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BAHAMŲ SALOJE SUSIRINKO 13 
KARIBŲ VALSTYBIŲ ATSTOVAI

Susirinkusieji bandys aptarti komunistą
. . į Grenadą, ‘ planus pavergti

NASA U, BAHAMA. — Šian- namas prekes isv 
dien Bahamos sakn suvažiavo; dėsi nepaprastai datieJaris 
13 Karibų jūros valstvbiu atsto- > kesčiais už pasiolas, bei jei 
vų, kad galėtų aptarti galimy
bes ąpe pajėgumą išsilaikyti ne
priklausomom is,

Amerikos karo jėgų įsiverži- 
mai į .Grenadą bus keliamas. 
Jeigu ne prez. Reagano skubus; 
įsakymas įsivežti į Grenadą, už- j 
imti karo medžiagos sandėlius, 
suimti atvežtus Kubos karius ir 
suimti rusus, kurie jau isakįnė 
jo karo Grenados ministeruiL 
Ekįuif’uąs ministerius sušaudyti 
ir kuriuos dar palaikyti ųž- gro-

Amerikiečiai įsiveržė į salą, 
kubiečius ir rusus nuginklavo, 
nusikaltėlius suėmė ir- padėjo 
britų atstovui sudaryti naują vy- 
riausybęi Susrrinkitsieji nori su- 
sitarti^-kąd panašūs dalykai ne
pasikartotų-kokie įyy£o Grena
dos saloje.

Susirinkusieji 4 kalbėjosi
angliškai -

Grenados premjeras 
atidaryti senų žaizdų, 
bai skaudžios.

MOKYSIS NAUDOT 
RUSU MIGUS

WASHINGTON, B
Amerikos laivyno vadovybe

laivyno lakūnų, kaip vartoti 
su vadinamus MIG-2L Ai 
kiečiai turėjo sovietų
nemokėjo jo naudoti. Tįsos nd' į
kalus tvarkantis JAV aviacijos:

turįs informacijas apie miga-21 ;
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— Va- nes Beirute pasibaigė baimė ir 
žmonių žudynės.

Beiruto - gyventojams tiek 
įgrjso tos taępusavės kovos, kad 
visi laukė tų ėudynių pabaigos. 
Atvykusieji kariai ginkluotų mi
licininkų nesuėmė, bet leido

Užėmė visas milicijos laikytas pozicijas I *
Premjeras Karami tvirtina, kad padarytas 

svarbiausias žingsnis taikai grąžinti
BEIRUTAS, Libanas
ir liepos l-lą dieną, pertvar- Į 

kvtos Libano kariuomenės tan-1Į 
kai, šarvuoti automobiliai ir dži- I 
pai užėmė svarbiausias pozici
jas prie Beiruto Žaliosios linijos. I

Moderniškai ginkluoti kariai Į
vakar ryte užėmė vieną po kitos j jiems palikti apkasus ir su gink-

! lais ‘

or-

kainfe 
delei 
nupii

gw

ga nėrė žemyn, užsimušė ir fek-!
tuva sudaužė. -a »

REAGANAS UŽDRAUDĖ J. JACKSON 
KIŠTIS Į SOVIETŲ REIKALUS

Dar nepradėti pasitarimai Sacharovui išlaisvinti, 
o Jessie Jacksonas

WASHINGTON, D. C.—Į

i viską sugadyti >
i 
t

VOKIEČIAI SKOLINS 
RYTŲ VOKIETIJAI

BONA, V. Vokietija. — .Va
karų Vokietijos vyriausybė su
sitarė su keliais svarbesniais' 
bankais, paskolinti stambią su
mą pinigų Rytų Voketijai.

pačias pavojingiausias pozicijas ; 
j prie Žaliosios linijos. Prieš pen- i

kis mėnesius Beiruto milicija į 
užėmė svarbias pozicijas Rytų į 
Beirute ir veik kiekveną denąj 
ėjo susišaudymas. Kiekvieną [ 
dieną žūdavo po keliasdešimt i 
žmonių iš abiejų pusių ir nie-j 
kas nepajėgdavo tų žudynių su- ’ 
stadyti. Kartais atrodydavo, ■ 
kad pavyks susitarti ir baigti 
tarpusavės žudynes ,bet užtek- • 
da.vo mažiausio .menkniekio, kad . 
pasitarimai baigtųsi ir vėl pra
sidėtų žudynės .

Libano tankai apsupo laiky
tas pozicijas ir įsiveržė į Žalią- i įr pasitarti su prancūzais apie 
ją sieną ir Rytinės pusės Liba-Į užsienyje veikiančią armėnų ko
rio milicijos buvo informuotos; vos organizaciją. Amerikiečiai 
apie sutarimą perleisti kariams ■ yr3. įsitikinę, kad prancūzai Nu
turimas pozicijas. Libano kariai H tikslesnių žinių apie kovojan- 
laikvdami šautuvus rauko se

I

NAIKINS VISUS 
TURKŲ DRAUGUS

WASHINGTON, D. C. — 
Praeitą savaitę Armėnijos ko
votojų grupė pranešė Washing
ton© vyriausybei, kad ji naikins 
ne tiktai turkus dalyvaujančius 
Los Angeles olimpiadoje, bet 
kiekvieną, kuris padės turkams 
bet kekių būdu.

B. Baker, FBI viršininko pa
vaduotojas, pasitaręs su kon
greso atsakingais komiteto na
riais, nutarė nuvykti Į Paryžių

naitę£ 
bersj'Bynži^Tr^ 
j eras 7'MGj 
premjeras..Edliąrd_ _„ 
jerai.'Sfoušerrat, Sf.Ki^Įą^j migus,.

r
skrietu reikalus. Dabartiniu me

riznns su smūelų valdžios atsto
vi profesoriui -Sacharovui. 
Mesne2nomew ?tas S tu pasita
rimų gari S&iK. Bet Jessie Jack-

prekvb^ yra .pats svar- - — ~ ,
'gyvenimo reikalas. . — Imckia . -’pašare^

Turinį pagyvėti prekyba tarp Aqninui nebegrįžti į'į^-lipGnų sa~ 
salų, b vŽiaiĮir- su-kitomis vak- f Jas, nes j Enajo, kad .pnezxfea- 
lybėmis. . Visi eino, kai salos j Marcus , būlų neJekfes jsm 
mažai?.ką ;tun isyežtį beį rer grįžti į Filipinų salas ^bar&ru 
kia rasti galimybę salose gamr metu. 4 1

čius armėnus.
-Armėnu^laiškas Amerikon at- 

ėjo iier italus. Laišką pasirašė 
slapta armėnų organizacija Ar
mėnijai išlaisvinti.

Armėnai kovotojai tvirtmša, 
kad 19.15 metais turkai išžudė 
pusantro milijono armėnų- ir 
neleido armėnams savaranluš- 
kai valdytis. Jie tv-’rtina, kad

! dabartinė Tu?kijos vyrisusyhė

Justojo -ties laikomomis, pozici-į 
Komunistinė Rytų V^ieti^^^ Vknas miIi. J

PYSA. Italiia - Kiekviena'bUV° pasirl,cšusi ^femkas^p pat pasiruošęs sau į 
1 ĮbA, Italija. Kiekyeną ti įš Berlyno dar 5 000 Vo]§cčių Fį: s.tov4, : (Z.ta -s-vkus’n ka 

metą pagarsėjęs Pysos beksfas^. tikėjcsi ^^tambia suma WŲ j 
truputį palinksta bet šį metą^. pslcidžiginilf Kevins. BeiĮ ^:^iavucieii kariai -Wi-'
tas pshnkmr;i.s buvo nepapras- ■ t- i-„rioRris I Ap. .gimciavu..ieji nstiai i.ai .
tai mažas ' 1 a'taa.1^ ^^letija sustabdė i'a" | kė, kclėbUs- išjungia paruošta •
-,T . ' - . ■„ Įžiavinią į Vakarus. Ji atšaukė-_nri.n-šiU

. -oaseppe iomiolo, 1 ysos komitetą ir tarnautojus' is j 
nydsto savžmįdygės . suryto. Ry(u ,Berlvn<) Berlyne su. j 

komiteto pirnĮininkas Pysos. bok j Iajk- tūkstandus v<jkiečiU) o'( 
fu Vokietija nedavė jiems;

i vizų. Rytų vokiečiai mano, kad 
rusai'iš Berlyno atvežtų vokie- į 
čių neišleis, o jie bandys nele-1

MAŽAI TEPALTNKO !

vasarų 00 k an .. . , _ L l c
s 1 ~ L - 1 sek G, pranešė, kad sia?s me'-I v-iVo.-r< Ute„ padėt, | pattaį0

tai šešiolika statini colio dalies.
Tas sudaro 0įl milimetro dalių.

Kiekvieną metą Pysos bokš- galiai, 
tas palinksta kivfgubai daugiau. J 
Inž. Tomiolo yra įsitikinęs, kad 
šių metų smarkus lietus iš abie
jų pusių pakalusius bokšto pa
grindus. Boustas vienokiai nu
smuko gilyn, todėl ir nepalinko. 
Labai retai pisilaiko. kad lx>kš-; 
< 1*1—x * T J nr • 1 - 1 t I

t ahss. bet
už grotų - . .

Vakar-presedentas buvo Flo
ridoje. JjS dalyvavo Dayton 
Resch surengtoje vietos gyven
tojo Šventėje. Jis pasakė svar- 

Iba apfe liepos 4-tos die-

ti smelkri maišai ir strateg-.nės i 
statinės .bei akmenys.

