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ŠIMTAI UGANDOS KAREIVIŲ ATBĖGO
Į KENIJA IR ATIDAVĖ GINKLUS

Naujai ginkluotas karo policijos dalinys 
žudo vyresnius Ugandos, karininkus

' NAIROBI, Kenija. — šiomis dienomis sieną perbėgo šimtai
■ Ugandos karių ipatidavė pasięnio sargams atsineštus, ginklus.

Paaiškėjo, kad prieš savaite. —
buvo suruoštas pasikėsinimas 
prieš diktatoriaus Idi Arpui gy 
vybę, bet jis išsigelbėjo. Tuojau 
po pasikėsinimo,- jis; išvyko :-iš 
Kampalos, suorganizavo gerai 

, ginkluotą karo policijos dalinį, 
kurie važinėja po kraštą ir šau
do visus aukštuosius karininkus, 
bet kada pasisakiusius prieš Idi

. Buvo pasklidęs gandas, kad 
Idi Amin nušautas, bet britų už
sienio . ministeris. Owen pareiš
kė, kad Amin gyvas, ir* Sveikas,

Amin išvažiavo “medaus
-j, mėneshii”..:.. d

. Amerikos jųodukė žurnalistė, 
renkanti žinias" keliems Amen-, 
kos juodžių laikraščiams, gana

i . ilgai kalbėjosi sų--Idi Amin. Ji 
telefonavo Į Kampala ir prašė 
sujungti ją sū diktatorium/ Už 
kiek laiko ji buvo telefonu ,si> 
jungta ir pradžioje papasakojo 
apie gandus. Jis jai pasakė, kad 
.jau buvo apie tai girdėjęs, tet 
tai esanti neteisybė.

Jis ne,, tik. gyvas, bet jis išvy
kęs ’.’medaus mėnesiui”. Jis ne 
pasakė, ar jis “medaus mėnesį” 
leidžia su savo vaikų motina, ar 
jau pasirinko- kitą - juodę savo 
žmona, y L

Perugyventojams 
brangios kainos, 

zARAQUIPA,: Peru. — -Visas 
tūkstantis vietos gyventojų reiš
kė protestą. Peru . vyriausybei 
leidimą pakelti kaikurių produk
tų kainas. ' .

Gyventojai- -tvirtina, kad jie 
jo^iu- 'būdu negalės išsiversti, 
jeigu Už kelis’ produktus turės 
mokėti- aukštesnes kainas. .

Pragyvenimas . visoje -Peru 
valstybėje - pašoko 44%, o tar
nautojų atlyginimas nei kiek ne
padidėjo,. Valdžia nepajėgia ko n 

f traliuoti užsienio prekių’ kainų, 
bet Ji galį, pasiųsti policiją pro
testo- mitingams išvaikyti.

Teroras Italijoje
ROJLA.* -Antradienį; teroristai 

pašovė iš: savo namų išeinantį 
Romos universiteto' ekonomijos 
mokyklos' Cąccįa-

Vaškai ir katalanai 
siekia autonomijos 
MADRIDAS./ — Ispanijos 

šiaurės..rytu srities Katalonijos 
socialistų lyderis antradienį bu
vo priimtas karaliaus Juan Car
los, kurie įteikė katalanų reika
lavimą. savivaldybės.

Socialistų vadas pareiškė,-kad 
prieš diktatoriaus Francisco 
Franco laikus katalanai turėjo 
autonomiją. Abiejose srityše—• 
ir katalanai ir vaskaL praėjusią 
savaitę per- rinkimus milžiniška 
balsų dauguma laimėjo tos par

tijos, kurios reikalauja autono
mijos.

- - WASHINGTONAS. Atsto 
vų Rūmų- Paskirstymų komite
tas antradienį užgyrė $940 mi
lijonų sumą, į kurią Įeina išmo? 
kėjimai kongreso nariams al
gų pakėlimui, kurs buvo nubal
suotas- šių metų pradžioje. Į tą 
sumą įeina ir $55 milijonai. Ka- 
pitoliaus Capitol) vakariniam 
frontui iš .plėsti. -

Iš tų $940 milijonų, kongre
sinės operacijos reikalauja 
$558 milijonus, o likusią dalį ki
toms’ su Kongresu susietoms 
Įstaigoms, kaip Valdžios Spau
stuvės įstaiga ir Generalinė At-, 
skaįtomybės -Įstaiga, i

Ispanijos karalius Carlos ir žmona

J Trečiojo Niksono padėjėjo kelionė į kalėjimą
LOS ANGELES. — H. R. Haldeman, antras galingiausias 

vyras Richard Mį Nixono Baltuosiuose Rūmuose antradienį atvy
ko. į Kalifomijos kalėjimą už Watergate nusikaltimus net ištisą 
dieną-.'anksčiŽfejam. nustatyto termino. '' J

GINKLU GAMYBA SUDARO PAVOJU
' t -A - 'l * - ' -

Policija išvaikė 500 prancūzų, susirinkusių 
prieįseviefų Inturisto biuro Paryžiuje

PARYŽIUS, Prancūzija. — Antradienio naktį Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard suruošė banketą atvykusiam sovietų 
aukščiausios tarybos pirmininkui Leonidui I. Brežnevui. Ką L. . 
Brežnevas dėstė prancūzų valdžios atstovams, tuo tarpu nežinia, 
bet jo mintys, išdėstytos banketo metu, prancūzų žurnalistų jau 
paskelbtos. Be visos eilės kitų dalykų, sovietų įtakingiausias- žmo
gus pareiškė r; į J' . L-

Minėjimus seka 
nauji minėjimai

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika. — Panaudodama riaušėms 
malšinti vėžintą (vandens švirk
štus ?> policija antradieni iš

sklaidė šimtus juodųjų studen
tų, maršavusių prie policijos 
stoties juodžių gyvename Atrid- 
geville, netoli Fretorijos. reika--1 
lavųsių paleisti studentus, areš
tuotus per riaušes praėjusią sa
vaitę. L? • ;

Tai buvo birželio 16 d. minė- 
jimas. sukakties praėjusių me-

■y- 'Taikai yra daug įvairių 
pavojų, bet Europoje prasidėju 
sios naujų ginklų gamybos var
žybos sudaro patį didžiausią pa- 
yojų taikai. Nėra-.kitps taip de
gančio problemos, kaip .ši. Gin
klų gamyba, vietoj sumažėti, 
pradėjo didėti, o tai i?jra pats 
didžiausias taikos pavojus.

■ — Atominių ginklų praplėti
mas visame pasaulyje taip pat 
sudaro taikai pavojų. Toki pati 
pavojų sudaro naujų ginklų 
sistemų gamyba, kurios bus tai
komos masinėms žudynėms.

prie Milano; aš 60 autobusų 7 
sudegą, Kaip.'mmėta,-tėrpro pa- 
didėjimas • siėjSąs jsįų/ Milane 
prasidėjusiu . teismu, - tesivadi
nančio “Raudonos brigados par
tizanų* vadu”: Renato Carcio, kal
tinamo -pasikėsinimu nužudyti

— Žmogaus teisių klausimo 
kėlimas dabartiniu metu reiškia 
šalto karo, atnaujinimą. / .• -•

Brežnevas užsiminė ir apie 
pavojų dttentei, .bet šitas.klau
simas jau atsidūrė-trečioje vie
toje.

sirėmiinežuvo 61S*žmomų. Pra
eitos savaitės juodųjų studentų 
riaušės kilo iš demonstracijų, ki
lusių >iš trijų dienų gedulo dėl 
11 užmuštų, 44 sužeistų ir dau
giau kaip 400 suimtų.

tų kalėjimo už nuslėpimą- savo 
dalyvavimo Vatergate aferoje. 
Dar vienas buvęs Niksono vy
riausias padėjėjas John D. Ehr- 
lirhman. jau 'sėdi už' sAvo 'rolę 
Watėrgėtėje. /į • ’ ■

John N. MifcheH, 63, buvęs 
Jungtinių Valstybių general pro
kuroras, gavęs įsakymą prisi
statyti Į kalėjimą trečiadienį, 
laikėsi tvarkos ir. Maxwell Avia
cijos.Bazės federalinį kalėjimą 
Alabamoje- atvyko punktualiai 
trečiadienį .12 valandą. ;

Haldeman, 50, atėjo į lengviau
siai saugomą-Lompoc, Calif., ka
lėjimą, tikriau pavadinus insti
tuciją, be aptvarų ir be sargy
bos bokštų, lygiai 3:55 vai. po
piet, Chicagos laiku, kairėje ran- 
rankoje maisto' pirkinių maiše
liu nešinas. Reporteriams jis 
pasakė: “Yra tik vienas daly
kas,' ką aš noriu pasakyti, tai 
išreikšti mano didelį įvertinimą 
už man paramos išreiškimus, 
gautus iš tiek daug žmonių visa
me krašte ir ypač išreikšti ma
no padėką mano šeimai už jų 
meilę, jų drąsą ir supratimą”.

Paklaustas, kaip su juo buvo 
pasielgta, Haldemanas, kurs ža
dėjo šį • rudenį parašyti knygą 
apie Watergate “nieko nenuty
lėdamas”, dabar atsakė: “Leis
kite pareikšti, kad jokių tos rū
šies klausimu nieko neatsaky
siu”.

Haldemanas, kurs Baltuosiuo
se Rūmuose nemėgdavo bizniš- 
kos aprangos, savo žmonos iš 
Los Angeles į kalėjimą lydimas 
per 200 mylių- į šiaurę atvažia
vo be švarko ir • be kaklaryšio.

Atėjęs į kalėjimą jis buvo ap
vilktas pilka uniforma ir patal
pintas dorm i tori jo j e su 30 kitų 
kalinių.. Bet pirmučiausiai, kurs 
valdė raktus į Baltųjų Rūmų 
Apskritąjį Ofisą, gavo eilinį ka
lėjimo numerį, buvo paimtos jo 
pirštų nuospaudos ir nufotogra
fuotas. Po "to “turės pereiti ei
linę rutiną, kur per pora savai
čių bus ištirta, kokiam darbui 
tinka, bus fiziškai išegzaminuo
tas ir klasifikuotas ir bus nu
spręsta jo darbo programa”,- pa
sakė kalėjimot-pranešėjas.

Haldemanas ir Mitchell abudu 
yra flUtsIsti nuo. 2^4 iki 8 me-

Svarbią .kalbą banketo metu 
pasakė ir Prancūzijos preziden
tas Valery Giscard, bet jis ne
lietė Brežnevo keliamu klausimų. 
Prezidentas, pasikvietęs Brež
nevą i svečius, nenorėjo kelti 
jam- nemaloniu klausimų. Jis 
būtų galėjęs priminti sovietų ko
munistų, partijos vadui/ kad so
vietų valdžia per 30 metų prieši
nosi Europos taikai. Būtų ga
lėjęs pasakyti, kad sovietų val
džia naujais ginklais apginkla
vo Rytų Vokietiją, ir kitus sto
vinčius sovietų kariuomenės da
linius pačiais naujausiais tan
kais, kulkosvaidžiais ir šautu
vais. Vakariečiai yra silpniau 
ginkuoti, negu rusai.

Korėja reikalauja 
JAV paaiškinimo

SEOUL. — Pietinės Korėjos 
. vyriausybė antradidnį paprašė 
JAV ambasadoriaus paaiškinimo 
dėl New. . York Times paskelbto 
pranešimo, kad 1975metais Jung 
finės V-tybės elektroniais prie
taisais nuklausė prezidento Park 
Chunghee ofisą. Ambasadorius 
jSnyder atsakęs Korėjos užsienio 
ministeriui Park Tong-hin, kad 
tas pranešimas buvo prasimany
mas ir kad Snyder atsiprašo, 
tačiau Pietų-Korėjos ambasado
rius 'Washrngtone Kim Yong- 
shik gavo instrukcijas reikalą, 
tęsti toliau: Tariamai nuklausy- 
mų dėką JAV pareigūnai nu
girdo, kad Korėja papirkinėja 
JAV" kongresmanus. dėl ko ir 
pradėti tardymai.

Dėl kriminal. kodekso
WASHINGTONAS. — Repor

terių Komiteto dėl Spaudos-Lais
vės reprezentantas Jack Landau 
iš Newhouse laikraščių pranešė, 
kad dabar, svarstomame krimi 
nalinio kodekso biliuje tebėpa- 
liekama “Oficialių Paslapčių Ak
to filosofija”, kurios versijos 

ankstybesnių legislatūrų buvo 
smarkiai kritikuojamos.

Landų pareiškęs per Senato 
apklausinėjimą, kad naujasis bi- 
lius “užners kilpą žinioms, iš 
valdžios perduodamoms visuo

menei.

.£ ^MADRIDAS, Ispanija. — Ispa
nijos premjeras Adolfo Suarez- 
pareiškė, kad/dabar pats svar
biausias ispanų vyriausybės rū
pestis — sutvarkyti krašto ūkio 
reikalus.

Jis yra įsitikinęs, kad Ispahi-. 
jai reikalinga kainų ir algų kon
trolė. Jeigu šitas klausimas 
nebus artimiausiu laiku sutvar
kytas, tai kraštui bus neįmano 
ma sutvarkyti ir stabilizuoti 
ūkio reikalus. Dabartiniu me
tu benzinas yra pats brangiau
sias dalykas, kuris labai kenkia 
visam krašto ūkiui.

Carterio intervencija
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Carter asmeniškai įsiki
šo į Imigracijos viršininko nuo
sprendį, paprašydamas leisti 809 
Meksikos darbininkams pereiti 
sieną ir nuimti gesti pradedan
čius svogūnus Texas pietvaka
riuose. Leidimas. įvyko, kai Pre
zidentui įsikišus. Darbo ir Tei
singumo departamentai paruo
šė sutarimą, kurs truks vienus 
metus. Vietoje laukų darbinin
kų negalima gauti.

