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MARQUE!
BEIRUTE EINA AŠTRIOS KOVOS TARP 

. SIRIJOS IR LIBANO KARIU
Izraelio aviacija fotografuoja kovos lauką,

BEIRUTAS, .Libanas. •— Libano sostinė Beirutas iš visų pu
sių yrą apsupta Sirijos kariuomenės. Sirai apšaudo sostinę iš <un 
kiųjų pabūklų. Gyventojai iš rytų Beiruto aukštumų sako. kad 
sirai artilerijos sviediniais daužo viską, kas tik pasimaišo po “ko
jomis.”

Nors jau buvo sudarytos pa
liaubos tarp libaniečių krikščio
nių ir Sirijos karių vadovybės, 
bet tų paliaubų, matyti, nei 
viena pusė nesilaiko. Liepos 5 
d. Airijos sunkieji pabūklai labai 
stipriai apšaudė krikščionių po
zicijas Beirute ir buvo prisiųs
ta daugiau Sirijos karių. Krikš
čionių ginkluotų jėgų atskiri 
taikliai šaudantieji šauliai ski
na Sirijos karius, kurie’ atsily
gindami stipriai bombarduoja 
miesto krikščionių pozicijas.

Paskutinieji pranešimai iš 
Beiruto sako, kad rytų Beirute 
jau yra.žuvusų civilių nemažiau 
167 ir per 580 sužeistų. Libano 
prez. Elias Sarkis stengiasi sir 
taikyti kovojančius, bet kovų 
ženklai rodo, kad abi puses gink 
lo pągalba nori visam laikui iš
spręsti jei ne paties Libano, tai 
•bent krikščionių likimą.

• Libano' vyriausybės žiniomis, 
Sirija dabar reikalauja kontro
lės bei valdymo visame Beiruto 
mieste i^: priemiesčiuose, neišs
kiriant ne krikščionimis apgy
ventų rajonų. Krikščionys^ iš sa
vo pusės' stato sąlygas, kad Si
rija' atšauktų iš " Libano savo 
30-,000 karių masę ir kad jie 
daugiau. Libane nebesirodytų.

Kovos *tarp krikščionių mili
cijos ir Sirijos karių prasidėju
sios, kai birželio mėnesį buvo 
nužudytas Sirijai palankus krikš 
čionių lyderis Tony Franjieh, 
veikęs šiaurės Libane. Iki tol 
Sirijos ' karinė vadovybė vengė 
kištis į krikščionių rajonus, ku
riuos prižiūrėjo ir tvarkė krikš 
čionių milicija, bet falangistų va. 
do Franjieh nužudymas padėtį 
pakeitė, ypač kai musulmonų ti
kėjimo libaniečiai pritaria Siri
jos reikalavimams ir jų norams 
užvaldyti visą Beirutą ir galbūt 
visą Libaną.

Matyti padėtis Libane yra to
kia rimta, kad net popiežius Po
vilas VI rado reikalo įsikišti. 
Jis kreipėsi į abi besipešančiai 
puses ir prašo, kad nustotų ka-, 
riavę Ticję^ kraują, bet taįkiu 
būdu spręstų nesusipratimus. At 
rodo, kad ir Izraelis nelinkęs pa
silikti nuošalyje, žinių agentū
ros praneša, kad Izraelio karinių 
lė:ktuvų grupės jau pradėjo žval

Price 2tJ u Chicago, 1L. Penktadienis, -Eridav. Juiv 7. 1978

APELIACIJOS TEISMAS ATMETĖ
PARKU DISTRIKTO PRAŠYMĄ

Adv. Troy kreipiasi į aukščiausia teismą, 
kuris vargu norės keisti Leighton sprendimą

CHK'AGA, III. — Federalinis teisėjas George Leighton įsa
kė Chicagos Parkų disiriktui ateinantį sekmadienį, liepos 9 die
ną, leisti Ghicagos naciams organizuoti eiseną j Marquette Par
ką ir *en sakyti, kalbas. Chicago^ Parkų distrikto advokatas 
Troy parašė apeliaciją, bet JAV apeliacijos teismas atmete jo 
prašymą o naciai ateinančiam sekmadieniui rengiasi didelei ei
senai į Marquette Paiką. 1 Marquette Parką rengiasi maršuoti 
visa eilė kitų grupių, kurios yra pasiryžu-ios išardyti nacių ruo 
šiamą eiseną.

Suėmė olandus 
žudžiusį nacį

Hamm. V. Vokietijoj. — Si
mon Wiesenthal susekė vaka
rų Vokietijoje olandietį, pasi
vadinusį Sigfried Bruns, Hamm 
miestelyje' šalia Dortmundo, 
ėjusį Olandijoje antrojo karo 
metu nacių SS vyresniojo pa
reigas. Manoma, kad jo tikra 
pavardė yra Siert Bruins. .Jis 
1949 m. buvo Olandijos teismo 
organų už akių nubaustas mir-1 
timi, nes jis karui baigiantis 
sušaudė suimtus šešis Olandi
jos pogrindžio partizanus ir du 
žydus. Jis 1945 m. perbėgo į 
V. Vokietiją.