Viena inoleris. patyrusi, kad. esanti fašistinė, tuo tarpu viri 
kareivi^“ perima svarbiausias f žino, ’ kad kariai išvaikė pusiau 

fašistinę vyriausybę, praveda 
demokratinius rinkimus ■ ir ati
davė vyriausybę daugiausiai 
balsų gavusiai turkų grupei.

* WASHINGTON

nėra

lessnie.

— Bolivijos policija sMtgo

E CU Ml į mus. kuriuose suteikta apsau-

■\ ?EII

kad

styti erdvės ginklavimo pasiūly-

Ko»:

vakar nusileidęs j 
aerodromąz, pa-

DOBRYNNAS TIKISI 
SUSITARTI

— BoEvijos prezidentūra su
ėmė visą 100 karininkų, pasi- 
žadejusius nuversti dabartinį

A si turės aiškintis

MEĮICe

CEXTUL 
AMEIIC4

— IF tižiai tri o Vokietijos ban
ko direktorius Eleth von Brav- 

į sridiiri sanikąįo ministeriui

Jis
JAV

gu tartis ki:un atomo raketų 
J merikieciai šutin
iai apie erdvės ap-

WASHINGTON, D. C. — So
vietų amaba^dornts .Anatolijus 
Dobryninas, 
šerematjevo 
reiškė viltį asti bendrą kalbą
dėl ginklavi i losi erdvėj e. 
pareiškė, kad

s Ijcsmbsderf 50,000 dolerių ky-.tas tiktai tieq mažai paslinktų, i
■ šį. kad gautų 175 milijonų do-
! lesi paskolos valstybės mokes-
■ čnms mekėtU

bet yra meti, kad palinkimas 
yra labai malas. Tomiolo tvir-
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Got. Kutrimas. Ritooė

Susidaro Įspūdis, kad rusams į 
labai reikalingos vokieči ga
minamos mašinos. Rusai slen-j 
giasi skolinti pinigus Vokietijoj 
ir gauti mašinas, nieko neišėjo.

kareivi^ “'perima svarbiausi 
Žaliosio£'sienos pozicijas ir n 
kreipdama dėmesio į tankus 
ginkluotus karius, atsirado prie! 
pačių apkasų ir pradėjo b:r^ty- ;

• ti ryžius. Ji buvo įsitikinusi, 
! kad šitų pozicijų paėmimas bu

vo svarbesnis negu vietovės,
— Ketvirtadienį aukso uncija 

kainavo $373

BRAZILIETĖ PAGIMDĖ 
10 DVYNUKŲ

RIO DE ŽANEIRO. — Maria 
tina, kad bcfcšto gyvcnlojanis|,Soucalras Mireira vakar pagina 

dė dešimtą porą dvynukų. Ji 
yra liktai 42 melų amžiaus, bet 
jau turi 20 vaikų. Abu bemin
kai svėrė po 4 svarus ir 8 unci
jas. Pirmą porą mergaičių ji 
susilaukė, sulaukusi vos 14 me
lų. Ji turėjo 7 Įioras mergaičių, 
o dabar 3 poras l>erniukų. Dir
ba deną ir naktį. Gyvena ne
turtingame Rio de žaneiro mies
to kvartale. Ji nėra ištekėjusi, 
bet gyvena susidėjusi su tuo pa
čiu vyru. Jis visą laiką dirba 
r padeda vaikus auginti.

Kai pajėgia, tai ir ji eina dirb 
ti. Vyresnės mergaitės prižiū
ri mažesnius vaikus. Ji uždirba ; 
liktai 3 dolerius į dieną, valo 
dirbtuve. Ji tikisi sulaukti dau-' 
giau vaikų.

klausimui.
ka tartis gry.
sigmklsvimit. Sovietų Sąjun
ga nenori, kai visi atomo klau
simai būtų sr >l»kli j vieną kon
ferenciją.

Sovietų Si unga nori, 
Amerika svarstytų pirmąjį so
vietų pašoly: lą. Ten yra keli

na Irena ir 'besimokinanti duk
tė EJfaterina. Ižwkraštininkai 
iš anksto buvo suvežti j aerodro- j 
mą. kad galėtų paneigti sovietų ' 
valdžios atsisakymą tartis. . .
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Beirute visi strateginiai punktai buvo perduoti Libano karo 
vadovybei ir baigti bet kurios grupės
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‘KAIP VELNIAS JUODUODEGIS
. BLOGAIS KELIAIS NUĖJO

ika »š J. Kaupo pasukos kitus narius slapto posėdžio.

Policini ūkai įvetfe Juoduode- 
gį į pkiėią salę, kuri Kute lūžo 

žmonių. Prie aukšto stalo 
sėdėjo teisėjai, visi su žilom 
barzdom ir žibanliais akiniais, 
dideliais saip keptuve, kad ge
riau nusikakėlius matytų-.

Taryba subildėjo ir pakilo 
nuo kėdžių. Visi išgarmėjo į 
gretimą kambarį užsirakino 
duris ir. aklinai uižsisklendę lan 
ginęs pradėjo slapta posėdį.

<ė teisėjas griežtu balsu.

— Koks tavo amatas? — tęsė 
teisėjas* piktai žvelgdamas į 
Juoduodegį pro didžiuosius ak?

— As vetoiąs——atsake Juod-

— Vela*aš! — piktelėjo teisė
jas.— Ir aš pats matau, kad vel
nias! Bet kokį darbą Kikbi?

— Nieko nedirbu, gi anks
čiau. tai ugnį po katilais kurs 
rydavau.

Teisėjas viską sužydėjo rau- 
rašalu į storą teismo kny

gą. o po to pratarė lėtu balsu.

Tuoj paseko koks šimtas žmo 
nių salėje ir ėmė šūkaut, iškė-

- — Jis žmones gundol — šau
kė jei. — Blogais kebais ve-

Yeltui Juoducdegis bandė tai 
■intis, kad jis nekaltas- Jis sakė-

ti iš nyiiĮ- i< kitų wbtmh 
teisingų teisėj issprewie Juod 
aodegio bylą slaptame po>ėdy- 
įts Patirta, kad įstatymas baus

taryba skelbia velnią Juoduo

VISI — KOLEGOS,.

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu^Ie

i

NEŽINOMO AUTORIAUS EIL4RASTIS 

1914-15 M. KARO METU

Dūmai rūksta, ugnis pilas, J U
Veržias augštyn kamuoliais; _
Dreba žemė, verkiu šilas,.
Dangus niaukias debesiais.

-i

I

kalėjimą ir užrakinti devyniom 
įpyncm. kad nepabėgtų. — tarė 
teisėjas..,.

— Bet kalėjimas jau pilnas! 
—atsakė kalėjimo virsi atšakas.. 
— Plėšikas Barzdočius buvo pa
skutinis, kuris dar šiaip taip 
itilpo.

— Re'kia Barzdočių paleisti, 
o. velnią uždasyti. — sušuko ki
tas. ... — O geriausiai visus pa
leisti, — nes kas gi norės sėdė
ti kalėjime kartu su vehriu9...

— Pažiūrėkin? j bausmių kny
gą ir sužįapsitn, kokios baus. 

, sees velniams inųaaatytoę.... —

Vysk. Gecouo Martin, po 
piužjuts! rūmų pa-l
reiškė, kad popiežius Paulius j 
mėgstąs pa j uoka u ti. Esą j is, 
sakydamas kalbą gnų>ei sargų* 
pareiškė, kaid šv. Petras esąs 
v*flų saugolojas, o jis — įo g>e-

SKUNDŽIASI.-.

^Komjaunimo Tiesa” skun
džiasi, kad net Pedagoginio Ins
tituto studentai, išlaikę penke
tuku egzaminus apie Markso 
teorijas, bėga pirmiausia į šven
tovę ir dėkoja Dievui, kad išlai- Į 
kė egzaminą...

i

*.| E
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Čerška kardai, lūžta plienas, 
Kaip perkūnai, kaip griausmai;
Kova tęsias naktis, dienas, 
Girdis šauksmai ir keiksmai...

Saulė šviesi temt pradėjo, 
Vėjas staugia viesulais;
Gūdžiai kulkos zvimbšė, skriejo
Plyšdamos baisiais trenksmais.

“Gelbėk!” — girdisi —vaitoja — 
“Duokit mirtį .man greičiaus!...” 
Ir numiršta... Kiti stoja, — 
Aukų krinta dar daugiaus...

Drasko vilkai be malonės;
Varnai lupa jiems akis; 
Guli tyliai drąsūs žmonės. 
Jau daugiaus nebeatgis...

r

Tai buvo gera mintis. Visa 
: taryba tuoj apspito, raštininką 
■ u sužiuro i taukuotą, truputi pe 
lių apgraužtą bausmių kny
gą.

mę atvykęs, — ir visai ne žino
siu gundytį, — bet niekas tame 
triukšme jo neklause.
* Vyriausias teisėjas paskambi
no varpeliu ir prabilo:

— Šiuomi šaukiu save pati ir kėdžių.

i — Štai bausmės plėšikams... 
Čia va girtuoklių bausmėms....

► Čia gi kortų lošikai... Keista?
- Visiems bausmės numatytos.
■ Lik vieniems velniams ne.
i — Kaip tai nenumatytos? — 
nustebę visi netikėdami.— Pa-

i manykite, tokiam nusikaltė-
; Kui! .. ..

-- Nėra. — pakertojo .t^šti-
• oiakas, — todėl. teisin
gi jo ir nuteisti negalime.

— Deja, negalime....—patvir
tino teisėjai.

Visi išėjo į triukšmaujančią 
salę ir susisėdo ant aksominių

JONUKAS IR TETA

Jonuk, išlipk iš obels'.
— Aš žaidžiu indėnus!