Sovietai bijosi • dienotvarkės 
punkto dėl žmogaus teisių

BELGRADAS. — Belgrado 
konferencija, susirinkusi patik
rinti 1976 metu Helsinkio susi
tarimus, įklimpo matyti dėl pa
sirodžiusių didelių skirtumų tarp 
Jungtinių Valstybių ir Sovietų 
Sąjungųs. šis 35 valstybių mi
tingas sukliuvo dėl kiek laiko 
dienotvarkėje skirti žmogaus 
teisių klausimui.

šio mitingo tikslas yra tik 
priruošti ir suorganizuoti pil
nutinę rudens sesiją, kurioje tu
rės būti įvertintas Helsinkio su
tarčių efektingumas.

Vakarų pasiūlymas, kurį su
darė Bendrosios Rinkos vaistys 
bės ir .parėmė Jungtinės Valsty
bės, siekia visiško žmogaus tei
sių padėties'Rytų Europoje iš
aiškinimo.'

Be to, prancūzų vyriausybė 
buvo susirūpinusi kitomis pro
blemomis. Kada prezidentas 
vaišino Brežnevą, didelė pran
cūzų minia susirinko ties sovie
tinio "Inturisto” Įstaiga ir rei
kalavo išvyti Brežnevą, nes jis 

‘naudoja Paryžiuje gyvenančius 
rusus savo propagandai, vyriau
sybei teko -pasiųsti maištinin
kams sutvarkyti paruoštus dali
nius, kad, išvaikytų. Prancūzų 
komunistu partijos sekretorius 
MarcĘais, atsisakė pasimatyti 
su Brežnevu, tuo norėdamas pa
rodyti savo nepriklausomybę nuo 
Rusijos. Brežnevas buvo pasiū
lęs sudaryti karo sąjungą Euro
pai ginti nuo įsiveržėlių, bet 
prezidentas Valery Giscard jam 
atsakęs, kad šiuo klausimu rū
pinsis pati Prancūzijos vyriau
sybė.

Dėl maisto atsargų
MANILA. — Jungtinės Vals

tybės šį rudenį* pateiks- “speci
finį pasiūlymą “kaip krauti at- 
sargon pasaulio maisto derlių, 
kad būtų iš ko žmones maitin
ti bado atveju »- Agrikultūros se
kretorius* Bob. Bergland pasakė 
spaudos konferencijoj, kad JAV 
pasiūlys.’tarptautinę sutartį dėl 
kviečių atsargos, sandėlių stei
gimo. “ •»

Paprašėjnvestiguoti 
Sveikatos d-tamenta ' "t A

WSHINGTUNA&/ — ‘ Senato- 
! rius Herman E. Talmadge (D.,, 

Ga.> pasiūlymą reorganizuoti
■ j HEW (Sveikatos, Švietimo ir Ge- 

,• rovės)’, departamentą pavadino 
“biufokhatiškCtkirvakbčiu (boon
doggle) ir pareikalavo, kad lie
pos 18 d, : iųvestgacijos imtųsi 
Genėr&Iinė AtskAitomybės Įstai
ga., HEW -planas, kurį remia 
Carterio administracija, reika
lauja panaikinti geroką skaičių 
mažų įstaigų ir įsteigti Sveika
tos Globos-Finansavimo Adminis ■■ . k *•
traciją, kuri prižiūrėtų visas 
tautos ’ sveikatos globos progra- 
hias. Talmagde.yra penato Svei
katos Finansų subkomiteto pir- 
mininkSs. *

lt

I

Debesuotas

Saulė teka 5 ?16,' leidžiasi 8:27

Juodžiai norėjo nubausti Ed. 
Hanrahaną. buvusį prokurorą, 
bet prisiekusiųjų teismas’ne tik 
jį, bet ir visus . kitus teisman 

patrauktuosius išteisino.

Reikalauja
Sadūnaitei laisvės
Sen. Robert Dole birželio 23 

d. priima Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubo atstoves, kurios jam 
įteiks 20,000 parašų, siekiant, 
kad būtų išlaisvinta Nijolė Sa- 

. dūnaitė.
Tą medžiagą sen. Dole nuga

bens į Belgrado konferenciją, 
reikalaudamša laisvės neleisti- 
nai kalinamai lietuvaitei. Pm Jimmy Carter

- $1.000LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUI 

CHICAGO. National Endow
ment for Arts paskyrusi $36,-
000 Mieštų Etųinių /Reikalų 
Centrui, muzikos ir šrchiteko- 
tūros reikalams, programoms.' 
Iš tos sumos $1,000 tenka Chi- 
cagos Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejui už lietuvių tauti
nes muzikos puoselėjimą ten- 
druomėhšs centruose.
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Darbovietė laikosi 
senų tradicijų —r 

leidžia dirbti vyresnio 
amžiaus asmenims

Ij.1 Mag, 73 m. aiuž. versliuin- 
4 te, femes pripažino “vertę ir 
] Bčju.ną vyresnio amžiaus as- 
i'.?nų” vadovauja kompanijai, 
kad “seniorai” galėtų dirbti.

“Mes netikime, kad reikia iš
eiti poilsiu vyresnio ainžiąus 
asmenims”, pasakė Magsons 
Uniform kompanijos preziden
tas. “Mes laikome čia žmones 
dirbti”-. Šią kompaniją įsteigė 
jo tėvas 1890 m., kur dirba 87 
asmenys, kurių 20 yra virš 65 
metų. Vienas darbininkas, ku
ris yra 82 m. amž., yra “vienas 
vertingiausių vyrų šioj dirbtu-

Įmo- 
uni-

lybę po priesaika, jog tai yra 
tikras jūsų amžius, nes už krei
vą priesaiką yra baudžiama pa
gal veikiančius įstatymus.

Nežinant visų jūsų bylos ap
linkybių sunku tiksliai atsąkyti 
į jūsų klausimą.' Patartume 
kreiptis j artimiausią Soc. See. 
ofisą. Jei negalite patys sutvar
kyti šį reikalą, kreipkitės į So-1 
dalinio klubo valdybą, 3548 S. 
Emerald Avenue. Chicago, IL. 
60609. Patarimai ir inf. teikia-' 
nia tik klubo,nariams (1 dol. į 
metinio mokesčio). Jei raštu 
norite gauti atsakymą, prisiųs- 
kite sau adresuotą voką su paš
to ženklu (Telefonu į užklausi
mus neatsakome).. x

Soc. klubo informacija
P. S. Soc. klubo valdyba šiuo 

ir kitais reikalais padėjo dau
geliui asmenų pagal išgales.

SENAMIESTIS

uiųę, kad jam medicinos pagal
ba suteiktu darbdavio sąskai
tom ' .

kams, jų žmonoms ir vaikams, už kai kuriuos kitus patainavr 
kai tas ar kitas darbininkas dėl mus, pavyzdžiui, už dantų gy- 
ligos tampa ’nedarbingas ir ne- J dyiuą, o taip pat už akinius,

kum

vėj”, pagal Morton Mag. 
nėję gaminamos įvairios 
formos.

Mrs. Carol Pendergast,
šios įmonės raštmeje pradėjo 
dirbti prieš 26 metus kaip eili
ne raštininkė, dabar pasiekė 
“comptroller” asistentės vietą. 
Ji ir d kitos Magson tarnauto
jos yra virš 70 m. amžiaus.

Mortoho Mag tėvas pradėjo 
šią tradiciją, leisti dirbti asme
nims virš 65 m. amžiaus. To
kio amžiaus asmenims papras
tai kitos darbovietės atleidžia 
iš darbo. Jo tėvas tikėjo, kad 
vyresnio amžiaus darbininkai 
yra daugiau produktingi, nes 
turi dideli patyrimą.

Morton Mag pasiūlė 
100 išėjusiems poilsiu 
nimb, kuriems mokėsiąs 
nims, kuriems mokėsiąs
už darbo valandą dalinai, nuo-, 
latos dirbant (part-time), par- 
mas Connecticut valstijoje.

Mr. Mag savo pasikalbėjimą 
su spaudos atstovais užbaigė to
kią pastaba: “Vyresni žmonės 
iš tikrųjų nori dirbti”, pf. fab.

darba 
asme- 
po $4

Noriu iškviesti sūnų studentą 
z 

į šį kraštą
KL. Noriu iškviesti sūnų iš 

Peru į šį kraštą. Jam konsulas 
atsakė studento visą išduoti, 
nes sūnus nepristatė darbui 
specialaus certifikato.. Man pa
aiškinta, kad toks darbo cetlfi- 
katas yra būtinas arba reikią 
uždėti pinigini “bond’ą”. Pa
aiškinkite, kaip man geriausia 
pasielgti, kad sūnus'4 šį kraštą 
galėtų atvykti? W. L. G.

ATS. JAV Ambasada Limoje 
paaiškino, kad “bond’o” uždėji
mas šiuo atveju nepriimtinas. 
Kad jūsų sūnus galėtų i JAV at-; 
vykti, jis. turi turėti U3. Darbo 
departamento certifikatą, kad 
jam leidžiama dirbti šiame kra
šte ir jis turi būti kvalifikuotas 
kaip imigrantas pagal savo tei
sę (in hią own right).

Dėl tokio didelio atstumo nė
ra lengva čia darbą surasti,- to
dėl ambasada ir mes galime tik 
patarimą duoti. ' '■

gali dirbti bet kokio darbo.
KL. Noriu paklausti, nuo ku

rio laiko prasidėjo Medicare 
ligoninės ir gydytojų apmokė
jimai- iš Social Security Fon- 
dų \už' gydymą ligoninėje ir 

esu čia bedar- gyd-vtW sukalti 6a metų am-

■ ; . j » •- A

Ar gali gauti darbą seniorai
V. Voiketijoje ; •

KL. Malonėkite paaiškinti, ar
V. Vokietijoj taip pat yra .be
darbių? MaL aš norėčiau ten 
gauti darbo, nes t— ...
bis. n ■*' ' T/y.,

ATS. V.- Vokietijoj šiuo- me
tu yra virš milijonas, bedarbių, 
ir yra lygu; 4.4%* dirbančiųjų

Vvriausybė paskyrė 250 mili- 'Ja^espius negu to metd
* . J** , nrtial nTTC nZiHo T'K’I m JA.

jonų dolerių viešiesiems ■ ’dar
nias organizuoti,: darbinanb -Yno 
teris ir vyresnio amžiaus žmo
nes ir taip vadinamus “chrbniš-- 
kus” bedarbius.'

žiaus asmenims? • Ii. U. 
. '/ATS. Tas ^draudimas pradė-

tas vykdyti nuo 1965 m. Nuo 
1973 m. liepos mėn. 1 d. Medi
care programa padengia ir as-

klausos aparatą ir kit.
Vielos teisėjo sprendimu, tas 

mokestis neturėtų būti dabar 
imama, kol tuo reikalu padarys 
nuosprendį federalinis apygar
dos teismas. Pastarojo teismo 
nuosprendis numatomas įvyks 
greitu laiku, bet gali būti iir ati 
dėtas. Tuo reikalu informaci
joms gauti reikia kreiptis į mie
što socialinio patarnavimo įstai-

ATSAKOME
Kaip atitaisyti savo amžių Soc.

Security kortelėje?

KL. Atvykus iš. Vak. Europos 
į šį kraštą sumažinau keliais 
metais savo amžių. Praėjus ku
riam laikui priėmiau Amerikos 
pilietybę su sumažintu amžiu
mi. Dabar norėčiau pasitraukti 
pensijon, bet formaliai man 
trūksta kelių metų pensijai gau
ti, Ką turiu daryti? R. S-tis

ATS. Negerai, kad neatitaisę 
amžiaus, priėmėt JAV-bių pilie- sau gydytoją, chirurgą ar ligo- mas moka pensijas darbfnin-

IM
KL. Jei aš susižeidžiau darbe, 

ar aš turiu teisę eiti pas bet ku-r 
rį gydytoją ar į bet kurią ligoni
nę, kad gaučiau pirmąją pagal
bą ir gydymą? P. P.

ATS. Taip. Turi teisę pasirin
kti gydytoją ar ligoninę, jei su
sižeidei darbovietėj e. Nors darb 
davys ar apdraudos kompanija 
nurodytų ar verstų eiti gydytis 
pas kompanijos gydytoją ar į li
goninę, kurią rekomenduotų.

Pagal veikiantį įstatymą, dar
bininkas susižeidęs darbo metu' 
gali bet kuriuo laiku pasirinkti

KL. Malonėkite paskelbti, kiek 
asmenų gauna Social Security 
išmokėjimus? J. P,

ATSį. JAV-bėsę iš i kiekvieną 
10 asmenų 9 dirba->ir.l5turi •So
cial Security apdraudimą. . Be
veik 1 asmuo iš 7 gauna mėne
sinį Soc.. See. čeki. .Apie 22 mi-i 
lijonai asmenų .virš; 65 metų 
amžįaus, beveik visi pensinin
kai šiame krašte turi ., ligoni
nės ir gydytojo apdraudą, kąri 
gydymo programa vadinasi “Me 
dicare” ir iš Soc. See. fondu 
apmokamą. Beveik kiekviena 
šeima dalyvauja,Soc. Security..