Nacių ^medžiotoju’U vadas* 
Wiesenthal mano; kad dabar 
Olandijos vyriausybė turėtų pa
reikalauti grąžinti suimtąjį 
Bruns į Olandiją. Jis tuomet bū 
tų teisiamas ir nubaustas 15 
metų kalėjimo bausme, kadangi 
mirties bausme Olandijoje jau 
panaikinta.

Nacių “medžiotojų” vadas Si 
mon Wiesenthal žurnalistams 
pasakė, savo ofise Vienoje, kad 
tokiu kaip Bruns mūsų tarpe 
yra tūkstančiai. Jie dangstosi 
svetimais vardais.

Premjeras Begin pabalo, kai įtakingas Amerikos politikas jam pasakė, kad Izraelis turės 
atiduoti arbams-senąją- Jeruzalę, kurioje yrą. }>acios seniausios arabų maklyklcs.. Paveiksle ma
tome dalį senosios Jeruzalės. . ,

KOSYGINAS SMARKIAI APKALTINO JAV
Maskva (AP). — Liepos 3 d. 

Maskvoje buvo iškilmingai ati
daryta vasaros laiko Sovietų 
imperijos taip vadinamo parla
mento sesija, kurios atidarymo 
kalboje ministeris pirmininkas- 
Aleksejus N. Kosyginas smar
kiai išbarė JA Valstybes, kad

j jos nenorinčios suteikti Sovie- 
1 tų Sąjungai prekybinių lengva- 
: tų ir tuo būdu sunormuoti pa
čią prekybą. Pačiam Brežnevui 
klausantis, Kosyginas priminė, 
kad dabar tik 2% visos Ameri
kos prekybos su užsieniu temr 
karypsta į Sovietų Sąjungą ir 
toks mažas prekybos procentas 
yra todėl, kad Amerikos kong
resas yra užsispyręs ir nenori 

: atsižvelgti į Sovietų Sąjungos 
] sąlygas.

Tai buvo netiesioginis Kosy
gino atsakymas JA Valstybių 

kuris nepatvirtino 
\ su 

ne. naujasis krašto valdovas Ro-J Sovietais, kadangi Kremliaus po 
baja Ali šalina priešininkus iš 
valstybės aparato ir į jų vietas 
susodina vissus savo draugus 
bei šalininkus, kurie visi yra 
Maskvos šalininkai

Kubos //patarėjai//
P. Jemene

Beirut (ŪBI). — Laikraščiai 
jau rašo, kad Pietų Jemene re
voliucijos metu svarbiausią ro
lę suvaidino Pietų Jemene esan
tieji Kubos “patarėjai”. Jie val
dydami šarvuočius ir karinius 
lėktuvus nulėmė, kad sukilimas 
buvo nugalėtas ir kad valdyti i 
Pietų Jemeną toliau pasiliko pa
lankus Maskvai komunistinis rė 
žimas.

Upi agentūros žiniomis, nūs-Į kongresui, 
lopinus perversmą pietų Jeme- 1972 metų prekybos sutartį

____  11 aito z, P rlnn cri TCr’fvmliaiie

nai nesutiko atleisti rėžimo varž 
tus ir suteikti daugiau teisių 
Sovietų Sąjusgos žmonėms.

KALENDORCLIS
Liepos 7: Edilburga, Otonas, 

Skinutė, Orė, Geremundas, Sun- 
gailis, Surmantas.

Saulė teka 5:22, leidžias 8:Ž8.

Minėta 1972 m prekybos su
tartis su Sovietų Sąjunga kon
greso buvo priimta 1974 metais, 
bet su. sen. Jackson-Vanik prie
du, kuriame pasakyta, kad Ame
rika sutinka suteikti Kremliui 
ypatingas prekyboje privilegijas 
tik tuo atveju; kai Sovietų Są
junga sutiks išleisti daugiau žy 
du tautybės emigrantų. Žinoma, 
taip “pataisytą” sutartį Mask
va atmetė.

Brežnevas tvirtina, kad tuo 
sutarties priedu Amerika neten
kant į metus 2 bil dolerių, ka
dangi Sovietų Sąjunga užpirki
mus nukreipianti į Vakarų Vo
kietiją ir į Japoniją.

Kosyginas -savo kalboje pasi
gyrė. kad Sovietų Sąjungos me
tinė produkcija pralenksianti 
Amerikos produkciją du kart, 
tris kartus Vakarų Europos ben 
druosios rinkos ir beveik du kart 
Japonijos.

Užbaigiant kalbą. Kosyginas 
neužmiršo pridurti, kad sovieti- 
jos ekonomija yra svarbus iran 
kis kovoje už komunizmą.