— Ir maži indėnai klauso sa
vo tetų.

— Aš žaidžiu tokį indėną, ku
ris neturi tetos.

♦ * *

MOKYKLOJE

— Už. ką Dievas įtvare. iš ro
jaus Adomą ir Jie\ą? — klau
sia kapelionas mažąjį Jonuką.

— Aš manau, kapelione, už 
tai, kad Dievo obuolius voge,- 
a įsakė užklaustasis.

e” Kaž kas įaktiu>ę. Sokratą: 
vesti ir "ne? — Kaip besielgsi, 
vis tiek gailėsies — atsakė jis.

* 5^

8 Kiekvienam staigiam klau- 
s simui visuomet duok lėtą atsa
kymą. . v; . ,

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ FESTIVJ

piiltartimo IpKJ nemandtigiu

taip trimituoja tarytum koks uem

kalinius iš kalėjimų išvodfeąj^ diw? dr%ste besti teu; kur jam 
Paskutinis jo žygis į Kubą suę nedeia. Stebint jų eigesų atro- 
Castro susinkime ir keiių v®- 3 do>: kad iucksonas jau dabar už- 
laiMįų. pokalfe su diktaTariusu j iara preattento pareigas.

polftme limja.At- 
ad fe yra radikalų agen- į 

— komunistai jį remia ir 
kalbėjosi su sukilėlių vadais ir| kad jis dar daugiau

i

— Seiliau tokiu stebuklų po-

s astaio nuvyktų į sve-

nau! nius namo, be valdžios sutiki-

3

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ VALDYBA SU PIRMI 
NINKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARD ALDERMANU ALOYSIUS -MAJER 
CŽYK. KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI.

BRIGHTON PARKO LIE TUVIŲ FESTIVALYJE

į
4300-4700 South

vai. ryte iki 11 vai. nakties 
Western in the midway.

DALYVAUJA RESTORANAI:

Daina, Paradise,

i
Talman Deli, Royal Pacific,

Sharkas,

Chesdans, ir kiti
♦ kitų. lietuvių dailininkų. Bus didele pala

i

4

i

DALYVAUS: vitražų daibninkas ir daųS
pjaę sveikatos patikrinti. Daktarai iš Ugi versity of Chicago. Medical Center- Tikrins 
kraujo spaudimą, diabetą, plaučius ir šii'di, -
Dalyvaus Holy Cross Hospital, jo Chicagos Sveikatos Departamentas turės pirmosios 
pagelbas palapinę.
Alderųiaoas A. M^'ejrczyk yra Miesto Swikat<^ Komiteto pin -baiakas. Jis tvarko 
sveikatos skyrių.
Chicągos policija turės ConMpųpity Service Vau- Darys piratų, nuospaudas vaikams. 
bi» raitoji policija ir pasirodys pdliciuin kai sw Ueajruotaisi Chkag'as iųr-
niagesiai. Turės pirmosiom pagalbos tiekė jus (Parąjtuedic). Auto Rescue Tėam ir 
water fight show. Bus penki arkėstraį fiWJzika groą dieną u naktį.
Bus vąikaHps: klounai, dalins žaislus. Cbdcagos knygynas organizuos žaidmuiA, dai
nas ir pasakas mažiesiems. Taip pat vaiko ms bus Jumpim? Jack.

*

VĘ|KS KVIEČIAM 
.IDE KULYS,

General Cbainna n i

DALYVAUTI
! M

■<

*5®?

Pliki medžiai nudraskyti, 
Be šakelių, be lapų;
Miglos rasa nubarstyti, 
Liūdnai žiūri ant kapų...

Ant kapų... nepalaidotų, — 
Nesupiltų iš smėlių, 
Nei apverktų, apraudotų 
Žodžiais ašarų gailis...

Verkia dangus širdį gelia.
Baisus tokis reginys...
Temta pradeda povaliai,
Tamsą nušviečia ugnis... i

V

atminties. Futbilo žaidinas yra begyventų, 
antra, pavojinga sporto rūšis,.
kur taip pat pasitaiko kaulų j.- ----

s Žydu skaičius mažėja. Ame-tikrųjų; nerimtas
Dr. Luther King Į r&os žydų skaičius, palyginus 
žmogus ir kovoj su kitom etninėm grupėm, ne

didelis; tik šeši milijonai, sako 
Wall Street Journal; "Buvo su- 

. mažėjęs tarp 250,000 ir 450 ;CC0
per paskutinius 15 metų.” Prie-1 New Yorko atskrido pirminio 

"žastis esanti ta, kad Amerikos 
žydai turi mažiau vaikų. Dau- 

1 giausia vaikų turi

je už savo tautiečių teises, o šis

Don Pilotas

GAUSUS VYČIŲ PIKNIKAS

Liepos 4 d. Vyčių salėje įvy
ko gausus Vyčių piknikas. Su
važiavo ir suėjo virš 400 žmo
nių.

Piknikui vadovavo J. Paukš
tis Al Brazis ir L. Stukas. Iš

kas L. Stukas.
Piknikui grojo muzikas Stel- 

Amerikos mokas. Įžanga buvo tiktai vie- 
■ puertorikiečiai ir meksikiečiai nas doleris. Svečiai gavo daug 

t ' Per paskutinius 100 metu labai dovanų, šoko iki vėlyvos nak- 
i [ padaugėjo juodosios rasės žmo- 
. nių-Kita žydų prieauglio suma- 
. ‘ žėjimo priežastis, — vedybos 

k ne su žydais-Yra žydų kurie ne
silaiko ortodoksinių principų — 

. tradicijų, kai jie gyvena- labai
- išsiskirstę. Bet tai nereiškia, 
: kad žydai išsižadėtų savo tikė_

v jimo ir žydiškų papročių,nežiū-
- rint to, kokiose aplinkybėse jie

su

ties. Buvo gero maisto.

re apie savo bėdas,

— Iki pasimatyme. MaikutL

$

C

Atdaro didelį paveji

i) paniekino JAV valdžią, nu-

Jis įsigijo sim- 
perijes radikalių elementų tar-

— Tai matai, kas čia darosi: 
Pimatysme. kas bus padaryta, 
Marki.

* * *
• Moteris — ašis, aplink ku

rią sukasi pasaulis.

• Moteris — tai nelaimė tei
singojo žmogaus.

t Moteris pirm visa yra mo
tina.

> jį piažgačs S neaiškių šaltinių, 
iai žiūri į 
mus. Tėve, 
komunistais

H

b c vyru — 44 metai.
I Ne kokios kzmršėicrr
i ficsekflBL MėdRtai nustatė,
< K-- - > - AL sportas yra
i spectssu bot Be

i M 
t



DETROITO
D. L. Organizacijų centre ir 
Alto sk. darbingas posėdis J

Po-ėttfs įvyko birželio 24 d. 
Sv. Antano parapijos mokyklos 
patalpoje.

Posėdį pradėjo pirm Algis 
Barauskas. Buvo svarstoma ke
letas klausimų: paieigu pasi- 
skrstymalkas daug laiko neuž
ėmė, nes viri valdyboje pasiliko 
tie patys tose pačiose parei
gose-

Sudėtingesnis ir sunkesnis 
klausimas, tai festivalis su kito
mis pavergtomis tautomis, lie
pos mėn.. 13—14 ir 15 dienomis, 
miesto centre, prie upės. Festi
valiui vadovaus Ęemardas Briz 
gys, talkins ir kiti valdybos na
riui. Kviečiamas ir jaunimas, 
kuriems bus apmokama $3,50 
už valandą

Trečias svarbus klausimas, 
tai ALto Jubiliejines Kongresas, 
kuris įvyks š. m. spalio mėn. 
27— 28 d.d. Chicagoje.

Amerikos Lietuvių Jnbiliej i- 
nis Kongreso proga leidžiamas 
specialus leidinys, su pritaikin-j kvietė V. Tamošiūną o Sdenie- 
tu kongresui turiniu, skyrių ir 
kitų organizacijų bei pavienių 
asmenų apmokami sveikini
mai.

Tokį sveikinimą DLOC, AL- 
To skyrius pusę puslapio užsa7 
kė ir tam reikalui paskyrė 60 
dol.

Toliau sekė pirm. A-Barausko 
pranešimas, kuris pakartojo jau 
anksčiau diskutuota klausima, 
kad Detroite vyksta lenkų se
minaras, į kurį kviečiami ir lie 
tuviai, bet iki šiam laikui ne^ 
surastas tinkamas moksliniu.-

NAUJIENOS
’ų tvarkoje, ne> vidudieny apie

I

Švyturio Juru Šauliu stovykloje “Pilėnai’’, Manchester,

žuvusiems 
pakėlė Lietuvos ir Amerikos ve 
1 lavas. Buvo <keJbicma per i 
diją ir spaudoje^ kad hera 
pietūs 3 vaL; bet pakeikia i 5 
Tad teko palauktL

Susirinko grąžos būrys š^
!ių ir svečių. Pirm. B, V?liuke-j 
nas pakvietė svečius į s?lę už-j 
imti vietas prie stalų vaišėms-1 
Prieš valei malda sukalbėjo sv.