KL. Gal galėtumėte pasakyti, 
nuo. kada prasidėjo nedarbingų 
(disabled) asm ėnų a pdraudi- 
nias pagal Social Sec. Įstaty
mą? yį ’ ■

ATS. Tas apdraudimas įsiga
liojo 1951 metais, šis apdraudi-

(Tęsiny*) - j -

Kasdieninėje kalboje vyras buvo vatjinanias vyrh ir 
žmogumi; moterį moterinmi nevadino, bet boba, Kalbant 
su kunigu, gydytoju, su kokiu ponu, kito kaimo mažai 
pažįstamu žmogumi vadindavo moteriške. Jei būdavo 
koks, moterų sambūris, visais atvejais sakydavo, jog bo
bos susirinkusios. Net pačios moterys sakydavo: “Eisiu... 
paklausyti kū tos bobos šneka“ .arba “Kū-.ty tos .bobos 
darą”. “Ašanai (aš) buvau, pas tū moteriški' katra vara 
žyja“. “Ar tunai (tu) bažnyčiai bobų, pusėj, stovėjai?” — 
Oi ne, ašanai ty nebuvau. Kapgi aš;ty aisiu, kad bobos 
mani apipešiotų. Vyrai savo žmonas ,vadindavo boba ar
ba pačia. . . ' .

■ " \ : ’t ti .... -nv .

Vaikus, vadindavo* vaikais, bętf skirstydavo į bernio
kus ir mergiotes. Kurie vąikM' ganydavo, VadindaVo\pie 
menimis. Berniukus, kai jie pradėdavo arti, akėti ir ban 
dydavo šienauti, vadindavo pusberniu, kartais jau ir bei
nu. Mergaitės pradėjusos dirbti prie motinos ūkio dar
bus, iš piemenės pakildavo į;pusmerges arba .mergas, 
Bernai ir mergos turėdavo teisę .eiti ų vakaruškas, šokti 
(tancevoti), grupėse kalbėtis su' mergomis arba bernais, 
tik dar ne poromis ir nevesti intymių pokalbiųč ’Bernas 
be liosų (neatlikęs karinės prievolės) &rba; “me^a jaų- 
nėsnė negu 18 metų, dar buvo skaitomi nepilnu Bernu ar: 
ne pilna merga, negalėjo poromis rodytis-—įtardavo, 
apkalbėdavo, “sužanydavo”> o liežuviu visi vengdavo; ...

Jeigu vakaruškose po šokio bernas .su merga' iše ' ■ 
davo į lauką atsivėsinti — toliau kiemo išeiti- ai‘ba j .pa . 
kampius lįsti, buvo negražu; išeiti iš; ki'emo galėjo tik ke. 
lios poros.kartu. Mergos vienaiįdtąsėkdąvb/;^ąd,pęįyykr 
tų kokio prievartavimo — ka^ikąimaš nęsjirijaiįktų/ko-' 
kios gėdos. Jaunimą sekdavo .ir senės, . Nevaržomi buvo, 
tik tie jaūnuoliai-ės, kurie tardavosi ženytis. (tuoktis);.ir 
jau bažnyčioje užsakai eidavo. Siituoktevių' ?(Vėselij<fe) 
laikotarpis tęsdavosi, maždaug visoje Lietuvoje yięhbdŠi: 
užsakai, dzevečvečoras arba; dėvymąi^ iva^xą^/.va^in; 
davo, bažnyčioje apeigos,^trys dienos veselijos (vestuvių) 
vienoje sutuoktinių, pusėje (vyro ar:.merg-inos)-ir trys.riki? 
toje. Čia jaunavedžiai ir ’gyvendavo. į vakarūskas^iėms 
jau eiti nepritikdavo; vaikai juos vardais' vadinti:’netu
rėjo teisės — jiems tapdavo dėdė, ir dęihėiįĮ^lįęm^^ą^y- 
.davo ceta), ■. įiAiffrsiyti jgtfesn.' <■>«

- Metams praslinkus pd J^^nauš^Ru
davo krikštynos. Jqs taip.* pąįbūdavo,.;/ai^ęi^mo&.pągal 

' išgalę, iškilnangiau. ^Kūmas;ir:čjfflmair4krikštatėyiai)r,bn/-. 
davo parenkami/iš. giminių,

Kiek teko patirti, mirusius pagerbdavo ir-laiaoda^ 
vo visoje Lietuvoje vienodaL-Gal tik toks^kirtu^as, Kad 
Talpumuose: dar buyo paprotys mirusi'apiąudotr. jRaudofi 
davo«tik moterys: žmona vyro, seserys bilo^p,:wo, mo4 
itinos. Vyrai galėjo ■verkti, bet “koks čia ^yras, jei ver| 
kia”. žinoma, nereiškia, jog jis turėtų šokti —būk nuliui; 
dęs, rimtas. Už ašaras paskutiniame atsisveikinime pieį 
kas nesmerkdavo -^-^tjąu^dayo^pagųesdąyogįgeru žmo-i 
gumi skaitydavo.s x M. I

’Pažvelkime kaip talpūnieąąį diėjias praįėasdąvo. Vi 
si suaugę keldavosi 3-4 valandą^rytei'Kai javų kūlimas 
baigdavosi, pamiegodavo ir iki 5 valandos. Javus kuldami 
vo spragilais, tad kūlimas užtrukdavo beveik iki užgavę^ 
nių. Kuliamąją mašiną turėjo tik - Stankevičius.' \ Be^ 
laisyiausjaš laikas prasidėdavo nuo viduržieRp^TT y./fluą. 
Grabnyčių (vasario ^2 d.). Grabnyčias švęsdavo if Bažny
čioje vaškines žvakes šventindavo, kad prie “nabaščikoT 
turėtų ką uždegti. - . r

Vyrai atsikėlę eidavo j kluoną gyvuliams*: pašarą pa-; 
ruošti ir pašerti, moterys tuo metu pakurdavo pečių, bul
ves kiaulėms mazgodavo ir puoduose kaisdavo; skusda
vo bulves,- kartais tarkuodavo kugeliui arba blynams} 
virdavo, kepdavo, spirgindavo — sniedonę (pusryčius)' 
ruošdavo. ‘ ‘‘ ■ - ' -*

5 ’
A ■ ,

Griežtas nerašytas įstatymas buvo: pirmiaūsia ap-} 
žiūrėti gyvulius. Vyrai pažerdavo, arklius, karves, avid 
ir veršiukus; moterys penėdavo kląūlęs, lesindavo vištas 
ir, kas turėjo, žąsis/ melždavo karves. Aprūpinus mais-; 
tu gyvulius ir paukščius* žmonės ruosdaVesi - sniedonei 
— pusryčiams. Visi turėjo "veidus ir rahkas ^tipra^ti ir1 
apsivalyti Maistą moterys kfauda^^ntx;š^byp^A^rai 
išlėto sėsdavo j savo vietą. Kaimiški pusryčiai 'badavo 
stiprūs, kaip mietuose pietūs. : ./C/ ’

Pirmas patiekalas, kaip taisyklė, visada būdavo ko
pūstai arba barščiai (sriuba), virti su mėsa^ Įkartais tau
kine praspirginti, gavienioje sp aliejumi ^ĄjjĮra^patie-' 
kalas — mėsa arba blynai, Švilpukai arbAiazą^ikos, kep
ti ar virti grybai (rudenį), kartais..košeliena ^šaltiena) 
ir kitokių kepsnių būdavo. Trečias patiekalas, kaip tai
syklė, visada pieniška sriuba: grucė (perlinių kruopų), 
įvairios kitos kruopos, bulvienė, retai špangūolių irba 
avižinis kisielius. ...

...y . ' t u ■ .. , į .
(Bus daugiau)/

Būdamas pensininku, kiek 
galiu uždirbti šiais metais?
KL. Kaip gali atsiliepti sezo

no darbas į mano Social Secu
rity mėnesinį čekį? x Z? V.

ATS. Jeigu jūs 1977 melų lai-f 
kotarpyje neuždirbsite daugiau 
$3,000, į pensijos čekius tai ne
turės įtakos, tačiau, jeigu jūs 
uždirbsite per šiuos metus dau
giau negu $3,000. tada $-1 iš 
pensijos čekio bus atskaitytas 
uždirbtų 2 dūky viršijant 3,000 
dok. sumą. (leidžiamą pensinin
kui uždirbti. , ... ... ...

amžiaus, kurie nedarbingi 24 
mėnesių laikotarpy.' y
; Taipogi asmenims su turimo
mis inkstų ligomis, kurie buvo 
reikalingi inkstų išvalymo arba 

pnkstją iskiepijimo.
: KL2 ;Kds laikomas hedarbin- 
gtišpagai ‘ Social Security. įstaty
mą? - ’ ■ '-4' . , O. N.
V ' ' -- *

; ATS. ; Pagal Social Security 
įstatymą- asmuo laikomas ne
darbingu, jeigui; jq • .^sveikatos 
būklė, fizinė ąį protinė, nelei
džia tamąsmeniui:.

a) grįžti į bet kurį darbą/
b) to asmens sveikata, nepa- 

gerrės arba nepagerėjo ma
žiausiu 12 mėnesių, arba gali
ma tikėtis, jog sveikatos būklė 
baigsis mirtimi trumpame lai
kotarpyje. /J

KL. Malonėkite pasakyti, ka
da pradedamą mokėti čekius 
pagal Social Security įstatymą 
nedarbingiems asmenims? D.L.

ATS. Tokiems asmenims če
kiai pradedami siuntinėti po 6 
mėnesių, kada tas. asmuo buvo 
pripažintas nedarbingu.

KL. Paaiškinkite, kaip ilgai 
mokami čekiai nedarbin
giems? ... P, Y-kas

ATS. ■ Nedarbingumo čekiai 
mokami visą laiką, kol asmuo 
pripažįstamas nedarbingu. As
menys, kurie pripažinti nedar
bingi, gali bandyti grįžti dar
ban. To bandymo laike jie ga
li gauti Soc. Seęj čękius. ,

KL. Būkite geri, paaiškinki
te, kas gali gauti čekius po 
darbininko mirties? G.J.

ATS. Po mirties darbininko, 
kuris išdirbo ir apmokėjo savo 
Soc. See. Įnašus^ kai kurie jo 
Šeimos nariai gali gauti mėne
sinius Soc. See; čekius. Taipgi 
paprastai našlė’ar našlys gali 
gauti vienkartinę sumą laido
jimo išlaidoms (255 dol.).

Sergant namuose, kiek Medica- 
re apdrauda gali padėti?

KL. Ar gali Mėdicai-e apdrau
da padėti dalinai apmokėti me
dicinos išlaidas man sergant 
namuose? B. G.

ATS. <• Jeigu -gydytojas nusta
to gydymą namuose su nursės 
priežiūra .axbą fizikalinę." arba 
kalbos terapiją, Medicare medi
cinos adrauda apmoka iki 100 
dienų išlaidas už sveikatos vizi
tus metų laikotarpyje, po $60 
iš anksto įmokėjus, sergančia
jam. .

Primename, kad Illinois vice- 
gubernatoriaus Dave O’Neal’s 
Įstaiga, vad. “Senior Action Cen 
terš” Springfieldę ir Chicagoje 
suteikia informacijų dėl taksų 
sumažinimo, viešosios pagalbos 
(Public Aid), “homestead exem 
ptions”, socialinio patarnavimo, 
maitinimosi programos, Socia
linio draudimo, SSI, Medicare, 
Medicaid, tranšportacfjos, se
njorų teisų, pirkėjų nusiskundi
mų ir kt. reikalais. Rašykite 
adresu: 160 N.LaSalle, Chicago, 
m 60601 arba 3 West Old Town 
Mail, Springfield, Ill. 62701. Ga
lite paskambinti: Toll-Free Dial 
800/252-6565; Metropolitan ‘Chi
cago: Dial Seniors 736-3677.
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This chart paphically portrays a percentage comparison of federal outlays for major programs 
kt Fiscal Years 1974 and 1978. Direct benefit payments to individuals continued to be the domi
nant element of tbe federal budget . .

The Fiscal Year 1978 budget message noted the significant shift ip the distribution of federal 
resource's: ?■ <

"Nondefense spending on payments to individuals and grants to state and local governments 
rose on an average 9.5 percent per year, and a total of more than 500 percent even when ad
justed for inflation, over the 20-year period ending in 1976. Before adjustment for inflation, the 
increase was almost 14 percent per year, or over 1,000 percent The largest increases were for 
direct nondefense payments to individuals, for programs such as social security and medicare^ " *

“During the same period, spending for defense with a comparable adjustment for inflation 

decaetd a total of 11 parcent, although if increased 126 percent before adjustment tor iaflaCoa.’' "

Už ką Medicaids gaunarrtieji t . ...
'• 1 turi mokėti New . Yorke?
' KL. Pasakykite už ką Medi

caid' pagalbą turi- primokė
ti New Yorke? P-r » A. O-kas

ATS. Palyrėine, kad 1977 m. 
“Medicaid’’ įstatymu nustatyta, 
kad pagal Me<ficaid progrartią 
gaunantieji pagalbą asmenys už 
medicinišką patarnavimą turi 
mokėti 50*^ u iį kiekvieną recep
tą vaistą kuriuos gauna vaisti- 

. nėsė ir nuo vieno iki 5 dolerių

Kiek reikia turėtų ketvirčių, I - - . _ .Z j

Soc. See. pensijai gauti?
KL. Kaip gaunami Social Se

curity kreditai, ir kiek reikia 
dirbti asmeniui, sulaukusiam 
62 metus šiais metais, kad gau
tų pensiją? ‘ . M. S-tė

ATS. Daugumoje darbų, as
menys gauna kreditą melų ket
virčiui dirbant, jei jis uždjrba 
$50 ar daugaiu per 3 kalendo
riaus ketvirčius. Asmuo, būda
mas 62 m. amž., 1977 m. išeinąs 
poilsiu, turi turėti 26 ketvirčius 
arba 6^ metų darbo.