Ar negalima būtų tokius sta
čiai iš “blaivyklų” (aišku, išsi- 

j pagiriojusius) prieverta nuga-;
benti nors f vienu.* psichiškai at
silikusių va'kų namus ir jiems 
parodyti nepagydomai alkoho
lio suluošintus jų pačių ir jų 
draugų baisius vaikus? Gal tada 
nebepakiltų ranka piešti bute
liuką ir skelbti, kad “didžiausia 
tikro vyro laimė yra butelio 
dugne”. Be to, būtina, sudaryti 
nepakantumo girtuokliavimams 
sąlygas darbovietėse. Vertėtų ro 
dyti daugiau filmų apie alkoho
lio žalą žmogui, tuos filmus de
monstruojant ne tik kino teat
ruose, bet ir darbovietėse, susi
rinkamuose. Pamatytas filmuo
se vaizdas ir apsilankymai Pa
bradėj o gal sukrėstų ne vieną ei 
nantį arba pradedantį eiti sli- 
džiuoju keliu, priverstų susimas 
tyli. — Baigia straipsnį mokyt. 
Salatkenė.

VOKETIJOJ MIRĘ LIETUVIAI

Mikalojus Mazingas. VLB 
Stuttgarto apyliskės narys. 

Palaidotas Bad Cannstatte, Stein 
haldeno kapinėse kovo 21.

Laidojimo apeigas atliko kun. 
K. Senkus. Jautrų atsisveikini
mo žodį tarė “labdaros” drau
gijos pirmininkas J. Glenža.

Buvo gimęs 1898 gruodžio 22 
Panevėžyje. Studijavo politech
niką Petrapilyje. 1914 pateko į 
kariuomenę. 1920 atsidūrė Ser
bijoje. Į Lietuvą grįžo 1924. Stu 
dijavo chemiją Belgijos Lieže. 
Dirbo chemiku “Drobės” fabri
kuose Juodupėje ir Kaune. Į Vo 
kieti ją atvyko 1944. Ilgą laiką 
tarnavo amerikiečių armijos dar 
bo daliniuose Kaiserslautemę. 
Vėliau gyveno Stuttgarte ir dir 
bo dr. M. Baublio mašinų prer 

Viengungis. 
mirtį sirgi- 

vykdytoju 
“Labdaros”

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
_  Angolos prezidentas Neto,’|

Kubos tankų primestas buvo J Vilnius. — Mokytoja A. Salat yra ir pus au debilų, su kuriais 
atskridęs į Lisaboną ir tarėsi 
su Portugalijos prezidentu Ea
rns. Portugalijos prezidentas pa 
reiškė, kad mes Afriką turime 
savo kraujuje. Neto prašo por
tugalus grįsti į Angolą ir padė
ti atstatyti ūkį.

kienė rašo (“švyturys”, 1978

— Aš visą savo netrumpą gy 
venimą atidaviau pedagoginiam 
darbui, todėl norėčiau pabrėž
ti, jog Pabradės ir kitais Psi
chiškai atsilikusių vaikų namais 
didi bėda nesibaigia. Nesibaigia 
ji ir protiškai atsilikusiais, va
dinamų pagalbinių internatinių 
mokyklų auklėtiniais. Juk ne vi
si debilus vaikai (dėl įvairiau- 

j šių priežasčių) į pagalbines mo-
gyti ir fotografuoti kariaujan- kykla$ pakliūva. Kaikurie lanko 
čių šalių pozicijas Beirutą ir jo normalias mokyklas. Dar, be to,

__ Tokijo mieste už dolerį ja
ponai moka tik 201 jėną. Pragy
venimas Tokijo mieste yra pats 
brangiausias pasaulyje.

mokytojai taip pat didžiai kan
kinasi, kol jie vargais negalais 
baigia astuonias klases. Tai ir
gi dažniausiai alkoholikų vai
kai- Kamuojasi su jais moky
tojai, dirbdami papildomai po 
pamokų, kamuojasi ir vaikai, 
nes jiems labai labai sunku įsi
minti ir -uprasti visa, ko moko
ma.

Straipsnyje rimtai skamba 
pačių va ndžiogal iečių pasiūly
mas izoliuoti alkoholikus. Juk 
jų “ilties ne puikai”, o žalą vi- 
gd’omentf daro begalinę. Ir .dar.

Taip kyla balsai okupuotoje 
Lietuvoje prieš lietuvių tautos 
skandinimą ir žalojimą degtinės 
jūroje Apie tai jau buvo rašyta 
Naujienose 1978 m. birželio 1 
dieną.

Washington. — Varžant re
zervų tarybai kreditą bei pini
gų apyvartą JA Valstybėse, tik 
pabrango paskolos, bet infliaci 
taip ir liko bujojanti.

Robert Straus sako, kad to
kios administracijos priemonės 
nugalėt; infliaciją yra netiku
sios. nes pabranginu^ paskolas, 
sunku, kad darbininkai atsisa
kytu nuo didesnių uždarbių, o 
prekybininkai nuo pelnų, kadan
gi dauguma dirbasčiųjų turi mo 
keti morgičius bankams. Antra 
vertus, pnga vertybės popieriai 
ir įvairios akcijos, kas savo ke
liu mažina bendrovių kapitalus 
naujoms įmonėms steigti ar se
noms praplėsti.