- i
tAntano parap- kleb. kun 

Babonas P:igal senų lietuvišką j 
tradiciią: užkandus šaltų už Į 
kandžių užgeriant stipresnės: <>| 
vėliau ir šiltais užkandžiais; I 
vyko šaulės šviturietės Slefani- j 
jos Pauliukaitienės; už šxuliš-j 
kus nuopelnus pagerbimas ir; 
ipdovano'imas Šaulių ' Žviigž-Į 
dės medaliu. \

Įteikiant žyminį, pirm. B-Va- 
liukėnas pristatė gerbėją Stefa-j 
’U ją Pauliukicnę ir prkvietė J 
prie stalelio. Žyminį įteikti pa J

kimo metu padrė ir nuotrauką.
Po atliktų ceremonijų: meni

nę dalį atliko Marijų 
kas; jausmingai parskaitydamas 
Stasio Gailiausko kūrybos Su

du M. Sajauskas papasakojo 
kaip dienas dipukas; atvykęs 
Amerikon; lieskpjo darbo ir po

Klausimuose bei sumanymuo 
se St. šimoliūnas paklausė, kas 
ta per organizacija, kuriai pa
aukavome 25 dbl?

Pirm. A. Barauskas paaiški
no, kad tai antikomunistinė or
ganizacija. ALTas’ jau per ke
turiasdešimt metų kovoja prieš 
komunistinį pavergėją, tai kam 
bereikia dublikuoti darbą;

Kitų klausimų daugiau neat
siradus, posėdis užsibaigė gero
je nuotaikoje.

Birželio 23 d. oačiame vidur-

štai gražus.' Tekanti > saulutė sto 
vyklautojųs’ šauliu^ 5r Į svečius 
kėlė iš malonaus miego, šeimi
ninkės kibo į virtuvės darbus 
gaminti maistą, o vyrai dairėsi 
aplink pastatus, kad viskas bū-

ti namo žmonai. Telefonas visą 
dieną užimtas. Netekęs kantry
bės pasiuntė telegramą: 
ragelį”.

tiems”. Gx. R Jasinskienė— B I 
Pūkelevičiūtės ’’Paskutinių bir
želis/’ ,

Išnešus \ėliava>, pirm. A.Gu
donis padeki.jo prelegentams, 
pro^iarnos išpildytojams ir gauĮ 
s: :i atsilankii Jems Į miųėji* 
mą.

I
Birželio mėn. 17 d. 1 vai. p p. 

pamaldos, užprašytos Lietuvių 
klubo. įvyko $v. Vardo bažny-t 
čioje,kur pamokslą, pasakė kun. 
V. Zakaras, OFM/per pamaldas 
giedojo moterų bažnytinis vie
netas ir vargonais grojo muz.A. 
Armėnas. Pamaldose R. Kalan
tos kuopos šauliai ir Liet. Vy* 
šiai dalyvavo su s:tvo vėliavo
mis.

Tėvu diena paminėte klube 
birželio 17 d. pietų metu- Kun. 
V. Zakaras, OFM,. sukalbėjo 
maldą 'prašydamas Dievo palai
mos tėvams, išauginusiems vai
kus dorais krikščionimis ir ge
ra is- lietuviais, c teip pat ir klu
bo da rbuoto j a m s, si i būrusi enis 
lietuvius i vieną lietuvišką šei- 
rna Tėvo šventės dienoje.

Klubo pirm. A. Gudonis sa
vo kalboje priminė tėvų reikš
mę .šeimos auklėjime ir. gėrėjo- 
josi nepriklausomybės' metais 
tėvų ūkininkų pastangomis kur 
ti šeimoms geresnį gyvenimą ir 
išmokslinti vaikus. . '

Jaunimo tautinių šokių gru
pė ’’Banga’', vadovaujama M.Jo- 
kūbaitytės - Sandargienės, ener 
gingai pašoko tris šokius iš šven 
t ei paruošto repertuare.

Pietus virė klubo valdyba ir 
direktoriai talkipinĮ^iuį.įini. žpao

Montgomery, Chicago, Ill- 60632 
arba per advokatą Algį Glam-; 
bą, 6247 S. Kedzie, Chicago, Ill. 
60629, tel. 767-06000.

Brighton Parko Lietuvių Na
mų Savininkų draugija ruošia 
šitą karnavalą. Robert Zabraus- 
kas yra leidimų pirmininkas. 
Rengimų vadovas yra Juozas 
Kulys, vyriausias pavaduotojas 
dėl 12-to Wardo aldermano 
Aloysius A. Majerszyk.

Pranas A. Zaiįskųs

PlOVfcJO DAINA

Aš dvi sauli
Težinau...^ 5 %
Vieną saulę
Aš jaučiu
Bebučiuojant
Mano kuprą, 
Kai šienauju , 
Susilenkęs.
Anntrą saulę ...............
Aš kas naktį,—
Kai neloja 
Kaimo šunes. 
Pats bučiuoju.

Butkų Juzė

POKALBIS

Kalbasi dvi djmos:^
— Įdomu, ką moterys vertin

davo vyruose anksčiau?
— Kada anksčiau?
— Tada, kai dar nebuvo iš* 

rasti pinigai.

e Moteris — visuomenės ka
ralienė. Visuomenė Jie moteries 
— knyga tuščiais lapais.

Minajeras

e Moteris — pavyzdingiau
sias pasaulio simbolis.

Karięllis

’ ENERGY
WISE #

<■ - Chano* tha oi! ana 
liters avary 3,0001® 
8,000 mile* m 
watting gasolin*.

GERAS DARBAS

— Mamyte, aš šiandien pa
dariau gerą darbą.

—- Kokį, sūnelį?
— Kai atėjo dėdė Petras, bro

liukas, jam nematant, ant kė-! 
dės padėjo segtuką. *

— Tu jį nuėmei?
— Ne. Bet kai dėdė ant tos 

kėdės sėdosi, aš ją patraukiau...

A ‘^TELEGRAMA
; * * *

: Vyras,- būdamas komandiruo 
tėję, veltui bando paskambin

Birželio trėmimo minėjimas
si kaupimo minute buvo pagerb- 

>• ti kankiniai bei partizanai. To
liau prel. J. Balkūnas sukalbė
jo prasmingą invokaciją ir pir- 
min. A. Gudonis supažindino 
klausytojus su minėjimo prele
gentu VI. Žilinsku, Ą <

ir žiedais besipuošiąs. lie-. . 4 _ . _ - « «----- — -------- ------ r------ -
viku. Publika aktorius šiltai pa-1 tuvių tautoje liko skausmo, le
piojo. I roru ir ašarų birželiu. Kažin, ar

Po meninės program buvo! ^'4 besuksime Lietu- 
paaerbti Jonai ir iiems sugxU vo^ kari^ 1941 met^ blrže',° 
dote Ilgiausiu metu! nebū^ vienokni ar ku

Saulutei leidžiantis buvo už
kurtas Jonams pagerbti laužas

ko j imas Sėkmingai užsibaigus 
joninių parengimui; pirm. B. 
Valiukėnas padėkojo pasuiar- 
bavusioms-siems; aktoriui ML 
Sajauskui; šeimininkėms: A. 
Bukšnienei S. Pauliukienes. S- 
Sirutienei, L. Mackonienei, O. 
Selenienei ir S.Grigaitienei bei 
kitoms 
Joninės 
kere, 

■v

tokiu būtĮtU^-kada tūkstančiai 
lietuvių biRFo ištremti į Sibi- 

i ro taigas nužmoginimui, badui 
1 kankinimams ir lėtai mirčiai..

klubo iniciatvva. 
birželio skaudSųjų įvykių pa- 
minėi'imas buvo suruoštas bir-

Prelegentas savo

ja, pačią ckupa^įą ir

bnioje pa 
kilis, susi- 
Į (kupaci - 

terorą
bei gyventojų .masines deporta-

‘rijas. ‘E ' t

Meninėje dalyje /ėi' ėraščius

Pranešu, kad aš iš klubo bib* 
bliotekos vedėjo ir knygų , pla
tintojo pareigu, nuo liepos iųėnv
29 d. pasitraukiu. . L L;?.?

J. 'Taoras r 
Floridbs Liet. Zinicsi

į ©erčl be i Bom

be salėje- Minėjimą pradėjo
5r jam vadovavo klubo pirm- A.

- ... - , , I Gudonis. įnešus vėliavas, buvoprisidėjusioms darau, j . . . \ - T • .- | sueieaoti Amerikos ir Lietuvos praėjo geroje nuoiai-j, • ; - - T • i«himnai. Ate. maj- L. Viroickas i

ėrr 16 d. 4 vaL p .p. klu- deklamavo: Ed-TPrahinskas —

AnL Sukauskas

X Skyriaus ”Meldžife>s ir pra
šau”, M. Andrejausk?enė — A. 
Ramūno '’'Išvežtiem^ į Sibirą 
lietuviams”, P. Steiįnsio Tė
viškės .pasiūgimas”; * nežino
mo poeto”Raudos( Siį^rąn išvež-

~~—

t Mes. moters, esame kaip j 
upės: kol mus laiko krantai, 9 
mes sodrinam visa, kaip patvins S 
tame — visa naikiname. S

Rabin diana tas Tagore 9

JAY DRUGS VAISTINĘ 4A
2759 W. 71st St., Chicago, HL
TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

' Z i. %

— Antrasis metinis Brighton 
Parko Lietuvių Karnavalas bus 
laikomas šeštadienį, liepos'’,7 
dieną nuo 11 valandos iš ryto, 
iki 11 valandos vakare ąnt Mid
way, tarp 4300 ir 4500 South 
Western. Tą (dieną Chicagos po
licija uždarys Western Boule
vard nuo 4300 iki 4700 ir bus 
leidžiama pastatyti automobi
lius karnavalo dalyviams. Pra
eitais metais lankėsi virs 10,000 
žmonių. Šiais metais bus lietu
viško maisto, gėrimų, orkestru, 
dainininkų stalų ir dvi palapi
nės. Bus irgi žaidimų ir žaislų 
vaikams. Chicagos miestas at
sius atstovų: iš policijos, gaisri
ninkų ir kitų miesto agentūrų.