Detroito naujienos
. Tragiškų Birželio minėjimas 
!‘ Minėjimas įvyko gegužės 12 
■d-> Prasidėjo pamaldomis. (Vi-j 
įose trijose lietuvių parapijų, 
bažnyčiose atlaikytos šv. mišios 
už nukankintus ir mirusius dėl 
laisvės lietuviai.
> I Rįievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią buvo įneštos visų tri- 
^ų Pabaltijo valstybių: Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vėliavos 

perrištais juodais kaspinais.
įPrita^ihiją pamokslą, tai die
dai, pasakė, tos parapijos klebo- 
•iiąš kun. Viktoras Kriščiunevi- 
čiuš. ,

■" Po pamaldų minėjimas įvyko 
Kultūros Centro salėje, 12:80 
tvai.. Minėjimą pradėjo jauna 
graži studentė, Detroito Lietu
viu Organizacijų Centro valdybos 
jiarė.-Danutė Vėselkaitė. Į salę 
• įneštos visų trijų valstybių vė
liavos.; IhVokaciją sukalbėjo 
kun. Alfonsas" Babonas. Ame
rikos himną sugiedojo solistė

.Danutė . Petronienė.

į Dievaitę Mildą ir Oi žiba žibu
rėlis. Vienai iš tų melodijų, ne
pamenu kuriai dainai, pritarė 
solo. Po pirmo meninio pasiro-< 
dy.mo buvo skaitomos prbkla-' 
macijos. Michigan© gubernato-| 
riaus proklamaciją perskaitė 
Diana A. černytė, Detroito mies
to mero -— e$tė Tiia Somer, se
natoriaus Robert Griffins rezo
liuciją perskaitė latvis Ozuls, 
Southfieldo miesto mero skaitė 
Baime Aina.

Kažkodėl nebaigus minėjimo 
buvo pradėta meninė dalis.

Po rezoliucijų pasirodė latvių 
kanklininkių vienetas. Taip pat 
kaip ir lietuvių, kanklės darniai 
nuskambėjo7.

Norėčiau pastebėti, kad latvių 
kanklės daug mažesnės hiž lie
tuvių, bet skambėjo gana gar
siai. Po latvių pasirodė estai 
— Johannes Tail-Cello. E. Kai-' 
kun su dideliu smuiku pagrojo 
tris dalykėlius. Minžjime daly
vavo kitų tautybių atstovai: 

.Danutė .Petronienė. Trumpą . ukrainiečių, slovakų, lenkų ir 
įžanginę kalbą apie birželio žiau- kitų. Rezoliuciją perskaitė Da
rųjį trtmimą apibūdino adv. Al- mutė Veselkaitė. Rezoliucija pri- 

• girdas Ambroze. Savo kalboje imta rankų plojimu.
.jis primine, kad per pirmąjį trė-1 Pabaigai sugiedoti visų trijų 
mimą iš Lietuvos į. Sibirą 1941 j Pabaltijo valstybių himnai. Mi-

“Anksti rytą1

žilvitis nepamirš Tėvu Dienos
James žilvitis, 32 metu am

žiaus, liist National Bank 
Chicagoje prievaizda, gyve
nant is ”>lž>3 \V. I«i5 st., Crest
wood, pirmadienį pasakė, kad 
praėjusi* sekmadienis buvo 
didžiausia diena jo gyvenime 
ir jis tos dienos niekuomet ne
pamirš. T ai buvo Tėvų Diena.

Žilvičiu žmona tę rytų dova 
nujo jam 7 svarų ir 3 uncijų 
sūnų ir vos keletai valandų Į *■ c ! praėjus jis pats išgelbėjo savo 
draugo gyvybę.

Kristaus Ligoninėje Oak

Laimei, James Pilvinis prieš 
keletą savaičių buvo skaitęs 
Imk rašomose, kaip gelbėti žino 
gu tokiu atve'ii. Ji< r >b'in !<’•

atsipalaidavo.

i i links
ti ne
nu .n/.l.u.g. T( >. u dienu. 
Liausiąs rūjp^lt,, 
palinkti jo sūnui.

rdi

Policija ant dviračių
Chicagoje pradėjo veikti 

I.awn laukęs 4 valandas, kol 'naujai įsteigtas patrulių po 
žmona Catherine pagimdė, ge Hcminkų dviratininkų sky-

r gražesniu vietovių, jie aplanbams vadovauti, nes kitai pasi- gamtos mylėtojų į stovyklos ati
daro maišatis. Kai darome pa- darymą gražus būrys atsilankė, kė poeto Maironio aprašytą ir 
gal alfabetą, visur pirmuosius Nedidelėje pastogėje visi šiaipi apdainuotą Keturių Kantonų —X.   -    x _i:  i ~x :  2— x _ • . >■ » < ■ i ' v • «  • • i i

m. ršvežėl6,633 vyrus ir 13,852 
moteris, iŠ "Latvijos 23,016 vy
rus ir 7,218 moteris, iš Estijos 
53,5^7 vyrus ir 6,420 moteris, 

m Pagrindinę kalbą pasakė Mi
čigano Senatorius Anthony A. 
^Dėrezinški ir perskaitė Michi
gan© Senato priimtą rezoliuciją, 

; remiančią Amerikoje ’visų tau
tybių reikalus ypač pabaltiėčių: 
’Sėtuvių, latvių ir estų. Publika 
sėhaforiūi a;.a, Derezinskiui su
stoję šiltai plojo.
; Po akademinės dalies prasidė
jo meninė .dalis. Pirmieji pasi- 
Įpdė.Št'. Biitkauš šaulių kp. kan- 
kirnįhkės — vadovė Danutė Pe
tronienė. Paskambino: Graži 
iu maf10 brangi tėvynė, Malda

nėjimą suruošė Pabaltiėčių 
Jungtinis Komitetas. Minėjime 
dalyvavo per 250 publikos, ga
lėjo būti ir daugiau. Minėjimą 
reikia skaityti pasisekusiu.

Keletas pastabėlių
Šiais metais Tragiško Birželio 

išvežtųjų minėjimą pagal rota
cinę tvaiką pravedė lietuviai, 
dėlto mano supratimu, lietuviai 
šiais metais turėtų ir pirmauti. 
Pavyzdžiui, rezoliuciją rašant 
turėtumėm savo pirma įrašyti. 
Vėliavų ceramonijose Įnešant į’ 
bažnyčią ar į minėjimo salę tu
rėtumėm pirmieji eiti. Tautos 
himnus turėtumėme pirmieji 
lietuviai giedoti ir visiems dar-

statome estus, toliau latvius ir taip sutilpome. Atidaromąjį žo- 
lietuvius susidaro nedarnumas.
Estai. pirmieji eidami automa
tiškai pasidaro vadovai. Minė
jimo {salėje reikalus tvarkant 
programos vedėjai pradeda da
vinėti pageidavimus — nurody- prisideda prie naujo pastato, j (M) 
mus. Tokiu būdu kompromituo- kuris kainuos per ^10,000. Pa- 

' aukavo: Uršulė jakunskienė ir 
Susivienijimo 200 kuopa po 100 
dol. Bronė ir Vladas Seleniai 25 
dol. Petras ir Zelma Juciai 20 
dol. Paskolino be nuošimčių po 
100 dol. Vincas Rinkevičius, 
Ada Teličėnienė, Vladė ir An
tanas šiurkai, Antanas Vaitė
nas. Po 500 dol. Zelma ir Petras 
Juciai, Albinas Gesiuš ir Stepas 
Lungys. Ona ir Vincas Bražiai 
pažadėjo stovyką aprūpinti me
deliais: eglaitėmis, pušaitėmis

dį tarė kuopos pirm. Alfas Šu
kys. Pasveikino visus į atidary
mą atsilankiusius ir paprašė 
vaišintis. Be to,- padėkojo vi
siems rėmėjams, kurie aktyviai i

ja programos vadovą.
šiais' metais iš publikos prie

kaištavo, kodėl nebuvo iš anksto 
paskelbta, kad bus renkamos 

aukos. Kai minėjimams vado
vavo latviai ar estai, tai niekas 
nepriekaištavo. Tai kas gi tas 
išlaidas apmokės ? Salė gi dy-1 
kai negaunama, o kur kitos iš
laidos ?
švyturio jūrų šaulių kp. Pilėnai 

vasaros sezono atidarymas

Atidarymas įvyko birželio 11 lapuočiais. Statybos vykdy- 
d. Nelemtai iš pat ryto buvo dan- darbais rūpinsis inž. Alfas 
gus apsiniaukęs ir visą dieną Ii- gukys ir stovyklos statybos va- 

i jo. Nors ir lietui lyjant, bet

NAU JIENU
PIKNIKAS

. •. *'1 v • »< • / * j , t '

š.m. Liepos 17 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE 
«

Pradžia 12 vai.

dovas Antanas šiurkus. Pasta.- 
!tas tuoj bus pradėtas, jau susi
tarta ir su kontraktoriu.

Nors ir lietui lyjant visi sto
vyklautojai buvo geroje nuotai
koje. šeimininkės buvo paga
minusios skanių valgių: cepeli
nų, kugelio, dešrų ir šaižių ska
numynų, o šauliai vyrai gėrimų. 
Muzikai grojant visi užkandžia
vo, kai kas kortavo. Turėjome ir 
laimės ratą, kuriam vadovavo 
Juozas Bražiūnas. Rato laimė
tojai: B. Valiukėnas, V. Rau- 
li-ckas, AL Kuncė, J. Bražiūnas, 
V. Rinkevičius, P. Jocys, A No
rus, St. Lungys, A. Vaitėnas, V. 
Kimbaraitienė ir Teličėnaitė. /

Priartėjus vakarui visi geroje 
nuotaikoje skirstėsi namo.

A. Sukauskas

l"
J

ežerą ir tų aukštą, virš debesų, 
dangų remianti Rigi Kulm kai 
no viršūnę.

“Nuo viršaus Rigi Kulmo, 
aukščiau debesų.

Išmatyt negali Lietuvos”.^

rai jausdamasis, jaunasis tė
vas nuvyko į Gleneagles Coun 
try klubą pranešti tų gerų nau
jieną savo tčvui, kurs ten lo
šė golfą. Tėvas Edward Žilvi
tis, 59, pakvietė sūnų į klubo 
užkandinę 123 Street ir Bell 
Road, Lemon t e kur becele- 
bruodami naujo Žilvičio gimi
mo proga, vakarop praalko ir 
užsisakė pietus. ,

Prie gretimo stalo pietavo jo' 
geras draugas Art Usher, (50,• 
kurs bevalgydamas staiga pas. Į 
pringo mėsos kąsniu ir pradė
jo trokšti. Padavėja bandė pa-Į 
gelbėti mušdama Usherį į krū 
.tine, bet be pasekmių.

nūs, ir pirmi ženklai rodo, 
kad turės pasisekimą.

Policijai pranešus, kad 
miesto pietinėje dalyje loši
mų salėje moteris pardavi
nėja marijuaną, du patru
liai dviračiais nujoję, savo 
šaudykles ir lazdas paslėpę 
kaip sportininkai įėję salėn 
tikrai rado ir areštavo Ro
salyn Reed, 19, iš 407 W. 
60 St., beturinčių pardavi
mui tris plastikinius maiše
lius marijuanos.

Maironis irNuo jo, dainius
p. Šimaičiai norėjo pamatyti 
Lietuvą, bet deja-, per uždan
gas, rūkus ir/debesų sūkurius, 
negalėjo" jos išvysti.

Jiems palinkėta ilgiausių 
metų, o Vk. Šimaičiui" sėkmės, 
neįprastame, smėlynų ir uolų 
krašte^ ir užbaigus įsipareigoti 
mą 
pas

sveikam grįžti į Ameriką 
savo šeinių. Dalyvi*

TIKRAI “PRAGĖRĖ” • 
ŽEMČIŪGUS!

Pasakojimas apie Kleopatrą, 
išgeriančią 'S’yną, kuriame ji iš
tirpinusi perlą, (žemčiūgą), pa
imtą iš vieno auskaro, yra ži
nomas kiekvienam padavimų 
skaitytojui. Tačiau, mokslas tu
ri pataisyti, pažymint, kad 
perlo visai negalima ištirpyti 
rūkščiame vyne, kol jis prieš 
tai nėra sumaltas į miltus.

Bet yra užsilikusi žinia apie 
tikrą atsitikimą, kai buvo išger
tas brangus perlas.

Matematikas ir literatas
Greituoju traukiniu važiavo 

I du draugai. — matematikos ir 
literatūros profesoriai. Jie žiū
rėjo pro langą ir gėrėjosi gam
tos vaizdais. Pievoje ganėsi di
delė avių banda. Literatas sa
kė:

— Kokia romantika, koks ža
vingas vaizdas. Tiek daug tų 

'aveliu ir kas jas gali suskaity
ti"? ' <

( _  Tik 625-kjos. Matote aš

■ Viešpataujant karalienei Elz
bietai, seras Tarnas Grešamas, 
kuris turėjo garsų perlą, įver
tintą 15,000 svarų, sumalė ji į 
miltus ir išgėrė jį į savo vieš
paties sveikatą, kai jis linksmi
no Ispanijos pasiuntinį pietų 
metu. Jo tikslas buvo parodyti 
Ispanijai, kokią prabangą Ang
lija galėjo sau leisti, ir turbūt, 
taip pat įrodyti, kad Anglija tu-J turiu gerą skaičiavimo sistemą: 
ri turto pasistatydinti karo lai
vyną.

(Iš “Scientific American”) i yra avelių...

suskaičiuoju avelių kojas, pa-
Arėjas Vitkauskas; dalinu iš keturių ir žinau, kiekfee LIETUVOS AIDAI

fjjsjj Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM
Šešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

JIm* Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.— 1230 AM
Veda K. BRAZDI!ONYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

GRAŽUS VK. ŠIMAIČIO 
SUTIKIMAS

Lietuviai išsiblaškę po pla
tųjį pasaulį, apkeliauja gra
žius, žaliuojančius, o kai ku
riems tenka aplankyti ir pabu 
voti smėlėtus ir uolomis nu
klotus, kraštus.