Patariame visiems Marquette 
Parko gyventojam> nesikišti į 
eiseną ir būti savo namuose. 
Jeigu į Marqu°tte Parką suvą- 
žiuos ginkluoti nacių presai, tai 
gali įvykti kruvinų susirėmimų.

I Lietuviai nenori, kad Marquette
i Į • • •Parke būtų kraujo praliejimas, 

o mes nenorime, kad Marquette 
Parko gyventojai bereikalo nu
kentėtų. Įstatymais valdomame 
krašte kraujo lieti-nereikia (Pla 
čiau skaitykite šios dienos įžan
ginį.

^Lenkijos "patarėjai" 
Angoloįe

Paris. — Prancūzijos žinių 
agentūros žiniomis remiantis, 
lenkų laikraštis Čikagoje “Dzien 
nik žwązkowy” rašo, kad Krem 
liūs Afrikoje ruošiasi dides
niems žygiams, kadangi Kubos 
karių jau nebepakanka. Jau ži
noma, kad į Angolą Maskvos 
ponai siunčia ne tik sunkiuosius 
ginklus didesniais kiekiais, bet 
ir “patarėjus” iš Lenkijos ir iš 
Rytų Vokietijos.

čikagiškis lenkų laikraštis ra 
šo, kad, jei žinia pasirodytų tei 
singa, tai tuomet viso pasaulio 
lenkai turi sukelti triukšmą ir 
išreikšti protestą prieš Krem
liaus ponų užmačias ir prieš Len 
kijos rėžimo galvą Edvardą Gie 
reką, kuris nesugebėjo pasiprie
šinti

jekt avimo biure. 
Keletą metų prieš 
nėjo. Testamento 
teismas paskyrė
draugiją, kurios nariu jis buvo 
ir kuri negausius velionio bal
dus perleido Vasario 16 gimna
zijai.

Aleksandras Levanas. dr.„ 
mirė š. m. kovo 30 Baden Ba
dene. Palaidotas balandžio 3 to 
pat miesto Lichtental kapinėse. 
Į laidotuves atvyko ir keletas 
lietuvių, su kuriais, gyvenda
mas Vokietijoj, mažai beturėjo 
ryšių. Buvo gimę- prieš 73 me
tus Linkuvoje. Prieš karą buvo 
žymus blaivybėm skleidėjas. Pro
fesoriavo Kaune ir Vilniuje. Bu 
vo nacių persekiotas. Liko liū
dinti žmona ir 4 vaikai.

Juozas Cunka mirė š. m 
sario 26 Rudolfsberge prie Crails 
heimo. Palaidotas kovo 2 Ma
ria Kappel kapinė-0. Laidotuvė
se dalyvavo gau-us būrys žmo
nių. Buvo gimęs prieš 78 metus 
Darbėnuose, Kretingos apskr. 
Stalius. Į V. Vokietiją atvyko 
1959. Liko nuliūdę žmona, dūk 
tė, sūnus ir k ti giminės.

Stanislovas Jurgutis mirė 
1978 balandžio 11 Ofenetfelde 
prie Oldenburgo. Palaidotas ba
landžio 17 Getrūdos kapinėse 
•Oldenburge. Laidojimo apeigas 
atliko vietos vokiečių katal. ku 
nigas. Į kapines palydėjo būre
lis lietuvių ir vokiečių.

Velionis buvo gimęs 1892 
sausio 26 Žemaitijoje. Dirbo Tau 
ragės m. savivaldybėje ir “Mais 
to” fabrike. 1941 su žmona re
patrijavo j Vokietiją. Po karo 
ilgus metu- gyveno Wehneno 
stovykloje, dalyvaudamas ir Lie pražudyti. Tokių atstikimų, esą, 
tuvių Bendruomenėje. yra buvę.

X * ->? ’■ . . ’ - * -

Maskvos reikalavimams.

Pakeitė Ispanijos 
konstituciją

Madrid. — Ispanijos parla
mentas 196 balsais prieš 9 priė-

va-jmė Ispanijos konstitucijos pa- 
»keitimą, kuriuos Ispanija padaro 
ma konstitucine monarchija. 
Socialistų darbininkų partijos 
pastangos, kad monarchija bū
tų panaikinta ir kad Ispanija 
būtų paskelbta respublika, ne
rado priturimo parlamento ko
mitete.

Dabar bus parlamente soren- 
džiama sričių, kaip Katalionijos, 
autonomijos klausimas, kuriam 
tikriausiai pasipriešins dešinįjį 
sparną atstovaujančios partijos.

Atsargiai SU: medumi
cija.