Būdelių leidimus galite įsigy
ti per Viktorą Utarą, 2616 W,

SUSmENIJIMAS Ulė¥tjyĮŲ AMERIKOJE 
yra seniausią ’didžiausia ir'j turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus, 
SLA atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
ri;. darbus dirba/ ' A.

SLA ^ išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS'MLUONUS dolerių 
apdraudų savo nariamy v ?

£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunįmųį siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai, ž

SLA •— vaikus apdraudžia-pigia’ terminuota apdraudė: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 'mebras,

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. • ' >
Kreipkitės i savo apylinkės kuopi veikėjui, 
jie Jums mielai nacelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLLANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

- - Tel (212) 563-2210

I

Krėvė*, Igno SlapeEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankcs 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat X. MatusevdSaua tr T

M- K. Čiurlionio. M. Š2efkdo, V. Kaiuboa, A. Rūkitdės ir 
rūryboe pereisią^ 365 puri. knyga kainuoja tik KL

D. 1.UHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

TeL 476-2206 '

6nli IoHų pirui artės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apše č»fn-

ti? Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tstiss 
gyvenimo bruoŽŲ įpraiymss, bet tiksli to IsikcTtarpio buities Eb 
raturinė studija, suskirstyta akirsneHais. Ta 205 puslapiu knyr

For constipation relief tomorre ^ 
> reach for EX-LAX tonight t

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonig :t. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!

Read hbd azd foCov

parrfyti studija apie Rytprūsius, remianti* Pakabi I
’pskrč-- duc’nen'mts ar Worn?* t'elr^enir

3etvriu£ Leidinys ffirartrootss nnotrwnkomi*. pabaidoje duodsust

F’rrffę JniiuRkc ^rrwlrnt h pr*
l!j|L O«b<T būtę rattm* pagadint’ ni
Knyga y-f frrmAtn. teitnnoji UI

1.

4.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

H tomas ____________.... ___ ____  __

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl

Miko šikikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ________

Janinos Namnės, T TO S IR VIENA. Atsiminimai. 172

Prot P. PakaikKo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN 
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL

J

?10.00

AOO
6.00

.. $5.00

>sl. $5.00

$4.00

Wp&L ---------------------------- ----- .--------_-----1 $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St., Chicago, DI. 0)608 .Mur
kite čekį ir pridekte vieną dotarj pa-aūmtimo ainidorrk, • '

Ink LIUDAS AHKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

P&ra& 700 pu&lapiq knygą, kurion sudėjo viską, ka* Bet kada tr 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviuf 
(r Hetuviq kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus

• ir patarė mums toliau studijuoti.

tttM M*. Kieti v!rWi*L Faltac IX

NAUJIENOS
CS S. Halsted St, rriic&go, DD WM3
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Nuo sausio pirmos dienos
Diearaščio kilnos:

Chicagoje ir priemiesčiuos®:
metams$45.00
pusei metų-----------------------^4.00
m m <? menesiamj  $15-00

$5.00nenam mėnesiui . 
Kitose JAV vietose:

metams  $40.00 
pusei metų  $22.00 
trims mėnesiams  $12.00 
nenam menesiui $4-00

Kanadoje:
metama  $45.00 
pusei metų  $24.00 
vienam menesiui$5.00

______________________________ —j
Užsieniuose

metams  $48.00
pusei metų —-____________ $26.00

Naujienos eina ka-griien, išskirtu m 
sekmadienius, pirmadieniu< ir šven
tadienius. Leidfea Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halstad Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Amerika vieningai minėjo Liepos 4-tąją

apie pagrindines žmogaus teises, pasakė, kad dRęnkie- 
čiams nereikės imtis jokių priemonių p&grindinėms žmo
gaus teisėms Įgyvendinti, nes Amerika jau ištisus du Siu
tu metų pripažįsta ir praktiškame gyvenimo taikos pa
grindines žmogaus teises, tai Brežnevas nustebo tokiu * 
prez. Fordo pareiškimu. Jis pasakė, kad ir Sovietų Są
junga pripažįsta Helsinkio akte pažymėtas teises, bet jis. Į 
beskaitydamas šį paragrafą, visas išprakaitavo. Hel- ; 
sinkyje Andrei Gromyka patarė Brežnevui ao paragrafo < 
nepripažinti, nes vėliau dėl jo sovietų valdžiai bus daug į 
nesusipratimų, bet Brežnevas nekreipė reikalingu dėme-

pilnai suprato padarytą klaidą, bet jau buvo pervėlu. Ji 
prakaitas išpylė.

Helsinkio aktai, prez. Fordo ir premjero Brežnevo į 
pasirašyti, buvo paskelbti Maskvoje leidžiamose Izvesti- i 
jose. Tas numeris rusų buvo išgaudytas. Rusai neno- j 
rėjo tikėti savo akimis. Jie išpirko tą sovietų dienrašti 
ir suprato, kad amerikiečiai sovietų diplomatus nuvedė 
į komunistini akligatvį. Rusai žinojo, kad štas klausi
mas geruoju nepasibaigs, tai jie nesudarė komitetu Hel
sinkio aktams vykdyti, bet sukūrė komitetus, kurie są
rašinės sovietų valdžios daromus Helsinkio akrų laužy
mus. Andropovas šios Brežnevo klaidos nepraleido. Jis 
čiupo už sprando visus komitetus sovietų valdžios klai
doms surašinėti. Daugelis jų pateko Į kalėjimus. Dau
gelis tų drąsuolių dar ir šiandien tebeturi kalėjime.

Keli Amerikos lietuviai, po Antrojo karo atvykę i 
Ameriką, negalėjo pakęsti Amerikoje esančios spaudos 
laisvės. Jie negalėjo suprasti, kaip Amerikos vyriausy
bė leidžia Amerikos komunistams spausdinti pi'opmian- 
dinius sovietinius laikraščius. Jų nuomone, Bimbos re
daguojama Laisvė ir Jokubkos redaguojama Vilnis tu
rėjo būti uždarytos. Amerikoje komunistai- leido ir ang- =

■gr> ;sJ£

Praeitą trečiadieni, šių metų Liepos 4-tąją dieną, 
visa Amerika minėjo Amerikos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakti. - , »įįį i lišką laikraštį. Benjamin Gitlov, buvęs komunistų par-

Amerikos nepriklausomybės paskelbimą paruošė pro-1 tijos sekretorius nuvažiavo i Sovietu Sąjungą, kad ga
ting! amerikiečiai. Daugelis jų buvo priversti bėgti iš J^įų savo akimis pamatyti, kaip tas “komunistinis rojus” 
Europos.-- Jie bėgo po ilgų kovų ir tarpusaviu žudynių. 
Ilgus metus kovos ėjo Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzi
joje ir kituose kraštuose/ Amerikon suvažiavusieji žmo
nės norėjo išvengti tarpusaviu mūšių. Jiems rūpėjo pa
ruošti tokius nepriklausomybei paskelbimo dėsnius, kad, 
amerikiečiai nepadarytų tų pačių klaidų, kurias padarė 
europiečiai. Jie patys privalėjo gerbti kitų žmonių Įsiti
kinimus. Amerikoje privalėjo būti spaudos ir žodžio

praktiškai vykdomas. Gitlov, pabuvęs Rusijoje vienerius 
metus; parašė knygą “Aš prisipažįsta’’,, kurioie 1939 me-, 
ais Amerikoje atspausdino. Komunistų partijos sekre

torius sugriovė visą Amerikos komunistų partiją, nes 
rusai vieną dalyką skelbė, o praktikoje visai ką kitą darė.

Gitlovas ir apie Bimbą rašė. Jis pasakė, kad i komu
nistų partijos centro komitetą ateidavo Bimba ir papa
sakodavo, ką keli komunistuojantieji lietuviai darė vie- 
Toie siuvėjų unijoje. Gitlobas padarė meškos patarna
vimą, Jis niekad nepasisakydavo, kad priklausė komu
nistų partijai, bet visvien maskviškai Laisvę redagavo. 
Nei Laisvės, nei Vilnias naujai atvykusieji karštakošiai 
nebekritikuoja. Jie dažniau savo netoleranciją parodo 
prieš Naujienas, nes ji kelia viešumon jų keliamas ^tau
tinės dentokratijos” nesąmanes.

Amerikiečiai leidžia komunistams ar komunistuojan
tiems dalyvauti rinkimuose, bet amerikiečiai niekad jų 
i kongresą nerenka. Jie nepajėgia surinkti reikalingo 
balsų skaičiaus? Gyventojai jiems nepritaria, žodžio ir 
spaudos laisvė Įtikina gyventojų daugumą, nieko naudin
go komunistai laisvai Amerikai neduos.

Tuo tarpu Washingtone suruoštos milžiniškos demon
stracijos rodo-, kad amerikiečiai pritaria tiems laisvės 
bei nepriklausomybės principams, padariusiems kraštą, 

rikos Lietuvių Taryba ruošia visų lietuvių minėjimą, oi-galingą, sotų ir pasiryžusi kovoti už; pagrindines žmo- ■ 
,JAV suskaldytos Bendruomenės vadai minėjimą ruošia gaus teises. Amerikos kongresas vienbalsiai pasižadėjęs; 
skyrium. ' už Lietuvos nepriklausomybę, o vas. U. didžiosios radijo Tad jie parodė visam pasauliui, kad Amerika pavergtos

Prezidentas Gerald Fordas, Helsinkyje kalbėdamas stotys paskelbė lietuvio šeimą, priėmusią JAV pilietybę, Lietuvos neužmiršta.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma, pagyvenę kuri 
laiką Amerikoje, pramoko angliškai, susipažino su pa
grindiniais Amerikos konstitucijos nuostatais, prisiekė 
laikytis žodžio bei spaudos laisvės ir priėmė Amerikos 
pilietybę. Jie suamerikonėjo, bet ne visai. Jiems’ trūko 
tolerancijos. Jie tapo Amerikos pilieiais, bet kaikurių 
Amerikos papročių jie nesuprato.