Likimas taip lėmė» kad Vk. 
Šimaitis iš Amerikos išvyko į 
Saudi Arabiją ir veik metus 
išbuvęs tenai, atvyko aplanky 
ti savo mylimų žmoną ir šei-, 
mą. Juos pagerbti ir pasidaly 
ti atvežtais įspūdžiais, Beverly 
Shore restorane, susirinko di 
delis būrys draugų ir jų ger
bėjų.

Ponia Šimaitienė, kol užkan 
džiai buvo paruošti, užėmė sve 
čius. Ji parodė ir aiškino visa 
glėbį iš Arabijos if Šveicari
jos atvežtų fotografijų. Vk. Ši
maitis lanksčiu poetišku lek
sikonu pasakojo apie Arabi
ją: arabų papročius, jų elgesį, 
vaišingumą, tradicinį šokį su 
kardu ir neatlaidžius galvas 
kertančius įstatymus. Čia pat 
pademonstravo atsivežtą ara
bų galvos apdangą. Dalis ap
rašymų apie Arabiją buvo per 
keletą numerių išspausdinitL

Vykdami į Ameriką p. Ši
maičiai susitiko Šveicarijoj. 
Be kitų įšymeaniifc Jddmwniu

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

(VERS Al
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Taupykite dabar.
-Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

?y4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo. '

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

2?^

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IstMgU 1923 meteis. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai aekmigtanint. nae
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais'— iki 12 vii.

Pagrindines žmogaus teises

Buckinghams fontanas Chicagoje

Už degtinę rusai surenka $500 milijonų
našta šeimai ir visuomenei. 
Išgeriančio žmogaus kepenys 
sutrinka, nuolat perkrauta Šir 
dis atrofuojasi, smarkiai vys
tosi sklerozė, žmogų ištinka 
nerviniai paralyžiaih infarktai 
ir kitokios organų traumos. 0 
kiek alkoholio aukų nusineša 
įvairios autokatastrofoą, trau
mos fabrikuose, gamyklose ir

“Devynioliktame a m žiuje 
tarp kitų Lietuvos naikinimo 
priemonių, naudojamų carinės 
Rusijos, didelį vaidmenį vaidi 
no alkoholiu. Vien Kauno gu
bernijoje buvo išgerta 1,835,584 
kibirai degtinės per metus 
(Mokslas ir gyvenimas, 1975, 
Nr. 5). Tik dėka kilnių asme
nybių, kurių priekyje stovėjo 
vysk. M. Valančius, 1858 m. g, h h • 
ir greitai įsigalėjo blaivybė, su Be fizinio naikinimo alkpho 
griovusi tautos naikintojų kės Jar labiau žlugdo žmogų

Be fizinio naikinimo alkpho

Leonidas Brežnevas, naujai išrinktas Sovietų Są
jungos prezidentas, jo garbei gražiausioje Paryžiaus 
salėje suruoštame bankete pareiškė, kad pagrindinių 
žmogaus teisių kėlimas dabartiniu metu' reiškia šaltojo 
karo atnaujinimą. Brežnevas labai gerai žino, kad žmo- 

„-gaus_teisių_ kėlimas Belgrade ar kurioje kitoje Europos 
konferencijoje y ta paskelbimas šaltojo karo visai Sovie
tų Sąjungai. Brežnevas pats šaltąjį karą atšaukė, o da- 
bas jis jau ir vėl jį skelbia.

Suvažiavusieji britų Bendruomenės - atstovai turi 
teisę ne tik pakritikuoti Ugandos diktatorių Idi Aminą, 
bet jie turi teisę pasmerkti nepateisinamą jo- terorą. Bri
tai gali vykti į Ugandą ir aiškinti diktatoriui,' kurie jo 
pasielgimai priešingi šių dienų įstatymams. Patys ugan- 
diečiai, patyrę apie Bendruomenės narių pasmerkimą, 
bandė nušalinti diktatorių. Kaip tas pasikėsinimas prieš 
diktatorių vyko, šiandien dar nežinia, bet pabėgusieji 
Ugandos kariai tvirtina, kad jie bandė nušalinti Idi 
Aminą, nes jis nesilaiko pagrindinių žmogaus teisių, jis 

'negerbia Ugandos piliečių.
Kodėl Brežnevas pagrindinėms žmogaus teisėms yra 

toks jautrus? Kodėl-jam atrodo, kad pagrindinių teisių 
kėlimas tarptautinėje konferencijoje reiškia šaltojo ka
ro paskelbimą. Britų Bendruomenės atstovai susirenka 
kartą į kelis metus, aptaria svarbiausius reikalus ir vėl 
išsiskirsto. Kai Idi Amin pasigyrė, kad jis valgąs žmo
gieną ir kad ji jam buvusi skani, tai britai tokio valdy
tojo nekviečia Į savo pasitarimus. Sovietų Sąjungoje 

' taip pat susirenka “tautinės tarybos”, bet tuose susirinki 
muose nei vienas tokios tarybos narys neturi drąsos iš-. 
kelti nei vieno svarbesnio klausimo. Sovietinės tarybos 
nariai gali kelti bet kokį klausimą, jeigu 'jie iš anksto su
sitaria su komunistų partijos atstovais ir pats vyriau
sias tos tarybos narys leidžia klausimą kelti.

Brežnevas yra visos Rusijos komunistų partijos ge
neralinis sekretorius. Jis skiria komunistų partijos sek
retorius kiekvienoje sovietinėje respublikoje. Ne vietos 
komunistai pasirenka savo partijos sekretorius, bet jį 
jiems parenka Rusijos komunistų partijos generalinis 
sekretorius. Jeigu Brežnevas paskiria pirmąjį sekreto
rių, tai jis ir Įsakinėja tam sekretoriui. Kai Antanas 
Sniečkus gavo širdies priepuolį, tai lietuviai komunistai 
būtų norėję kitą žmogų sekretoriaus ^pareigoms' pasi
rinkti, bet jie negalėjo to padaryti. Zimanas Maskvai pa
kišo Petrą Griškevičių, o pastarieji jį ir pasirinko. Lietu
viai komunistai, dantis sukandę, turėjo patvirtinti Griš
kevičių sekretoriaus pareigoms, nors Griškevičiaus jie 
net ir nepažino, toks jis mizerija yra buvęs.,

Brežnevo paruoštoji konstitucija sako, kad iniciaty
va priklauso komunistų partijai. Visas visuomeninis, 
kultūrinis ir ūkinis darbas visoje Sovietų Sąjungoje 
yra komunistų partijos vadovaujamas. Komunistų par
tijoje iniciatyva priklauso generaliniam sekretoriui. Vi
si partijos nariai pasižada klausyti generalinio sekreto
riaus Jeigu kuris nors komunistas drįsta imtis iniciaty
vos kokiam klausimui kelti, o generaliniam sekretoriui 
atrodys, kad laikas dar nėra pribrendęs ar sąlygos tam 
klausimui kelti dar neparuoštos, tai jis privalo visą rei
kalą sustabdyti. Generaliniam sekretoriui nereikia aiš
kinti, kodėl vieno ar kito klausimo tuo tarpu negalima 
kelti. Užtenka vieno jo pasakymo, kad dabar tokio klausi
mo nereikia kelti, tas klausimas ir nekeliamas.

Pirmasis arba generalinis sekretorius turi iniciaty
vos ir veto teises. Jeigu lietuviai komunistai neturi savo 
tarpe tinkamo žmogaus, kuris galėtų eiti sekretoriaus 
i/n arba jeigu jie neturi pakankamai proto sekre
torei pasirinkti, tai Maskva parenka jiems sekretorių, 
i uris Maskvai -ma pats ištikimiausias ir geriausias. Ma
skva nenori, kad partijos sekretorius išvirstų Į Dubčeką 
ir pasiryžtų “komunistinę statybą” vesti pagal savo pla

Kankinių koplyčios vardas nurašytas
Nemažarašalo buvo išlieta sta-' ligrimų“ Užliūliavimas, žinoma, 

tytojų, kurie visą laiką tvirtino 
įrodinędami, kad Romoje šv. Pe
tro bazilikoje įrengtoji lietuvių 
aukomis koplyčia bus pavadinta 
Lietuvos Kar&inių koplyčia. 
Tuo pasitikėdami, kai kas manė, 
kad tikrai tuo vardu oficialiai 
ir vadinasi bei tuo vardu pašven
tinta.
Tikrumoje taip nėra, nes jau 

šventinimo metu Vatikano ofi
cialiuose spausdiniuose buvo va
dinama “Della Capella Lituana” 
(Lietuvių koplyčia) arba “Della 
Capella Mater šlisericordia Li
tuana” (Lietuvių koplyčia Gai
lestingumo Motina). Niekur ne
buvo minima bei rašoma “Lie
tuvos Kankinių koplyčia”.

Pasėkoje to, jau tuomet kilo 
įtarimas, kad-su pavadinimu nė
ra tvarkoje ir kažkas planuoja
ma. Dabar galima sakyti, kad 
nebuvo apsirikta taip galvojant,’tojų, kurie tikriausiai daugumo- 
nes ir šiandien nei prie durų, nei 
pačioje koplyčioje, kiek yra ži
noma, čia paminėtų užrašų su 
žodžiu Lituana nėra.

Na. o apie Lietuvos 
nių koplyčios užrašą — 
nimą netenka ir kalbėti. 
Lituana prie laikinų pavadini
mų įterpė tam, kad patenkinti'1 tingai ir sveikintinai sugestijai: 
dalyvių tautinius jausmus. Tai į “Laisvoji lietuvių bendruomenė 
buvo netikėtai “gražiai gud-įturi apipilti Vatikaną laiškais ir 
rus”, diplomatiniai tariant, “pi-! skundais, kad koplyčioje nieko

Kanki- 
pavadi- 
Gi žodi

dvasiškai Mūsų ’girtoje visuo
menėje plinta muštynės, žudy 
nės, chuliganizmas, išprievar
tavimai, venerįnės ligos, šeimų 
skyrybos, vaikų žalojimas ir 
kitos nelaimės. Alkoholis do
riausius žmones paverčia nusi 
kalteliais. Jo poveikyje gimsta 
psichiškai nesveiki, silpnapro
čiai ir bepročiai vąikaL Besi
vysiantys genijai dėl alkoholio 
žūsta neįvykdę A p v aizdos 
jiems skirto tikslų. Girtuoklia 
vimas pražudo ir sunaikina 
gražiausius įsitikinimus ir idea 
lūs. i

Nuo neatmenamų laikų al
koholis tarnauja dirbančiųjų 
žiauriausiam išnaudojimui. Jo 
savikaina labai maža, o gir
tuoklis už jį atiduoda visa$ šan 
taupas. Faktiškai dabar, taip 
vadinamoje tarybinėje Lietu- 

tą alkoholį, pavertus į degtinę, voję, dirbama tik dėl degtinės, 
vienam gyventojui tektų apie Vien per 1975 metus tarybinė 

apie- valdžia iš dirbančiųjų paėmė 
60,000 tonų arba 6.milijonai ki virš 500 milijonų rubliu! 

kėši Vilniuje bei mokinosi? 'ŽoJ'‘bir^:’pėrūnetuš -j-i--—

nelaukiant būtų įamžintu Lietu
vos kankiniai”. Todėl be jokių 
sąlygų turi būti įamžinti kanki
niai: vysk. M. Reinys, vysk. V.

nepašykštėta ir tariamų paguo- j Borisevičius ir kiti nužudyti už
dos žodžių: Dosnūs ir ištikimi 
Vatikanui, mieli lietuviai, įren
gėte koplyčią, papuošėte .bazili
kos požemį — ačiū, bet ta do
vana lieką pilnoje bazilikos nuo
savybėje ir apie kokius tautiniai 
sentimentinius užrašus užmirš
kite. .

Labai gaila, ■ kad šį patarimą 
mūsų dvąsinė vadovybė stropiai 
ir be jokio atsakomybės jausmo 
vykdo. Štai vysk. V. Brizgio 50 
metų kunigystės sukakties mi
nėjime, vysk. A. Deksnys savo 
pamoksle viešai ir atvirai koply
čią pavadino- Aušros Vartų ko
plyčia, nors aukas renkant va
dindavo Kankinių koplyčia. Pil
nai aukotojai turi teisę paklaus
ti, kas statytojus įgaliavo pa
keisti iš Kankinių į Aušros Vąr- į 
tus? Ar yra atsiklausta auko-

tikėjimą ir Lietuvą. Dabar gi 
lankančiam ir apžiūrint meniš
kai įrengtą koplyčią, nors ir be 
autentiškų užrašų susivokia, 
kad čia lietuvių įrengta savo- 
tautos kančioms pavaizduoti. 
Bet mąstančiam lankytojui kyla 
klausimas, ar Lietuvos katali
kiškas kraštas neturėjo savo 
kankinių, jei reikėjo skolintis ko
kį tai baltgudį Polocko arkivys
kupą Jazapatą Kuncevičių, ku
ris apie Lietuvą .tikriausiai nei 
sapnuoti nesapnavo, nors ir lan-

lūs ir sudariusi tvirtus pagrin 
Į dus jos atgimimui.

Nors nuo'to laiko prabėgo 
daug metų, tačiau ir vėl lietu
vių tauta, kaip ir kitos tarybi
nės tautos, skandinama alko
holyje. ‘Tiek girtų niekur ne- 
načiau” (Tiesa, 1976, UI. 11). 

Iš tikrųjų Lietuva dar nieka
dos bematė tiek girtų, jų šiam 
dieną sutinkame besimokančio 
jaunimo, mūsų inteligentijos 
ir visos' liaudies tarpe.