Vienas lotva medau< koopera 
tin is gam ntojas praneša, kad 
medumi nebūtų penimi vaikai, 
mažesni vienų metų. Kooperaty
vas mano, kad meduje kažkokiu 
būdu gali atsirasti botulism o 
nuodų, kurie mažus vaikus gali
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P"> programa per- 
valdžio> glo-

Šiuo laiku šalpas tvarko

bilius S 308-1, kurį 
v’sa ša! 
federalnės

SIEKIAMA PERTVARKYTI
ŠALPOS PROGRAMA

šiuo laiku JAV Senate 
dasi 
mus 
eitų 
bcn.
valstijų ir vietinės valdžios, ku 
rieše randasi daug suktybių ir 
visokių išeikvojimų.

1977 m. federalinė valdžia iš

gavo vir| 30 mil. žmonių; į tas 
sumas neįeina tos sumos, ku
rias mokėjo valstijų ir miestų 
valdžios.

Priėmus minimą įstatymą vi 
so "šalpai 1978 m. būtų išleista 
$-14 bil. ir į pašalpgavių 
dar būtų įjungta .daugiau 
2 mil. naujų žmonių.

Visoki maisto kuponai
panaikinti ir pinigai būtų iš
mokami tiesiogiai gavėjams be 
jokių-nurodymų ką jie už juos 
turi pirkti ar kaip kitaip juos 
sunaudoti, ši programa mokes
čių mokėtojams kaštuotų dau
giau $21 bil. negu praetais me
tais.

Ekspertai nurodo, kad tą fe-

vėl išugdyta didelė biurokrati
ja, įvedant nauju- regionalius, 
dLtriktų, sulj-distriktų ir sky- 

• rių d rektorius su savo gausiais 
ir g?rai apmokamais štabais. 
Dabar veikiančios valstijų ir 
miestų šalpos sistemos būtų 
panaikintos.

Be šalpų programos moder
nioje žmonių benruomenėje ne
įmanoma apsieiti, bet dabar 
daugelyje atvejų tos šalpos yra 
labai piktnaudojamos ir nesąži
ningai ir kartais visai nereika
lingiems žmonėms <be reikalo 
švaistomos. J. J-tis.

eiles
negu

būtų

Jie palike Lietuvą 1944 m.Dagys

PRAŠO PAGALBOS

Malonėkite man padėti, kad 
įgalėčiau tikrą pensiją gauti.Juk 
galima pačiam už ketvirčius su 

’mokėti. Man nesaugu gyventi, 
turiu parduoti namą. Bet kur 
galima būtų saugų butą susira
sti, aš nežinau. Aš jau iš tre
čios valstijos bėgu, būten, iš 
Connecticut, iš New Yorko ir, 
iš Hot Springs. Kaip laikraš
čiuose rašoma, kai kada ieško
ma žmogaus kartu gyventi, se
nus prižiūrėti, ar draugės, ko-

dėralinę šalpos programą įgy-fkios panašaus būdo,. Aš pati 
vėndinus, sumažėtų visokių suk J negaliu telefonu kalbėti, nepri- 
tyvių skaičius, tačiau ir būtų | girdžiu, neturiu telefono ir ne- ments (SSP)”. Apie 6,000 as-si į tą pačią įstaigą, iš kur ga-

turiu kas padėtų paskambinti 
Hot Springsė. čia yra lietuvių, 
lenkų kilmės komunistų. Jie vi 
si man nedraugiški. Aš jau ra
dau Čikagoj savo Capricomą; 
motina labai draugiška, 'bet 
jos duktė A. “kvaterantų” ne
nori laikyti, bet dėl motinos 
mane laiko dabar. Kiek aš pa
tyriau, cukrinę liga galima iš
gydyti reikia gerti mėlynių la
pų arbatą... O.

Padidėjo šelpiamųjų žmonių 
skaičius Illinois valstijoje ,
Illinois Public Aid departa

mentas praneša, kad padidinti 
iš federal. Supplemental Secu
rity Income (SSI) išmokėjimai 
Tie asmenys gauna iš valstijos 
vadinamus “Suplement Pay-

iras vau atsakymų, kad mano
įun naujai patikrinti u Us u^ 

j | truksią 10~12 dienų. Bet pr^ė- 
5 jo ir tas laikau, o ai pastarojo 

čekio dar negavau. Gal galėtu-
Jmėt man padėti. Jūsų skail.

ATS. “Public Aid* įstaiga 
jūsų bylos nekomentavojačiau 
naują čekį jums išsiuntė į na
mus.

KL. Mano artimas draugas, 
kuris gaudavo sue. see. senat

ies pensijos čekius, neseniai 
mirė. Pasakykite kas turi teisę 
gauti vad. *lump sum death*

Jurgisišmokėjimą Š255?