Amerikoje jie mini buvusią nepriklausomą Lietuvą. 
Jie pasirinko Vasario 16-tąją. Lietuvos nepriklausomy
bei paminėti, nes 1918 metų vasario 16-tąją Lietuvos ne
priklausomybė tada buvo paskelbta. Bet lietuviai nepa
jėgė nepriklausomybės paskelbimo vieningai minėti. Kol 
Amerikoje nebuvo karštakošių politikų, Įsivaizduojančių, 
kad jie daugiau žnio už kitus, tai Vas. 16-toji čia buvo 
vieningai minima. Dabar tos vienybės jau nėra. Ame-

ZENONAS KOLBA

— Meksikos vyriausybė pra
šo JAV išduoti Meksikai buvu
sį Meksikos sostinės policijos va
dą. Jis turi pasiteisinti kokiu 
būdu jis susikrovė tokius tur-

— Meksikos, prez. de la Ma
drid savo rinkimine kompani
ja rėmė prižadu suimti Darazo 
Moru no ir atiduoti ji teismui.

Bul ir Jyas Bolivijos va- 
- da: buvo įvelti į kokajino ga-

— Vakarų Bengalijoj lijo ne-1 ko uoste turėjo išeitą ranką, 
paprastai smarkus lietus ir už-1 
liejo keturiomis pėdomis visą 
Patapai provinciją. Sunaikin
tas dirvožemis, javai, 
ir ūkio gyvuliai.

o dabar ten įdeda žibintuvą, 
kuris švies ir praneš laivams 
dieną ir naktį N. Yorko uostą.

daržoves.

— Šri Lankos prezidentas pra
nešė krašto gyventojams, kad 
Izraelis laukia paramos iš Šri 
Lankos. Izraelis turtingesnis, 
bet prašomą paramą suteiks.

— New Yorko parade marša- 
vo alaus išpūsto pilvo brigada, 
208 metų Amerikos nepriklau
somybės šventės proga.

— Los Angeles miesre atspau 
sdinc ispanišką telefonų kny
ga-

— Laisves statula New Yor-
PATS SKAITYK Ui KITUS

PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Tie tyrinėtojai rekomenduoja mieles ir dia- , 
betikus liga sergantiems ligoniams, norintiems 
atgauti pirmykštę jų plaukų spalvą. Tie gydyto- ! 
jai yra įsitikinę savo atliktų bandymų duomenų j 
tikrumu, rodančiu teisingą kelią Į plaukų pražili- j 
rno paslapties atidengimą. Jie mieles pataria nau- Į 
doti reguliariai ištisus mėnesius, nes mūsų orga- I 
nizmas minėtų vitaminų dalį sunaudoja ir kitoms j 
kūno dalims paremti, dėl to jų neužtenka to kie
kio, kurį gauname su maistu.

B grupės vitaminai yra atsparūs šilumai. Jie 
nežūsta net 105 C karštyje. Asmenys, kurie ken
čia nuo nervų sistemos susilpnėjimo, gerdami mie
les greitai pajunta sustiprėjimą.

Mūsų organizmas B grupės vitaminų atsar
gas susikrauna kepenyse, tačiau negaunant pa
kankamo jų kiekio, ir jų veikimas greitai susilp-s 
nėri. z f •

z..'onės. kurių viduriai nuolat yra sukietėję,- 
punta ir kenčia nuo vidurių inteksikonacijos. turi 
radikaliai pakeisti savo mitybą. Jie turi remtis 
tik augaline maisiobaze. kasdien išvalgydami di-

doką žalių salotų dubenį; valgyti daug giųdų, kia kaip puvėsių mūsų kūne naikinimo priemonė, 
vaisių, daržovių ir kasdien mankštjntis. Dauge
lis žmonių nukenčia dėl netinkamo maisto, užtat 
dažnai suserga jų virškinimo aparatas. Vii-skr 
nimo ligomis beveik visada susergama, kai žmo
gaus organizmo pradeda stokoti vitamino B. Tų 
vitaminų (^. grupės) trūkumą padidina nuola
tinis baltų miltų ir nupoliruotų ryžių vartojirias. 
Šių produktų: rugių, kviečių, kukurūzų, ryčin hr 
panašių vitaminais turtingos dalys, L y., žievtfėsL 
kurias nuvalius — nuvalsavus — vadiname sėle
nomis. paprastai išmetamos arba sušeriamos gy
vuliams 0 žmonėms patiekiami produktai] be 
vitaminų. Dėl to ir nukenčia tuos produktus 
dojaneių virškinimo aparatas ir kitos kūno

Nuo senų laikų, dar nesuradus vitaminų jau 

 

buvo žinomos mielių gydomosios savybės. 
laikų gydytojai naudodavo mieles kraujo 
mui odos ligoms gydyki, akių ligai — “miežiuii — 
pašalinti, furuakulama — augliams, odos iškiri-

o taip pat ir daugelio kitų kūno sutrikimų paša-

ir

lti SKYRIUS
Vaistažolių žinovas dr. Maurice Messegue

Dr. Maurice Messegue. yra vienas garsiausių 
žinomiausių vaistažolių žinovų Prancūzijoje,

o gal ir visame pasaulyje. Augalinių vaistažolių 
gydymu yra pasiekęs nuostabiausių rezultatų. 
Kroniškas figas, kurių profesinei medicinai nepa-

u-

Nežiūrint į mielių gydomąją vertę, atradus v la
minus, jos buvo prądėtos pamiršti. Tik pasta
ruoju laiku, kai kreipiamas didelis dėmesys į,ną? 
tūralius gydymo produktus, mielės vėl prad da
rnos placiaū vartoti, vengiant difbtfrni būdu pa
gamintų vitaminų, nes mielėse yra gausu 
gamtos išaugintų vitaminų. Galimas d 
kad netolimoje ateityje ligų gydymai idmate 
lių baze. Jos yra nepavojingos vartojimui ir

vaistažolėmis išgydavo^ Jo gydymo metodai pla
čiai nuskambėjo pasaulyje. Jis yra ne vien natū- 
ralŽM» augmenijos praktikuoto  jas, bet ir talentin
gas šios srities atpasakotojas, perduodamas sa

Savu gydymo karjerą pt-aiiejo Nicoje ir Paryžiu-

nce Messegue yra žymus industrialas. J© fabri
kuose gaminami natūralu© maiite produktai, ne- 
sužalojant jų kokybės, yąistažolės bei kosmetika. 
Larcrkm, kuriuose augina augalus ir vaistažoles, 
yra tręšiami natūraliomis organinėmis trąšomis.

fių darbnrmkų

Atvirai ir nuoširdžiai jis savo raštuose pa
pasakoja apie savo Įvairių gyvenimo kelią, kaip 
anuomet jam nežinomam kaimo jaunuoliui pasi
sekė išgarsėti. Jis turėjo geniališką gabumą; kok
sai pasitaiko tik milijoniniuose atvejų vienas. 
Kalbėdamas apie ligas, jis išsireiškė: “Nėra ligų, 
yra tiktai ligoniai”.

Jis papasakojo apie savo tėvą ūkininką, kuris 
gyveno romantiškame Pietų Prancūzijos kampe
lyje ir paveldėjimo keliu perdavė jam augalų, vais
tažolių ir natūralios mitybųs palikimą.

Dr. Maurice Messegue papasakoja ir apde 
pirmąjį pacientą-ligoni elgeta Clochar, kurį vdsa 
Nica pažinojo, nes jį kasdien matydavo gulintį 
gatvės kampe ar patvoryje su pamėlynavusia ir 
ištinusia koja. Nelengva buvo prisivilioti šį ligo
nį gydymui. Gydytojas aMurice Messegue tam 
ligoniui pasiūlė po vieną bonką vyno už kiekviena 
vizitą pas jį. Toks pasiūlymai elgetai patik© ir 
jis leidosi būti gydomas. Maurice Mesfegue tą 
ligonį gydė vaistažolių voniomis, kompresais, ar 
batžolių arbata ir atitinkamu maistu. Taip gy
domas elgeta išgijo. Kadangi visi Nicos gyvento
jai jį pažinojo, todėl garsas apie jo išgydymą grei- 

: tai pasklido po visą Prancūziją, o iš čia ir kituose 
kraštuose. Netrūku^ šimtai ligonių pradėjo plauk 
ti į Nicą, ieškodami štibuktedario gydytojo

(Bus daugiau)

4-Naujienos, Ck>*p, Friday, July 6, 1981
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

1938 S. Manheim RA, Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo hienomis

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

i I

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st SL Tek 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.f 448-5545

Moteris — vyro šešėlis ir ai-
V

Nuo 1914 metų

SOPHIE BARČUS
RADIJO i Ei MOS VALANDOS

SešUdiealiii tr teksuUeoialf

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL 60629 

TeL 925-7400

5025 CENTRAL AVĖ. .
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija..

Stotie* WOPA - 1499 AM 
trutsliu*jamet Ii mOay etvdije* 

Merguetto Park*

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R, ŠERĖNAS. TeL 925-8063

prie pat ’ Vokietijos sienos, tai' siu, pargabentų S Švedijos kai-das.