Alkoholio sunaudojimas kas 
met auga sparčiais tempais. 
Antai, 1940 m. 1 Lietuvos gy
ventojas per metus išgėrė 22 
litro degtinės, 1969 tas pats gy
ventojas išleido 111 rublių, 
1970 m. — 116 rublių, 1975 — 
160 rublių, pernai Širvintų rajo 
no vienas gyventojas išleido 
180 rublių. 1975 metų išger-

IV*"

20 kg, p visai Lietuvai

j e pasisakytų už Kankinių ko
plyčios pavadinimą? Jei jau 
taip nesiskaitoma su “mielais 
lietuviais”, tai mažų mažiausiai 
turėjo spaudoje pakeitimo prie
žastį pranešti.

Pilnai pritariama anksčiau ra
šytai spaudoje V. Ramojaus ver-

džiu, svetimomis plunksnomis 
kaišomės, o saviems kankiniams | 
koplyčioje vietos nėra. Juokin
gas pasiteisinimas esą jie nėra 
šventi. Gal Vatikanui ir nešven
ti, bet mums ir visai Lietuvai 
jie yra daugiau nei šventi. Rei
kėtų atsiminti pasakymą — vox

1975 m. Švedijoje įvykęs- tarp 
tautinis medikų sūvažiavimas 
konstatavo, kad kiekvienas, iš
geriantis per mėnesį apie 1000 
gramų alkoholio, reikalingas 
kruopštaus mediciniško gygy-
£- ' 1 4-1; r .4 ■ - •"*-*“ -T -

mo ” ; . . ‘ / >: ;■. ,/ ;
Remiantis minėtais autorite

dabar valdžia ne tik'kad. neko 
voją su girtuokliavimu, bet, 
priešingai, ųž; i^iiĮdytus ąlko- 
holįp ^pąrdayiino/.pĮapus, ino-

populi, vox Dei ir su tuo turė-jti is duomenimis? heveik
tų skaitytis aukštieji bažnyčios ą£) - „ . . - Hvtinnj Tž
dignitoriai, nes tautos-balsai, Die 
vo balsas. Tuo labiau, kad šian
dien Lietuva yra katalikybės

sa mūsų tauta gydytinai Iš 
šios katastrofiškos padėties 
nelengva išeiti, bet iš jos išsi
vaduoti reikia nedelsiant, nes

bastijonas komunistų pavergtų alkoholis visapusiškai labai
smarkiai naikina asmenybę,tautų tarpe.

Šiai akcijai pravesti turėtų su- tautą ir^bažnyčįą. Šis naikini- 
sitarti visos lietuviškos organi- mas pasireiškia. įvairiais bū- 
zacijos kas ir kaip daryti, žodžiu, i dais, 
išdirbti planą ir jį sutartinai 
vykdyti. Galima užtikrinti, kad kai. Jo poveikyje gimsta fizi

už parduodamą degtinę, tai vy 
riaiisybė neturėtų, pinigų išmo 
kėtį ■ atlyginimus;

Paralyžuodamas pavergtųjų 
sąmonę, alkoholis atlieka pui 
kią paslaugą savo šeiminin
kams, tautų asimiliuoojams ir 
jų žudikams. Dvasiškai suluo
šinti alkoholikai parduoda ne 
tik savo šeimas, tėvus ir moti
nas, bet ir net negimusią tau
tos ateitį.

nus; Maskvai daug geriau Griškevičius, kuris nepasi
priešina^ jokiems Maskvos planams. Reikia rusų polici
jos karininkų žmonoms lietuviško pieno, tai Griškevi
čius nesipriešina. Jis leidžia iš Lietuvos visų pienr išvež
ti katiušoms, nors Lietuvoje maži vaikai negauna jiems 
priklausomos pieno normos. Bet lietuviai komunistai 
apie pagrindines teises savo pareigūn-ms rinkti neturi 
jokios nuovokos. Jie iš anksto sutiko, kad rusai komuni
stai parinktų jiems ne tik sekretorius, bet ir jo pava
duotojus. . ’

Lietuviams rūpi kitos pagrindinės žmogaus teisės. 
Jos gali atrodyti paprastos, visiems suprantamos, vi
siems duodamos, o nuo lietuvių jos atimtos. Lietuviai, 
pav., neturį teisės išvažiuoti iš Lietuvos ir jon grįžti. Jie 
gali nuvažiuoti į bet kurią tolimosios Rusijos, vietą, kuri 
lietuviams neuždrausta, bet jeigu jietuvis nori išvažiuo
ti į laisvąjį pasaulį, tai jam vartai uždaryti. Sienos Į lai
svąjį pasaulį taip stropiai saugomos, kad be didelės ri
zikos negalima jos peržengti. Jas saugo tie tik rusai vir
šininkai, bet saugo ir mongolai, specialiai sienoms sau
goti apmokyti. Jeigu mongolai nepajėgia suuostyti prie 
sienos artėjančio lietuvio, tai rusai išsiaugino geras uos
les turinčius šunis prie sienos artėjantiems žmonėms 
suostyti ir surasti.

' Rusai okupantai leidžia išvažiuoti tiktai lietuviams 
komunistams, kurie galės užsienyje liaupsinti Maskvos 
įvestą tvarką Lietuvoje ir pasakoti, kaip šiandien maža 
saujelė lietuvių gražiai įsikūrė. Jie leidžia *švažinoti vie
nam kitam ne komunistui, kuris yra surištas įvairiais 
šeimos darbo ar giminystės ryšiais -su komunistais, bet 
jie neleidžia išvažiuoti žmonėms, kurie drįstų teisybę pa
sakyti apie dabartinę' santvarką ir tikslus, kuriems ji 
statoma. Pagrindinį sprendimą, ar leisti lietuviui išva
žiuoti, ar ne, padaro vietos komunistų partijos sekreto
rius. Bet komunistų partijos sekretorius nedaro jokio 
sprendimo be ruso komunisto įsakymo.

Visi šitie klausimai turės, būti iškelti tarptautinėje 
Belgrado konferencijoje. Brežnevas nenoriu kad būtų 
keliama viešumon yįsa ši apgaulė/ todėl žmogaus teisės 
jam yra šaltasis karas. Kad lietuviams jau 30 metų ten
ka vesti šaltą ir šiltą karą su okupantu, tai Brežnevas 
nenori užsiminti.

blogiau nebus, nes dabar pagal 
Visuotiną II Vatikano susirin
kimą ir pasauliečiai turi teisę 
reikalavimus reikšti. Pirmiau
siai turėtų imtis iniciatyvos Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bend
rija, Lietuvos Vyčiai, A. L. Ben- 
ruomenė ir kiti.

Mes negalime leisti, kad Lie
tuvos Kankinių koplyčios var
das būtų nurašytas ir ji liktų 
iniernationalimu objektu.' Ka
dangi nėra jokio užrašo — Litu- 
i.ana, Lithuania ar Lithuanian 
Martyr’s Chapel atsiranda pre
tendentų į dailininkus. Gi len
kai, būdami išradingų porina, 
kad ši koplyčia tinka Lietuvos- 
Lenkijos unijai prisiminti. Esą,
ten yra karalius Jogaila, šv. Ka-j viai pagarbiai mini ir sakydami 
zimieras, Ostra Brama ir kita vadina Vilniaus Aušros Vartai, 
lenkams brangi nuosavybė. Tai o ne Aušros Vartai, kaip vysk, 
skamba lyg anekdotiškai, bet Deksnys sakė, Mes nieko ne
mes patys tam anekdotui davė- galimo nereikalaujame, bet sa
me beveik neužginčijamos me- vo teises turime ginti, kaip ge- 
džiagos. Iri katalikai ir lietuviai.

Bendrai paėmus, turime iško- J. Tijūnas

Inteligente ir D.arbfninke, ku
ri^ moki mylėti savo Tėvynę, 

___ _ _ kuris-sugebi jos neapleisti pa
ntai ' ir protiniai degeneratai. tragiškiausiais momęn- 
paliegėliai ir invalidai. Pikt- išgirsk šį kvietimą ir pra 
naudojantieji alkoholį, sveikie su al^obolizmu, kn-
ji .palaipsniui luošinami, pada ' 
romi nęgąrbingąiis, ligoniai^.

Pirmiausia — naikina fiziš

paliegėliai ir invalidai. Pikt- išgirsk šį kvietimą ir pra

voti jau lietuvių tarpe prigiju
si koplyčios pavadinimo vardą 
“Lietuvos Kankinių koplyčia”, 
kuris joje, ir turi būti užrašy
tas, o taip pat ir lietuvių kanki
niai šventieji, tinkamai atžy
mėti. žinoma, Vatikanui tas ne.- 
priimta dėl vedamos detentės, 
kuri ne tik priešinga tokiam 
pavadinimui, bet nesuteikia lei
dimą pavadinti net Lietuvių ko
plyčia arba Vilniaus Aušros 
Vartai. Paminėtina, kad lietu-

bet Deksnys sakė, Ales nieko ne-

ns naikiną mūsą tautą. Būk 
jos .gelbėtojas! Visi rikiuoki- 
mės į blaivininkų gretas. 5Įū- 
sų busimųjų kartį mūsų Tėvy 
nės labui būkime blaivūs ir 
tautiškai susipratę!”

Tėnynės mylėtojai (ElĮa)
«. Ruošiant daržoves yalgio 

stalui žinotiną: 1) Daržoves 
piaustyti j’au nuplautas, nes vi
taminas C. lengvai tirpsta van
denyje. 2) Daržoves virti ant 
vidujinės ugnies sandariai už
dengtame puode. Apskaičiuoti, 
kad išvirus ilgai nereikėtų lai
kyti šiltai. Salotos skanios ir 
maistingos, kai jos yra šviėžįos 
ir kramsnios. Kad palaikyti tra
pumą, reikia į salotų plovimo 
vandenį įpilti truputį acto, bent - 
kiek palaikyti ir tik,tada pjaus
tyti. Jei salotas reikia perplau
ti, galima tai padaryti palaikant 
sūdytame Vandenyje.

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA
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uK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. P^atki Rd. (Crowford 
<Aed>col Building). Tol. LU 5-6444

Priima ligonius paRal susitarimą- 
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004, 

. v y

gra-

POKARINĖ ANGUJA
Praslinkus 20 metų, vėl nuvy- Jie augina dvi dukras; visa šei- 

kau į Angliją, kurioje gyvenau ma kalba lietuviškai. Dukros 
tuojau po karo. Kas labiausiai priklauso tautinių šokių gru- 
inetšsi j aks? Mašinų šiand'en pei. '
joje his kartus daugiau, negu A. Valentukevičius, turįš
buvo, kai man teko joje gy- žų balsą ir mylįs dainuoti, vedė 
ventf. I anglę solistę, kuri dabar gražiai
žmonės skuba ir net bėga. Kai lietuviškai dainuoja. Jiedu turi 

teko Anglijoje būti po karo, tai nemažai užs-rekorduotų jųos- 
tokio skubėjimo nemačiau. jtelių. Man buvo labai malonu
Londono lietuvių namuose su- pasiklausyti jų sukurtų dainų. Į 

tikau savo pajįstarnus: Nenor-Į Nottinghame sutikau pašviti-’ 
tą, Žukauską, Bajoriną ir nieti, mano kaimyną ir prietelių 
Prancūną. J:e gyvenimu Angli- Feliksą Papeliušką. Jis jau yra 
joje yra patenkinti. j S3 metų amžiaus. Pas jį pralei-

Turėdanias laiko apžiūrėjau i ^au tris paras. |
Kensingtono rūmus, kuriuose U Sekmadienį K. Bivainis nuve-j 
gyveno karalienė Viktorija. Ten įžė mus į Peluvišką bažnyč ą, J

1938 S. Manheim Rd„ We:tche»ter, III. gimė, augo ir išaugo josios šei- kančią Nottinghame. Malonus 
VALANDOS: 3—9 darbo d.enomis ir ^jia" Buvau nužingsniavęs į Trai^^^KR^ siutulis savo name yra 

faigaro aikštę, Piccadilly, lietuvišką bažnyčią. Jo-
cą,. Užėjau į Marble Arch pa-Uc bnvo pamaldos, giesmės, o 
veikslų galerijas, muziejus. Už- pabaigoje sugiedotas Lituvos.

_ • . himnas.
K. Bivainis, Npttirighamo lie- 

i tuvių veikėjas, gražiai gyvena 
i valdiškame dangoraižyje, apsi- 
statęs gražiais baldais.. Buvo 
gaila atsisveikinti su gerais mū
sų tautiečiais. Pranas Adomaitis

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0503 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i)Jt PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

kas antra šeštadieni 8- 3 vai. 
TeL: 562 2727 arba 569-2728

. Rez.: Gl 8-0873
DR. W. EISIN-EIS’NAS sukau ^Uda“le T^ound . 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS I 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5 2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-A(Y>\

ziejų, Cleopatros adatą ir apžiū-l 
rėjau daug įvairių paminklų.