ATS. Pirmumo teisė priklau
so pasilikusiai gyvai

UETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
onrįako ir redagavo teisininkas Jobm Talalas

(Tęsiny*)

APIĘ NKVD TARDYMO METODUS

Politinių kalinių anketas pavarčius

A. VILAINIS
Po tokio apklausinėjimo vienas išjų 

pasakė, kad jie girdėję, be to, dar ir pats prof, są-

menų takias’ pašalpas gausia.
Tas pats depajAaiuentas pra

nešė, kad pagal federalinį įsta
tymą, jog būsią padidintas mai 
sto markučių (“food stamp”) ir 
pajamų teisėj ‘pba praplės
ta, dalyvaujančių skaičius —- 
“Food ’Stamp” programoje:

Daugiau informacijų tuo rei
kalu galite gautf paskambinus 
feL (217) 782-3458. - . 1 '

JŪS KLAUSIATE,

KL. Balandžio mėn. aš pra
šiau iš “Public Aid” pašalpos 
ir mano prašymas buvo paten
kintas. Vieną čekutj aš gavau, 
tačiau vadinamą “emergency” 
čekio iki šiol negavau. Kreipiau

man _ 
jungų pirmininkas esąs kažkieno informuotas apie ma
no gabumus jaunų amatininkų mokyme, ir jie to paties 
pirmininko vardu kviečia mane už tam tikrą atlyginimą 
kasdieną po tris valandas instruktuoti vakariniuose ama* 
tų kursuose. Jie sakė, kad šiandien reikia būtinai nuvyk
ti į prof., sąjungą susitartu Be to, dar priminė, kad, jeigu 
nesutikčiau instruktuoti, būčiau skaitomas liaudies prie- 
šu, kaip nenorįs padėti jaunajai kartai lengvesnėmis są
lygomis išmokti amato. Tokiu būdu nustatė man .atvy
kimo laiką tą pačią dieną 22 vai. Sutvarkęs fabrike dar
bą sėdau ant dviračio (dviratis buvo mano padėjėjo., La
banausko Jono, kurį dienos metu buvo iškvietusi milici
ja ir kuris lig šiol dar negrįžęs). Privažiavęs Darbo Rū
mus, pamačiau stovint minėtus vyrukus. Man prie jų prr 
ėjus, jie pareiškė, laukia manęs. Tuojau vienas iš jų, iš
siėmęs laikrodį, pasakė: “Laiko dar iki posėdžio yra 15 
minučių, todėl truputį galima pasivaikščioti”. Paėjęs 
keletą žingsnių, pajutau į mano nugarą įremtą pistole
to vamzdį ir išgirdau rusų kalba žodžius: “Laikyti jį”! 
Minėti “vyrukai” sugriebė mane už rankų. Rusas pa' 
ėmė dviratį ir aš pasijutau esąs pinklėse. Kai atvedė į 
NKVD tardomąjį kambarį, ten radau dar du “tarnauto-

Introducing a new Standard rate 
that gives you..., 

1/4 of 1% more than any 
bank certificate y

IM of 1% more th.an any 
cūrrentŪ.S.lreasūryBill

I

JX1 •

i’

IH B

We’re offering you a new 
Standard rate on a new Standard Federal 

. Account—the $10.000 Money-Market 
Certificate. It’s a short-term, high-yield account 
that offers you an even better inv stment 
potential than U.S. Treasury Bids! In fact 
you’ll realize of 1% higher interest—and 
your interest will be compounded daily. That’s 
room than any bank certificate or current U.S. 
Treasury Bril pays!

Here's how it works.Starting June 1 
deposit $10.000. for six months*, in a 
Money-Market Certificate Account Your 
account will earn the same interest rate as that 
week's 6-month U.S. Treasury* Bill plus W of 
1% more! And. this rate is guaranteed for the 
full six months. (New certificate rates based 
on current weekly Treasury rates set each 
Monday.)

Yield based on interest (compounded daily) 
accumulated tor one year.
*A substantial interest penalty is required 
for early withdrawal of certfccate accounts.

8% CertifTcate Accounts* 
miormum tems $1.000— 3 years

8.45% annual yiekl

Certificate Accounts’ 
minimum terms $1.000—6 years

8.17% .annual yield

Certificate Accounts’ 
minimum tem^ $1.000—4 years

j 7.90% annual yield

■ 6*4% Certificate Accounts*
Į minimum terms $1,000— Th. years.

7.08% annual yield

! 6’£% Certificate Accounts’
| minimum terms $1.000—1 year

6.81% annual yield •

■ 5%% Certificate Accounts*
Į minimum terms $1.000— 3 months .

6.002% annual yield

i 5%% Passbook Savings 
j mierest paid to date of withdrawal

5 39% annual yield

8-year* 8% Certificate Accounts 
now’ available, too. Our newest fixed-interest 
account that gi^ks you the highest-rate of 
return on your initial-deposit $1.000 .
minimum required—compounds youc infervst • 
to 8.45% annually,-Actually doubles your 
money in 8 years and 6 Yu months—that£ 
real earning power! \ 

talk to a Standard Federal ?
Savings counselor today. Leariįs, 
hew you can make the .most in / 
today's money market 'v •

Qjoxtt under our wing 
We care what happens you.