SAVINGS

s

FOLLOWING

Tafat 77B-W74

kurių \-ardų 
j nu. 
J Vėjas, 
i dažnai apnuogina buvusių gy-

I lorida

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
I TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMA1 MIDLAND
FEDERAL

Vedeja — Aldone DetHrse
Telef.i 778-1M?

7159 5*. MAPLEWOOO AVI. 
CHICAGO, IL MCV

fi

“Lietuvos AidaT
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

tsdieoio 8J0 vaL vakar*. 
VlMc laido* ii WCEV ctatiaa,

Lietuvių Moterų draugijos Ap-Į 
švietos pusmetinis narų susi-’ 
rinkimas įvyks šeštadienį liepos 
7 dieną, 1 vaL po pietų, 3808 
So. Union avė. Narės prašomos ■ 
dalyvauti ,nes yra labai svarbus. J 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgahis, rasti 
— -------- J

I
• Varna kupranugarį utinėja l 

ne dėl to, kad jis būtų švarus, 
bet dėl to, kad ji būtų sotL

® Liežuvis yra tam kad išsau
gotų galvą- ?

> Turėdamas vaiku, nesigirk 
savo turtu. ! L. G. Rėza buvo vieuo

I ri ngos salos žvejo sūnus, 
j gyveno Kalvaičių kaime.
* būt tame pačiame, kur žiloje
I senovėje gimė Neringa, JĮ tė- 

tesnis ’ ^=5 ištekto ilgiems metams į 
j Vokietiją mokytis, bet kada jis 

grižo, tai gimtinis kaimas buvo 
_______  ___ nugriautas ir nukelta^ į kitą 

randami paprasčiausiu .žmonių| ipetą^pavaainta Naujaisiais Kar 
tarpe.

sta.
bulius

® Patyręs velnias ver 
už nepatyrusį angelą.

Didvyriai dažniausiai yra

1

M. K. CiwrMQAiQ dekoracitttk eskizą* io sumanytai operai Jūratė

Funeral Home and Cremation Service
Charles Slasukaitis 1729 S. Halsted St

Chicago, IL 60608

nų pušaičių — linuea montana.
Tai yra geru 20 kilometių tar- 

KAIP ŽMONĖS NERINGOJE ax>gyveaimą parašęs didoką kny pas. Už Juodkrantės, už kokių 
SENIAU GYVENO gą.

Gediminas *leza kraatais >ra žve’
□s sales kilęs mok ** «žve>K _ amuletų, I 

sk> vyras pereitame šimtmetyje 
graudžiai apdainavo savo var_

Liudvika

tos Kcux'uu" skaitau; vet širdį

tai yra mažyčių iš gintare pada- ! 
rytų dievukų kurijos, matyt, 
mūsų protėviai nešiodavo, kaip i 
dabar dar kai kurie nešiojai 
iš medžiu ir stiklo rožan-

gimtc-jo kaimo žuvimą po

kuris

eitis-

Į Vietomis vėjas atidengia kai i 
kada užpilta mišką čia ir eina' 
įvairių pasakų, kaip buvę atsi
tikimų, kada einanti- žmogus į-; 
krinta i stuburio tuštuma. Mat,I 
per ilgus amžius tie medžiai be- j 
būdami smėlyje, sutęšo ir poli-1 
ka tik tuščios vietos arba siau
ri, keliolikos sieksnių gilumo i 
šuliniai. Bet dabar ir tai paliko į 
tik pasaka.. Niekur tokių šuli-

i niu įiebėatšHengia. * -y - . *.
Tenka 'manyti, kad ir visa

Į vmciais,
| Dabar taip senųjų. taipnau-Į AX >
1 jųjų Karvaičių vietoje tik smil- Sahara tokiai Čia yra taip gi 

čių gubra kniukso, ir tik var- ^-ur vasarai' įgyventi ir 
i pailsėti, sunku kur pasaulyje

Iti kaimai, tokių rasti.
nebeatsime- i Geografiškai, Lietuvos Salia- 

: ra, dalinasi: pradedant nuo 
nunešdamas smiltis, Klaipėdos veik ligi pat Juod-

- kramtės visa sala yra tankiai už- -------- ------------C
venamų vietų ženklus žymiau- sėta ir užauginta mažų tankių 
šia vieta yra* atkalnė apie porą pušynėlių, pakalnėse aukštes- 
kilometru į pietus, už Nidos, (nių, o kalvose mažu išsišakoju-

vėju nudeginta senkapių vieta, 
kur ir dabar dar randama la
bai daug urnų ir visokių pa 
gražinimų. spėjama dar iš ak
mens amžiaus.

Prof. Bezzenbergeris, buvęs 
Karaliaučiaus rektorius, yra ta-

loginių kasinėjimų, ir yra apie 
tos salos suardyme teoriją ir jos

MTDIAND FEDERAL SAV- 
rt'GS aDtarnarja taupymo ir 
narnu paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkotame 
Toms už mums parodvta na- 
'itikėjimą. Mes nogėtum bū- 

Jums naudingi ir ateityje. 

3OME CHICAGO MOTOR CUTE TtRS

dviejų kilometru prasideda apie 
25 kilometrus ilgumo gubras 
kopkalnių, vadinamų “Negyvo-

Pačios kopos tikrai čia bau
gios ir gali būti dykiausios vi
soje Liet. Saharoje, bet pakal
nėse čia auga dideli lapočiai ir 
skujočiai krūmeliai

Per kokius 6 kilometrus 
prieš Nidą ir apie porą kilo
metru už Nidos, vėl yra tirš
tas dilde! is miškas- Už to, ligi 
pat Vokietijos sienos ir Vokie
tijos pusėječ tęsiasi patys gra
žiausieji Baltieji arba Parni- 
dos kalnai, tai tie yra balčiausi 
;r beveik be jokios gyvybės.

Kur gyvena žmonės? Visi 
kaimeliai ir vasarnamiai prisi- 
rrfetę* Kuršių Marių pakraštyje. 
Jų yra sekami: Priešais Klai
pėdą yra dvi savarvietėšį-Kop. 
galis ir Smiltynėj arba "vokiška 
Suderspitze ir Sandkrug, su 
daugeliu vasarnamių, privačių 
gyvenamų vilų, restoranais ir 
svetainėmis; taip pat su mau
dyklėmis, ir gražiais pušynė
liais.

(Bus daugiau)

ANE, LGaN ASSUCiAHON 

♦040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

J

(312) 226-1344
_..r. . -- -

1 ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

iikstes automobiliams pastatyti

i

i

I
I

Z7

4330-54 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas S23-0440

ODERNlžKOS AIR-CONDITIONED ROPLY ČIOb

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.s Cicero

MOV :*4F^

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ii GEORGE SOR1NI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
x. t LACKAWICZ »

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii 
TeL 974-4410

y VASAITIS-BUTKUS i
* I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue A Jįfc 
/r Cicero, Illinois \

I y Telefonas — 652-1003 *

. Į k < i t t i __.f
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VLADAS POŽĖLA

KOVOS DEL spaudos
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)
AnUorYiet, rodes. 1904 motais,! 

Paknys trumpai gyveno Kau
ne, netoli Tilmanso fabnko.Jisi 
užmezgė pažinti su viena kitu 
ten dirbusiu jaunuoliu. Netru
ks Tilmanso fabrike buvo jau- 
nimo įsteigia kuopelė. 
Pakrtys jau ’’mokė ” 
anot klausytojų, apie 
dai bin i nkų ma ceri j a i
po tokių pamokų priėję^ vienas 
jų pne Paknio ir tarė:

— Ačiū tamstai - už pamoką. 
Ji dabai mums patiko.

Paknys kiek nustebo —pirmą 
kartą jis išgirdo tekį atsiliepi
mą ąpie save.

. — Man * malonu, kad galiu 
jums padėti. Bet, atsiprašau,kuo 
tamsta vardu?

— Unlė.

'Us’indo daugiau reikalų. 
■,neęo knyga- ir daug jų 
Ko nors nesuprastum, 
klausdavęs Pakni. Dviese 
nugalėjo ne vieną įdomią bro 
žiūrą:’’Erfurto programą” 
siu kova Prancūzijoje” ir
Baigęs Komunistų manifesto” 
studijas, Unlė apsidžiaugė su-

, ’ veju sušilti ir i‘atiūlė darbinin
kams dirbti rž mažesni 
nimą. Tie

Į kas. Ilgas, 
kas. Abi

Uulė Su
skaitė — Su <teiaugsmu, — i 

• SĮ Kalvaitis. p?:sir <nu 
jie

nesutiko. Kijo strei- 
dviejų mėnesiu strei 
šalys bandė savo je-

”Kla 
kitas.

Prieš jį stovėjo Antanas Jo
nužis iš šetcs. Pramokęs iš tė- 
vo. kalvvstės, skaityti ir urašy- 
ti. jis išę’o į ’’svietą” laimės ieš
koti. Pasirodo,a netuli jos būta 
Kaune, Tilmanso fabrike. Ten 
iškilo jo gabumas greitai ir gra 
žiai dirbti. Kai skyriui prireik
davo žinoviško ir tikslaus dar
bo, šaukdavo Untę. Gražu po to 
būdavo žiūrėti į i o dirbinius— 
nors į parodą juos statyk!

Paknys arčiau su juo susipa
žino. Be propagandos kuopelių, 
kurių buvo keturios, jų tarpe

kurioje I 
kalbėio ' 
aukštLS ’ P^'

Kartai — Dabar, — sake, — as jau 
būsiu pasiekęs aukštuosius savo 
mok-Io kursus!

Kokius žemuosius išėjai?
— susidomėjo Paknys.