Galų gale aplankiau ir šv. Po 
vilo katedrą. Ją mačiau 1947 
metais, tuojau po karo. Tada ji 

-------- ;—-— -------- ■ - ■ • — buvo apleista, bombų sužalota.
TEL. — BE 3-5893 Į Dabar visur švaru, užrašai bliz- 

DR. A. B. GLEVECK AS ga, o paveikslai tarytum būtų

Vytauto bažnyčia Kaune

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIM
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ii tikrųjų ai būsiu su tavim44. — 2 Mozės 3:12.
šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms yisur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 

- mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymu ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą. kariam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”- Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

j Visi žino, kad mirtis yra Maun l» paliečia kiekvieną. t$at *ur yra mt
ru*.fc|i? Į klausime arsaka knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
Ae-TVYkamai. Rašykite:

F. ZAVIST. 3715 WEST 66 th 5^ R e ET. CHICAGO, ILL. 6062V
IV. RAFTO TYRINĖTOJAI

Mažeika &1 Evans
Laidotuvių Direktoriai

L 8 Trys Moderniškos Koplyčios 
p* Mašinoms Vieta 
S’ -Tel. 737-8600

Tel. 737-8601
lius Valeika, kuris trumpai 
paaiškino šio minėjimo reikš
mę ir pakvietė parapijos kle
boną kun. Igną Viehurą su- _ 
kalbėti maldą. Po invokacijos į 
apylinkės pirm., Julius Valei
ka pristatė paskaitininką jau
nosios kartos studentą Vikto
rą Sidabrą, kuris labai gerai 
pasiruošęs, susirinkusius nu
teikė apie birželio įvykius ir

East Chicago, Ind.
Minė jo baisiuosius birželio 

įvykius

JAV LB East Chicagos apy 
linkės valdybos 
buvo suruoštas 
želio įvykių paminėjimas, ku
ris įvyko 1977 m. birželio 
mėn. 12 d.. Minėjimas pradė
tas Šv. Pranciškaus lietuvių a a Romo Kalantos mirtį-su- 
parapijos bažnyčioje pamal-į sideginimą dėl Lietuvos lais-

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo pusmetinis su
sirinkimas įvyko šių metų bir-

auksiniai. Prieš savaitę karalie
nė šioje katedroje atšventė sa
vo 25 metų karialiavimo šven
tę.
" Didžiuliame katedros rūsyje, želio 7 d.. Šaulių namuose. Su- 

įpilna gerokai uusipelnusių did
vyrių paminklų. Stovi didžiulis 
YVellingtono vežimas, kuriuo jo 
karstas buvo atvežtas i katedrą 
ir ten rūsyje palaidotas.

Birž. 5 d. nuvykau į “Sody- 
1 bą”, kur savomis mašinomis su 
važiavo daug lietuvių iš įvairių 
Anglijos miestų. Jie tuųjau krū 
muose pasistatė palapines. Vi
dudienį du kunigai atnašavo mi 

__ šips ore, prie .lietuviško medi-
9R.LE0N AC ox:TBUTIS -nio ^-^iaus- ^ras cl‘eną pa-

* i 4.111’A r-Arm'd t- ac

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605 -

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
"1002 N. WESTERN AVE. 

5214 N. WESTERN AVE; 
Telefoną*-atsakomas 12 vai. «

1 K. FRANK PLECKAS
t- OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

l^fcrina akis. Pritaiko akinius ir 
v “cpntact lenses”

ū. pagal susitarimą. Užda^* ♦yeč.

pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

. ^656 W6ST 63rd STREET , 
’ai- antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirta d. nuo 5—7 vai. vak.
. ^Ofiso telef.: 776-2880

_H^uįa$-iez,-felef^ 448-5545 -

DILVYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

z Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

* TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL. vak. šeštadie- 

T niais 2-4 vaL popiet ir kitu - laiku 
pagal susitarimą.

sirinkimą atidarė pirm. Julia 
Sadauskas ir pranešė, kad na
rys Fabionas Onchis mirė. Na
riai pagerbė jį atsistojimu ir 
minutės tyla... Klubas pareiškė 
užuojautą jo šeimai.

Nut. rašt. Ą. Kalys perskaitė 
nutarimus ir mirusio a. a. Fa- 
,bk>no Anchio. šeimos laišką. Ve 
lionis buvo vienas iš pirmųjų 
narių ir dirbo dėl klubo gero
vės-

Trys nauji nariai prisirašė į 
klubą: Vladas Brazionis, Cons
tance Radišauskąs ir Stella So
va. Visi vienbalsiai priimti.

Ligonių lankytojos pranešė, 
kad serga Eugenia Strungys, 
Eva Ramūšauskas, Kasper Krik 
ščiūnas. Antoinette Sabaliauskas 
ir Walter Belskis. Klubas linki 
jiems greit pasveikti. Kurie ga
lite, makmėkile sergančius ap
lankyti. . -
Joniškiečių klubo piknikas į-

sitaikė drėgnas, šaltokas.
Po pamaldų buvusio lordo rū 

muošė veikė du barai, restora
nas. šokių salė, kurioje tautinių 

t šokių grupė, vadovaujama Gel- 
vinauskienės, pašoko gražius ša 
kiusi Vėliau visa publika pašo
ko, ji linksminosi iki vidur- 
.nakčio. ■ ?, ;i -, s

Birželio 6. dieną patekau į 
Gloster - Stroud, kuriame .gy
venau net 9 melus. Apsistojau 
pas p. Raudžius, kurie mane vyksta šio liepos 10 dieną, sek- 
tris dienas globojo, kaip tikrą madieni, 12 vai. dieną Vyčių sa- 
giminaitį- Stroude. i susitikau Įėję ir darželyje, 2455 W. 47th 
daug pažįstamų lietuviu ir ang- St.
tų. Vienas lietuvis vedė italę, Komisija^ Della Kirkis, Jen-

pastangomis
Baisiojo Bir-

domis už mirusius tremtinius' 
kritusius nelygioje kovoje par 
tizanuiT ir a’, a. Ptomą Kalantą.

Šv, Mišias atnašavo kun. 
Povilas JajcęLeviėiiis iš Chica- 
gos, ILL. Pamaldų metu gie
dojo Šv. Cicilios choras, vado 
vaujamas muziko .Antano Gie 
draičio.

Tuoj po-. lietuviškų pamal
dų parapijos salėje Įvyko mi
nėjimas, paskaita ir meninė

VČS. .

Po paskaitos buvo progra
mos dalis, kurią atliko stu
dentė Unda Ruzgaitė, padai
navusi keletą tlietuviškų dai
nelių: “Pirmos žibuoklės”,
“Ant Nemuno kranto”, “Ver
kiantis smuikas” ir “Partiza
no daina” “Pražydo jazminai 
po langu”. Nežiūrint Į tai, kad 
musu East Chicagos apylim 
kčje lietuvių gretos retėja, bet

programa. Minėjimą • pradėjo ( pasilikusieji dar nori nuo lie-'
LB apylinkės--pirmininkas Ju-

nie ChinstonJAnna Radauskas, 
Jennie Povilaitis-ir Julia Sačau-

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports) ir t. t.

2550 West 63rd St., Chicago. Ilf. 60629 
' Telef.; PRospect 6-5034

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GeliNYčIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-0834 

Taip pat *naujoii Barbaros ir 
Gene Driskių krautuvė

THE DAISY STORE 
'9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, I 

Tel. 499-1318 I

’ERKRAUSTYMai

Loldlmai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. I E 5 t N A f 
Tol. W4 5-3063

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
• thin economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank

furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-coet, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller* 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OUVE-FRANKFUKTER SKILLET SUFFER
(Makes 4 to 5 Bcrrings) ;

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
T.*L: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-GONDITIONED KOPLYČIOS

MOVING
Apdrausta, p.rlrrau«tyma«

Ii įvalrlv ittlumu 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

į SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS , 

Vl*4< programos Ii WOPA, , 
1490 kIL A. M.

Uafuvlv kalba: kaadien nuo plr- 
1 nūdienio iki penktadienio 12:30 

1:00 vai. popet. — šeštadieni
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai ryto.

I TalaAa HEmlock 41411 

715’ So. MARLSWOOO AVE. 
' CHICAGO, ILL.

1^4 eup« canned pitted 
CJifomb ripe olives

1 (1-1K) packig. 
7 frankfurter*

^4 cup diced green onlom
2 tabletpoona cooking oil

.1 (10% can condenite4 
ehickea broih

I *mall bay leaf, crumbled
* Ž/4 tearpoon baidl, enunble4 

^4 teaapoon salt
% Ua*poon pepper .

1% tableapoem comatareh
Thin ipagbettl

Cut oTfvei in wedges, cut frankg in 1-inch diagonal bIIcac. 
Saute ©live wedges franks and onion in 0Ū slowly for five 
minutes. Add temetees. broth, bay leaf, basil, salt and pept^r. 
Bring to bod. lower boat and runner, uncovered, Ave min
utes. Blend cornstarch with 1 tablespoons ©old water. Stir 
teito the hot mixture and cook, stirring until mixture thicker 
įUrbtly. with hot

skas. Visa komisija ruošiasi vi- t 
sus patenkintu Bus skanių, šiltų 
valgių, blynų (panibučkų) ir gė 
rimų, bus laimės šulinys, bus 
daug gražių ir vertingų dovanų. 
Šokiams gros orkestras.

Valdyba, komisija ir visi na
riai kviečia visus dalyvauti ir I lietuviškais
praleisti linksmai dieną su Jo-jnančiais gėrimais, o kas norės 

prie geros plokštelių muzikos - 
gailės pašokit Iki malonaus |

tuvybės darbų ncDUsisarihti.^. ’
Ta pačia proga LB 

kės valdyba primena, 
su tralicinc gegužinė 

liepos men. 17 d. 1
Jonynų sodyboje, Chesterton, 
ind? " ' /Į

Maloniai kviečiame visas 
apylinkių lietuvius su svečiais 
gausiai dalyvauti gegužinėje, 
kur būsite vaišinami skaniais ... . . . Hvalgiais, ir gaivi-

apylin- 
kad niū 
numatv-* ■ i
vai p.p. HVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef.: GRovehiU 6-2345-S

niškiečiais. c -
Finansų raštininkė Birutė Ra

šinskas pranešė, kad visi nariai pasimatymo gegužinėje, 
jau užsimokėjo duokles visu ■

•100%. —I
Po susirinkimo buvo vaišes1 

ir malonus pokalbis.
Klubas dabar išeina atostogų* ’ _

trims mėnesiams. Sekantis-su- ! iK KITAM PATARK •
sirinkimas bus spalio 4 deną; SKATTYTI ’NAUJIENAS’ I

3- ' . r Kalys 1 r

Apylinkės Valdyba
Rn.

MARIJA JULIJA BILITAVICIGTE
Gyv. 3438 So. Emerald Ave. _ |

Mirė 1977 m. birželio 21 dv 3:00 vai. popiet, sulaukusi 21 metų 
amžiaus. Gimusį. Toronto, 'Canada. •

Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko nuliūdę: motina Natalija, tėvas Antanas, 4 seserys—Rū

ta Carlson, švogeris Lloyd, Teresė. Nastutė ir Veronika, 2 broliai— 
Vytautas, brolienė Zita, ir Antanas, brolienė Virginija, 4 tetos — 
Albina Adomaitis, jos vyras Jonaą, Ona Maillet, jos vyras Harry, Ma
rytė Hąmcl, jos vyras Robert, ir Danutė Carp su šeimomis. Lietuvoj 
liko dėdės ir tetos bei kiti giminėj draugai ir .pažįstami.

Priklausė Jūrų Skautų Neringos tuntui^ Vytauto Didžiojo Sau
lių Rinktinei ir Lietuvių Vyčių chorui.

Ketvirtadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rud- 
mino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avė.

šestadienį, birželio 25 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios j š v. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. MARUOS J. BILITAVIČTŪTFS giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti , laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutbii patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Tėvai, seserys, broliai, dėdės ir tetos, giminės.
- ’ B

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. TeL 527-1138.

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu 
Laidotųvių 
DireKtoritį 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

<1307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA ZAYE. TeL: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hilk, HL S74-44K

3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1 jll
II....... emu Illi...... .......
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Katė, baliūno veislės bez'

itmainos (lot. abulia) svarai ar 
nių arba prausyklos svarstyklių batus kainuoja $150. Ją geria 

iš tik Azijos turtuoliai bei politi
kieriai.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
• k *

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai ■
• JęF abejoji savo asinei

tikslumu, tai gali patikrinti 
krautuvės parvežtu standartinio 
svorio miltų ar cukraus maiše
liu arba kitais svorio daiktais.