STANDARD FEDERAL
nvrr $410.000.OOC

Ho»rw» Offce. 41 gę ArcNM Hfenos60632 7-T f 40

m Bit w. <?*

žmonai, 
kuri kartu su mirusiu vyru gy
veno prieš mirtį viename bute, 
tai ji turi teisę gauti iš soc. see. 
įstaigos laidotuvių išlaidoms 
$255. Jeigu nebūtų likę sutuok
tinio, ir laidotuvių biurui nebū
tų kas apmokėjęs, tai laidotu
vių išmokėjimo sumą gali gau
ti laidotuvių direktorius, tuo 
reikalu užpildęs soc. see. įstai
gai aplikaciją.

KL. Kas gali gauti nedarbin
gumo pašalpą. Ignas

ATŠ. Social security nedar
bingumo išmokėjimai (pašal
pos) gali būti mokamos: a) 
nedarbingiems darbininkams, 
jaunesniems 65 m. ir jų šei
mų protekcijai; dauguma dar- 
bininkų turi turėti social secu-Įjus”, vieną žydą ir vieną rusą. Tardyti pasiliko rasas ir 
rity darbo kreditus nemažiau/ 
kaip 5 metus iš 10 metų dar
buotės, prieš ištinkant nedar- ,
bingumui; b) darbininkams 31 gėrybes ir stiprumą, paskiau pareikalavo, kad aš paša- 
metų ar vyresnio amžiaus, ku-1 kyčiau, kur yra mano slepiami ginklai, ir išduoti pavar- 
rie pasidarė, nedarbingais prieš dės žmonių tos “gaujos”, kuriai aš priklausau. Žinoma, 

aš apie ginklus ir tuos žmones nieko nežinojau. Tuo mo- 
įspecialios taisyklės taikomaimetu,pašoko ^das tveręs nuo stalo presą, smogė 
neregiams; e) asmuo, kuris*man kartus į kairiąją ausį Kiek kartu sudavė .pebe" 
pasidarė nedarbingas prieš 22j prisimenu, nes po kiek laiko pasijutau sėdįs ^aht sofos su 
amžiaus metus, jei tėvai (arba,! "" 
pagal specialias sąlygas, sene
liai) padengia pagal social se
curity pensininkas, pasidaro 
nedarbingas, arba miršta;.- tie 
išmokėjimai vali tęstiss tiek ii 
gai, kol nedarbingumas tęsiasi; 
asmuo, tapęs nedarbingas prieš 
22 ,amžiau^. ,męl.usx .nereikalin
gas social security darbo kredr 
10 kad gautų pašalpą (bene
fits) ; nedarbinga našlė 50 'm. 
ar vyresnė, jei jos miręs vyras 
yra išdirbęs pakankamą metų 
skačiių, social security padeng 
tame darbe; tas pats priklauso 
nedarbingiems našliams 50 m. 
amžiaus ar vyresniems (ir prie 
tam tikrų sąlygų nedarbingai 
pasilikusiai gyvai divorsuotai 
'žmonai 50 ni. ar \yresniai).

Pažymėtiną, kad našlės ir na
šliai neturi būti išdirbę social 
security padengtam darbe; jie 
gali turėti teise tiktai, jei nedar
bingumas įvyko prieš ar laike 
7 metų po sutuoktinio mirties,

KL. Pasakykite kiek gali gau
ti pašalpos nedarbingas darbi
ninkas. Marytė

Al'S. Nedarbinko darbinin
ko pašalpa gali būti nuo $115, 
iki $600 pe rmėnesį, priklauso 
mai nuo darbininko mėnesinio 
uždarbio vidurkio, dirbant soc. 
see. padengtame darbe. Jeigu 
jis ar turi išlaikomų asmenų 
(dependents) mėnesinė šeimos 
pašalpa gali siekti nuo $171.50 
iki $1,050.70. Pašalpos pradeda 
mos išmokėjimai po laukimo lai 
kotarpio (“waiting period” 5 
pilnų kalendorinių nedarbingu
mo mėnesių.
Tuo reikalu kontaktuokite vie

tinę soc. see. įstaigą, kurios tar 
nantojai paaiškins ir patars kas 
darytina, kad gautumėte ne
darbingumo pašalpą.

KL. Ar pašalas (benefits) 
išmokamos tiktai tais atvejais, 
kaį yra nuolatinis asmens ne
darbingas? Ignas

ATS. Ne, pašalpos gali būti 
gali būti mokamos, jei nedar- 

j bingumas tęsiasi neinagiau 12 
mėnesių, ar to nedarbingumo 
išvadoje — mirtis.

vienas minėtų “vyrukų”. Po trumpos kratos, rusas pra
dėjo man sakyti “pamokslą”, primindamas man SSSR

-1
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1 metus išdirbto laiko reikala
vimai sumažėja Migi 1% metų