— Draugo Frico, mūsų moky
tojo. Iš jo keli mes pramokome 
kalbom pamėgome knygas ir iš
ėjome kursus, o po to jau patys 
apaštalavome.

Untės užuominos nauja, neti
kėta šviesa nušvietė Paknio sie
kimus, nes, šalia, propagandos 
darbo. Untės turėta ir kito, pla
tesnio ir senesnio, darbo. Vedė 

darbininkų veikėjas.
Tik pogrindžio sąlygos iki šiol
neleido io pažinti.

Kas jis?
Fricas — Vilius Kalveit-Kal- 

vaitis iš Laukiškių kaimo, neto
li Įsiutęs.

Kara- Į 
li.uiėiaus dienasiVisa ko turėjo-| 

laiko,' 
va, šitas mano knygynas, — pa-1 
skaitą ir patyrimų senų, kevojej 
patyrusių draugų.Tuomet aš iš
mokau kovoti dėl savo ir darbi
ninkų reikalų.

Streiką laimėjome. Po metų 
kito kitas — dėl atostegu. Po to 
šiek tiek pasitaisė mūsų gyve- ( 
rimas.

me literatūros - iš to

Kovoms aprimus. Tilmansai 
pak4o į naują kelionę — i Lie
tuvą- Jau metas buvo eiti — to 
paties ryžto jų konkurentai iš 
Lodzės, Lenkijos, galėjo anks- 
č;au ateiti.

Palikę tėvą, sūnūs Kurtis ir 
Hansas ten nuskubėjo pozicijų 
užimti.Graži perspektyva jų lau 
kė: žemės ūkis bekyląs, mistai 
beaugą, darbininkų rezervas be- 
didėjas, ir geležinkelis Virbalis 
— Kaunas baigiasi statyti!

— Kartu' su mašinomis, — sa
ko Kalvaitis. — ir mes keli at
vykome i Kauną. Buvome rei
kalingi — mokėjome ne tik 
amato, bet ir kalbą, 
anot administracijos.
ge Litauer”.

Gražiausios viltys 
neapvylė. Pradėję nuo daugiau, 
kaip 90 .dlarbininkų, šiandien 
jie turi jų apie 980. Tuo metu 
darbo gamyba padidėjo bene 8, 
kartus.

Buvome, 
’’teuchti-

Tilmansų

I

i

kus.Frico išgyventieji praeities 
įvykiai kilc ir švito mano aky
se. Neiškentęs aš ir sakau 
niui:

Pak-

■ UAL BSTATI K3R SAUIUAL SSTATI FOR ŽALI 
b*M ii

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS UtSTMOKtJTMAlt 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

f212 Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS t
6 NAMŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
8529 ■ So. Kedzie Ave. — 778-2233

i 
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA ;

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leMwt. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, frvlt, 

satintuotai ir sąžinlngjL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tai, 927-3559

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. -

Didelis, > gražiai įrengtas bungalowj. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY !

— Busas veltui veš į Bright
en Parko lietuvių Festivalį lie
pos 7 dieną. Pradės vdudienį 
rr baigs vidurnaktį. Veltui nu
veš į Festivalį ir parveš. Bušai 
eis kas 30 minučių.

Busas sustos prie 71-os ir Ca-1 
lifomia Avė. Iš ten eis prie 69 Į 
ir Washtenaw prie Marquette 
Parko parapijos bažnyčios, nu
važiuos prie California ir Ne
kalto prasidėjimo -bažnyčios 
2745 So 47 St. Iš ten nuvež f 
tiesiai į Lietuviu Festivali, esan
tį So. Western gatvėje.

Visi lietuviai prašome pasi-i 
naudoti proga ir atvažiuokite įl 
(Festivalį šį šeštadienį tuojau 
po pietų arba vėliau. Kviečia

Komitetas Festivaliui Rengti

FIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

I

■ >
1

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

pasidarė išva-

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

C

I

MutualiTederaI

Mttfi 
kitrMt Rjtrs 

on Savinęs

IntrrW Compounded 
Wy md Paid Quarterly

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI-
Naajienoee galima gauti nepaprastai Įdomins gydy

tojo, rbDomenės veikėjo ir rąžytojo ataiminimua,

A. Gums — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, liečia 1905 
metą Įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
ruMrapiiriiių------------- -- ----------------------------------- |^.0C

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres, ' Tel.: 847-7747

SERVE WITH PRIDE IN f THE NATIONAL GUARD’
■v

šešetas šeimos vaikų, mažas 
* ūkis nulėmė Viliaus likimą — 
mokytis amato. Tėvas — kaimo 
sakytojas — pritarė vaikui.

Ir šv. Rašte, girdi, pasakyta.: 
’’Prakaite savo tu valgysi duo
ną.”

Atiduotas į Įsrutėt jis pramo
ko kalvystės ir dirbo ten dve
jetą metų- Tuo tarpu paūgėjjo, 
apsidairė ir 
dą:

— Pasaulis platus. Ko jam 
smilkti dirbtuvėlėje? — ir, at
sisveikinęs su šeimininku, jis 
išvažiavo į Karaliaučių, Wolf- 
gango — Tilmanso karalystę. 
Didžiulė 'gamykla ten dūmais ai 
savo po visą miesto kvarta
lą.

Tilmanso būta klataus masto 
verteivos. Poznanės sėkmė jį 
padrąąsino naujam žygiui — ke 
lionei i Rvtus. Karaliaučius — 
jos pirmasis etapas. Ten jis gal

Ti 1 man.su pasakisKi 1 a i mej i- 
mai” patraukė į Kauną daugiau 
kapitalų. Netrukus vienas po 
kito ten įsikūrė Rekošas, Suva
ląs ir Šmidtai. Po 10 metų atgi
jo Kaunas, toji mirusi tvirto
vė: atėjo gyventojų, prisistatė 
namų, ir išplito prekyba. Iš Lie 
tuvos pradėjo į Vakarus eiti dąu 
riau žaliavos, o iš Vakarų dau- 
giau pramonės gaminių.

Stiprėjo ne tik kultūros, bet 
ir kapitalistinio ūkio ryšiai su 
Vakarais.

Kartą klausiausi Paknio pa
sakojimu apie Kauno darbiniu-

— Buvusiu Lietuvos Policijos 
Tarnautojų “Krivūlės” klubo 
gegužinė įvyks liepos mėn. 8 d. 
12:00 N’al., šaulių salėje, 2417 
W. 43 g-vė: Veiks virtuvė ir do
vanų paskirstymas. Prašome 
skaitingai dalyvauti. Valdyba

— Chicagos Lietuviu Spau
dos klubo '-narių susirinkimas 

įvyks liepos mėn. 6 d., 7 vaL 
vak. Lietuvio Sodyboje, 6515 
So. California Ave. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti. Bus dis
kusijos iškeltais klausimais, ki
tokie pasitarimai.

Valdyba

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

PASSBOOK 
SAVINGS..,

sao us for: 
financing.

AT GUS LOW UTS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd SL
TeL: 436-7878' : k

1 
>

A D Ė.M. E S J O - r . | 
5S80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability 'draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave., 11

Chicago, III. ?
Tel. 523-8775 arba 523-9191 \

........ .....---i-ia-r-».Tin-nrr»-r*, "

OPEN HOUSE SUNDAY,

8
S. Sawyer

JULY
12 to 6 — 8127

St. Denis, by owner — 
brick Cape Cod, 

3-4 bdrms., sun porch, fin. bsmt, 
with wet bar, 2 car garage 

S62,500/off er 434-4664

MISCELLANEOUS 
įvairūs Calvkal

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.

493-2945 or 643-2864

PERSONAL
Asmeny Ieško

— Latin 43, 5-9%, 178 lbs., 
■ good looking, wonks steady, 
electronics, looking for serious- 
relationship, maybe marriage. 
28-38. slim, good looking and 
caring. Write: P. O. Box 272, 
c/o Naujienos 1739 So. Halsted 
St., Chicago, UL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
■paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

Miko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

<4 LIUCIJA”

E
- •

tuojame ir esame apdrausti
ARVYDAS KIHA į

.6557 S. Tąlman Avenue • 
Chicago, IL 60629

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

ir;1
E

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie ‘blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

F. NEDAS, 4059 Archer Aversu. 

Chicago, III. 40632. TeL YA 7-59T

7"'™ *

Homeowners insurance.

F. Za polis, Agent 
3208% W. 95th St 

Every. Park, 111.
60642 - 424-8654

i___ H^*an*2?**<*!**i^-1_ L- N

i . Ą -_______ i įc

Advokatai ' 2

GINTARAS P. ČEPĖNAS i % ę “
Darbo valandos: Kasdien: nuo

9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro. 
Šešta du nuo 9 vai. r. iki 12 vaL A;

į pagal susitarimą.
TeL 776-5162 į

M49 West 63rd Stiwt
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki n Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

13.00

I2.M

ir V. BEIZG YS
Darbo valandor

*606 S. Kadxl« Ava. 
Chicago, I1L 60629

Tel: 778-8000

Dr. A. J. Guises — DANTYS, jų priežiūra, rvelkata ir 
groži*. Kietais viršeliais_________________

j Minkštais riršellais, tik______________

• Moteris — motina ne auk
lė, ne mokytoja ir ne guverman- 
lė; ji — gerasis kūdikio genijus.

Gaftma
orderi prie neįrodytos kainos pri

dedant II perriontiiDo iflnidMna.

tMON

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

KAINA •— S17. '(Persiuntiir ni pridėti 51) 
Silpti čeki:

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

Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

pat užsakyti paktu, atsiuntus žek| arba

man.su