REAL ESTATE.
4r

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Naujienų 
Angeles, 
dienų ’ į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGfEMS TERMINAMS 

(R'ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

galės. Jos miega per parų net 
po I I valandų. Katės miegą 
trukdo bent 3 valandų sapnai. 
Manoma, kad voverės ir babūv 
nai nesapnuoja, ‘ bet ’pastarie* 
siems reikia dieną ir naktį sau
gotis didžiausio priešo — pan
teros. Betgi babūnai turi gęrąJ 
apsaugos priemonę: poilsiauda
mas jis savo uodegą apvynioja 
apie medžio šaką ir kabo galva 
žemyn. Jis iš to turi dvigubą- 
naudą: atpsisaugoja nuo pante-f 
rų ir mato atvirkščips vaizdus. 
Apskritai, ( medžiokliniai žvė-> 
rys miega mažai ir neramiai, 
o žemės gyvūnai ir'''beprieina- 

prieš"aJkštas kainas ^simboliu >mose vietose SUKMUS P311^ 
scrai yra tinginiai. ii* .miegaliai, 
tik kurmis miega-8 valandas ir

* Gyvenime ir politikoje ame
rikiečiai parodo savo priešingą 
nusistatymą, tarsi pogrindinį 
pasipriešinimą. Anglijos kara
liui Jurgiui 3-jam uždėjus auk
štus muitus arbatai, amerikie
čiai masiniai pradėjo vartoti 
kavą. Arbatos vartojimą pribai 
gė jos trūkumas laike 1812 m. 
karo. Kavos kainos dabartiniu 
metu dar kiltų, bet jos augin
tojai ir gamintojai bei preky
bininkai bijo gyventojų apsi
sprendimo grįžti prįe .^grbatos^ 
Kavos kainos visuomet svyra
vo. 1683 m. jos svaras kaina
vo $4.68 ir tai buvo kavos

riausia ir skirtingiausia. Patys • Amoniakas sumažina skpu- 
džionė ir voverė yra didelės mie mažjejj šunys —chihua hua (iš'amą ir niežėjimą uodo .jkanrdi- 

tariama čiuvava), maltiečiai ir mų vietose. -Reikia tas yie|ąs 
įš juo truputį patrinti.

ter- amoniako, ant .paliestos vietos 
pat žaislinis pu- dėti druskos skiedinio komprę* 

są. Seniau prie bitės įgeltos .yię 
tos dėdavo peilio geležį, šaįtaą 
metalas ir šaltas /kompresas, 
skirsto kraujo koncentraciją,' 
neledžia tinti ir mažina skaus
mą. * * \.-

šilkiniai ir 
vadinamieji

Wrn. Penu laikais. Po virš šimt 
mečio, 1789 m., kavos svaras 
kainavo tik 10 centų; Yra ir|ls 90 sapnuoja,
arbatos labai brangios. Ginseng * -šunų veislė yra pati ivai-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA '’
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nelalnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos- Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE ■
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakarp, : <

pekinieėiai, 
Yorkšyro 
rier, taip 
deliukas, kurie sveria ■ nuo 
5-kiu iki 10-ties svarų ir nesie
kia 10 colių aukščio. Gi patys 
didieji —newfundlandietis, san 
Bernadinas, airių vilkinis ir.di
dysis danas bei kiti sveria 90 — 
175 svarus ir yra virš 30 colių 
aukščio, šunims maisto bendro
vės propaguoja didelius šu
nis. ‘ , j ... ’

• Apie 80% Amerikos mote
rų, vedančių pirmą kartą, gau
na deimantinius sužiedotuvių 
žiedus. Deimantų tėvynė nėra 
Pietų Afrikoje, kurioje dabar 
yra • didžiausios deimantų kasyk
los, bet Indija. Deimantas nuo 
senų senovės simbolizuoja ne
kaltybę ir duoto žodžio laikymą 
bei pažado ištesėjimą. Savo che 
mine sudėtimi - deimantas yra 
kristalizuota anglis if’kiečiau
sia žmonijaf žinoma medžiaga 
įir dėl to vartojama^jndustrijoj. 
•Nors didelis nuošimtis ameri
kiečių' perka iri'dėvi’ deimanti
nius žiedus, bet apie deimantus 
turi nepakankamą supratimą. 
Lietuviams reikėtų tą brangeny-i 
bę artimiau pažinti. . .

Neturint
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— Dr. V. Bylaitis iš Marquet
te Parko apylinkės tapo Naujie
nų nuolatiniu skaitytojų užsi
sakydamas j aš vienerieins me
tams. Vakar jis telefonu užsakė, 
o šiandien, pagerėjus pristatyt- 
miii paštū, Naujienos buvo at
neštos į j o raštinę. ' Naujasis 
mūsų skaitytojas dr. V. Bylaįi 
tįs yra baigęs teisių mokslą dak 
taro laipsniu ir yra įsteigęs ad
vokatūros raštinę Marquette 
Parke, 2458 69 St. Jis. pats
stoja į teismus, atstovaudamas 
ir gindamas f§ąy.<x klientų., rriką-į' 
lūs. Tautiečiai’ ir apylinkės ame 
rikiečiai jam yra patikėję svam
bias Jbylas. su- daugelio tūkstari- 
V* . f ’ ' - ■ k 3
- ‘ * t

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

TARP BIRŽELIO 17 IR 30 DIENOS

MACHINIST MAINTENANCE
' : - i *
Experienced

Ali phases of general' maintenance. Make own Setups. 
Full Company benefits. , v
GARDINER METAL .CO<I <

4820 South Campell Ave. ■ ._v
Chicago, IL. 80632

BEVEIK VISOMS PREKĖMS 10% IKI 20%. NUOLAIDOS.
847-0100

Dovanos visoms progoms. Didelis pasirinkimas: ginta rinhi 

žiedų — auksinių ir sidabriniu retežėlių — apyrankių.

KRISTALAI IR PORCELANAS —

žinomiausių pasaulinių firmų. Krautuvė vedama 

Dipl. ekon. Ričardo Estkos šeimos.

PATRIA CO. - -
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUSl

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis paąlrinkfaMs serot rOita įvairių praHv.’Ai.-- 

MAI5TAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

u

bus Ir affiekant btttfnss ptretgn safinim Ueturybės žžLkfrnrrri 
hiimas Ktujiezm plitintmn rajui. \

KAuJIEJOS trirtil rtori Ir torria ii Uetavoe tr prverftą Setrriv laien, 
žeidimo* ir aeridėdasof 1 acsdėrim «s okapestrif tr jy Uilio-

AAŪJIKHOS palaiko rišu Iletarią deraofcrrf±ne« grupet. Ję bendrai tnvtita- 
djaa Ir ramia ricų Betariu beadrooti-oa darbai bei tflaTna.

NAUJIENOS atrtovaaja ty
rlkos ir poltinia a dkais. Jos yra ririema įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net b Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi | visus Užtarius pasekti lietarifltos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašlo, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos fanoniu gerovei, siekiant visuotino He- 
tuviškų reikalu renestaaa. z
K M NUO J A: Chlc«9o{« Ir Kanadofa matams — 390.00, panai maty — HUB, 

trims min. — $150, vienam mėn. $3.00. KHpm JAV riatan matam 
— $26.00, pvtai maty — $14^0, rianam m6n. — $2J0. UžaJaniea, 
m — $31.00 matam*. Susipafinlmoi tivnėlama aaval*f pamokamai,

Prašoma naudoti žemiau «ančL| atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6060§

' 1

| Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Inbiltejfctrfo

pi Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Jsiperrfgojimų.

PAVALDĖ IR VARDAS

ADRESAS ----------------—

j

Cosmos Parcels Express Corp.
MARCUPTE GIFT PARCELS SERV1C1, .

1501 W. Wtti St„ Chlcagc, HL 40629. — Trt. WA $.2737 
3333 So. Holstod Chlcico, III. 60601. — TtL 2544329

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir D e to

rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jcou> Kapaėimk**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

Juozas Kapa^inskav IŠEIVIO GALIA. Atsiminimai. ISeivin Dalit

ftruota. 300 psL Kaina 7 dot J

eiKAGirrts ispodiiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 
Atitarė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Niudskiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L 31^0. Yra taip pat 
Ikrerata i angių kalba. ’’

M. ZoManko. SATYRINES NOVtLtS. Genialaus rusų ražytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2. '

O. Kuraiti*, KELIONE f ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
nžmatkirimai- AM knygos paradytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pskaridls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina >2. .

Vincas žemais. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAfTSJL 
84 p*L Kaina ŠUO.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Utftt

sNUanlranf darlM valandomis arba ubakant p>rf*v Ir pridedant

čių dolex*ių ieškinieKst Dr. V. 
Bylaitis yra vienas iŠ lietuvių 
ilitelekjįuąių |Lu/gnvius,kurie ne 
pametė sveikos nuovokos revo- 

Uįueijų, reformačių bei natūra
lių ir dirlftinųvkitimų: ęigoje. 
Dękojant už prenumeratų, gerą 
žinią malonu . skelbti visiems 
skaitytojams, Dr. Bylaitis yra 
daug prisidėjęs, prie Margučio 
radijo programos -.atstatymo ir 
rūpinasi jos išlaikymu.

— Kazys Januta, 
bendradarbis iš 'Los 
yra atskridęs, keletai 
Čikagą.

— Albinas. Rudinskas iš'Ro- 
chesterio, Mich., -buvęs Naujie
nų B-vės direktorius ir dienra
ščio tarnautojas, kiekviena pro 
ga paremia Naujienas gausia 
auka,1 jdalyvavinni renginiuose 
bei reikšmingais pareiškimais. 
Dėkui ,už greitą reikalų rašto 
išpildymą ir ta proga atsiųstą 
$15 auką. ?. . . , . - .

— LB Socialinio klubo val
dyba, vertindąnią Naujienų pa
stangas informuoti'. lietuvius 
apie socialinius, reikalus ir kel
ti. Amerikos lietuvių gerovę, pa 
skyrė Mašinų fondui $10 ir 
juos įteikė per valdybos pirmi
ninką teisininką Praną šulą. 
Klubo iždininkas yra Anatoli
jus Čepulis. Dėkui valdybai ir 
visiems- klubo nariams. 
1,' -1. ■» - '

— Dr. Jonas Adomavičius, 
Sveikatos skyriaus redaktorius, 
žinomas visuomenininkas ir A- 
merikos lietuvių socialnės drau 
merikos lietuvių socialinės drau 
gijos ALVUD bei Lietuvio Šor
uose ir ta proga įteikė dešimkę 
Mašinų fondui.. Dėkui. Malonu 
Y ' 4 f . ■ v\gauti pnpazinimą iš neabejoti
no patriotiškumo ir inteligenci
jos intelektualo, puikiai su
prantančio dabartines žmonių 
bei laiko dvasios nuotaikas, ne
nuklystant į pseudointelektualų 
retorikos šunkelius, bet dirbant 
tikrajamlietuvių atgimimui ir 
pavergtos ^Lietuvos atstatymui;

— A. a- Genrikas Songinas, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
savanoris, Vyčio kryžiaus kava
lierius ir majoras,' .mirė čika- 
goj’e brželio 20 d., sulaukęs 82 
m. amžiaus. Liūdėti liko..žmo
na Elena, duktė Regina ir žen
tas Leonas Raslavičius, taip pat 
anūkai. Palaidotas šv. Kazimie
ro Lietuvių- kapinėse.K ' , •

— A. a. Pranas'.Vainauskas, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas, 
savanoris ir Vyriausio Lietu- , 
vos Išlaisvinitno Komiteto na-

• - - ' ■ ' ' - i i. - - - * * s
rys, mirė birželio 19 d. Bropkly- 
ne, sulaukęs 78 m. amžiaus. Liū 
dėti liko žmona Emilija ir kiti 
giminės. Palaidotas Cypress 
Hill kapinėse. ,*

-r 4^ .^ \

PASKIRTA LIET. RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA .

Lietuyiu Rašytojų Draugijos' 
knygų .vertinimo komisiją su
darė: pirmininkas Pranas Nau
jokaitis, sekretorius Leonardas 
Žitkevičius, nariai — Aušra Ju
rašienė, Aliną Stąknięnė, Vy
tautas Volertas.
gegužės 22 d. Kultūros Židiny, 

* Kohiisija posėdžiavo 1977 m. 
Posėdy nedalyvavo ‘Aušra Jura
šienė. Ji savo balsą perdavė te
lefonu. ' .. .J

Buvo vertinamos 1976 metais 
išleistos grožinės literatūros 
knygos. Komisija balsų daugu
ma 1,000 dol. premiją paskyrė 
Icchokui Merui už romaną Strip 
tizas, arba Paryžius, Roma, Pa
ryžius. Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbto i nkty reiki*

EXPERIENCED
CLEANING WOMEN

Must speak and understand English, 
Hours daily from 3 P.M. to 7 P.M^ 

Saturdays—from 8 AM. to 4 P.M. < 
Call NORM — 235-6622 

AUTO CLUTCH 
3125 W. Fullerton Ave.

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas i

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke^

2 . BUTŲ medinis —$12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Teh 436-7878

• TRŪKSTA'NAMŲ PARDAVIMUI 
-V?

' ; ’ Namai pardavimui:
-4 * • ’ ■

' ;6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija  ̂su 
valgomu, 2 masinu mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEMŪS su dviem namais 
ir-puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai pa 4 bu
tus kiekvienas, 10 metu senumo. 
Abu §130,000^; ■ >

_12 BUTŲ MŪRAS, labai, gerai pri- 
žiūrėtas^L Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.'

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalytu sklypais.

, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės*— kitur

FLORIDA^MACKLE BROS. INC. 

A famous narna In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build’ 
ing • - ... ;■ '

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

t .z Area Code 312 771-8200 

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative *

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

-pM rieriatelj
Uetari iatiliTrinką 7^ g

ChlMfoje

NORMANĄ
URŠTEINĄ

185 North Wabash Aranua

(įstaigos) ir 

677-8489
(buto)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTU?

♦ •-

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘*Sūduvos” išleista 
knyga -—

TESTAMENTAI
Su legaltekotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — $3-50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos", 1739 S. 
Halsted St, Chicago DL 60608.

MŪSŲ MARQUETTE PARKE

6 KAMBARIŲ tvirta mūrine rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, voriios, §26,000.

BIZNIERIUI didelis 56 pėdu plo
čio mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus.

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai, 
laisvas pirkėjui, 
derėta kaina.

TVARKINGAS
jas gazu šildymas, 3-auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS., su nauju 
stogu, didelis 2 aukštu namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose.

Vienas butas jau
Mūro garažas. Nu-

3 butu mūras. Nau-

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Jr Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit/ ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
'4358 So. Washtenaw Ave.. 

Tek 927-3559 ‘
■ i i i m ■■ r nrnir^

TAISAU m DAŽAU
NAMUS
Telefonuoti:

476-7727 arba 523-9367

a
s

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

t

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas ‘ 
2646 WEST 69th STREET

Tekt: REpublk 7-1941

M. i I M;K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. MapJrrood. Tai. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL \ 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas Ir Kastute Rožtna!, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.' 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštei A Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

BEST THINGS IN UFE
(jlif Frank Zapolls

GA 4-S654

1TATI FARM

State Farm Lite Insurance Company

TIGHT HEAST DISfASt

-» benaudojama draugystė 
kaip ir kiti daiktai ar dalykai, 
pasensta..ir tenykšte.. «-. •

CBICAM ą HJk— Thuredar^ June M, 1977