šlapia galva ir į užpakali šniūru surištomis - rankomig. 
Prieš mane stovėjo visi trys “tardytojai”. Tada vėl pra
bilo pirmasis žydas: “Sakysi ar ne?” Aš jam nieku neat
sakiau. Tada “lietuvis” išsitraukė iš kišenės pistoletą, o 
likusieji du tardytojai mane pastatė prie sienos. Dabar 
lietuvis sako: “Tu tėvynės išdavike, .pasakyk savo šunų 
gaujos pavardes ir kur padėti už-judošįškus grasius pįį£-

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
' KITUS SKAITYTI 

•• nurimt

kius rupūžes vietoje, kaip šunis, šaudyti”. Aš vėl atsa
kiau tylėjimu. Tuomet pasigirdo šūvio trenksmas ir Kar
tu į. mano nugarą geležiniu pančiu smūgiai. Daugiausia 
mane mušė žydas ir lietuvis, nuo ruso -gavau- tik keletą 
smūgių i veidą. Taip jie mane išlaikė nuo 22 vaL vakaro 
iki 5 vai. ryto. Pagaliau paklausė, kiek aš turiu giminių, 
jų gyvenamas vietas, surašė didžiausią anketą, atrišo 
nuo rankų šniūrą, vietoj jo uždėjo geležinius pančius ir 
pasakė: “Dar ne viskas, tavo tardymas nebaigtas. Pasi
kalbėsime vėliau. Tuomet mums viską pasakysi”. Su di
džiausiu atsargumu, kad nepabėgčiau, atvežę prie, Kau' 
no kalėjimo vartų ir įvedė į kalėjimo kiemą. Kieme nu
ėmė pančius, įvedė į raštinę, dar kartą mane apkratė n 
nuvedė į 85 kamerą.”. , - ■■ ■•

Viktoravičius Juozas, gimęs’1909 m. kovų lit d. Ju- 
čių km., Luokės valse, darbininkas. Suimtas 1941 m. ba
landžio iš 28 į 29 d. Luokės miestely:

Suareštavę nuvežė pas Venckų, kad jį. pakalbinčiau 
ir jiems būtų lengviau jį suimti. Bet. Venckus jau buvo 
pabėgęs. Man esant Venckaus bute, du kareiviai atvarė 
ir mano žmoną. I Telšius nugabeno kartu su kitais suim
taisiais. Telšių NKVD būstinėj išbuvau apie 4-5 vai. Iš 
čia nugabeno į stotį, Įsodino į specialų vagoną, kur radau 
ir daugiau savo draugų, ir nuvežė į Kauną. Atvežę į Kau 
ną pasodino sunkiųjų darbų kalėjime skirstomojo^ ka
meroj, kur išbuvau 3 paras. Iš čia mane pervedė į IV-to 
skyriaus 91 kamerą, kur radau Žygelį, Įeit žegrauską, 
pašto tarnautoją Alfonsą Leoną, geležinkelėtį Jankaus
ką ir rusų karininką Anatolių Chmieliauską. Man besė
dint 91 kameroj, atvedė Bikiną Bronių, kurį nušovė bir
želio 24 d. varant į Červenę. Kartu su juo buvo ■nušautas 
ir kriminal. policijos valdininkas Zdanavičius Stasys. 
Praslinkus porai savaičių, tardė manė pirmą, kartą kalė
jimo patalpose. Tardymo metu nevartojo jokių fizinių 
priemonių. Po kokios savaitės nuvežė'į NKVD rūmus 
tardyti. Sudėjo rankas į geležinius pančius ir veržė. Sket 
su delnu mušė per sprandą, liniuotės kantu daužė -rąukų 
sąnarius. Su nykščiu badė pašones, su presu daužė pe
čius ir sudaužytas vietas gnaibė. Užnėrė ant lyties orga
nų ploną špagatą ir veržė. Tokių kankinimų metu du kar
tus buvau netekęs sąmonės. Tardė mane be pertraukos 
45 valandas. Po tardymo surišo rankas ir kojas ,ir. įiper- 
kė į vandenį NKVD rūmų apačioje. Vandenyje būdamas 
nustojau sąmonės. Grįžus atgal į kalėjimą, draugai ma
nęs nepažino.

(Bus daugiau).
I - MAUJ!INOSt CHICAGO 1, ILL Friday, July 79 1975



Detroito naujienos
švyturio jūrų šaulių išvyka i Braziūnienė E. Lunglenė ir ki- 

Švyturiečiai šauliai birželio ■
24 d. Pilėnuose atšventė joni-* 
nes. Diena pasitaikė nepapras
tai graži. Jonai ir Jonės bei jų 
draugai “Pilėnus“ pradėjo rinki 
tis nuo vidudienio. Atsilankė j 
daugiau kaip šimtinė. Visi vaiši 
nomės šaulių sesių skaniai pa
gamintu maistu. Broliai šauliai 
vaišino gaivinančia sultine. Nuo 
taika buvo pakili. Apie 9 vai. 
vakaro užsiliepsnojo laužas sto-1 
yyklos administratoriaus Stepo 
no Lungio numatytoje vietoje. 
Laužo ceremonijas pravedė šau 
lių švyturio kuopos pirm. inž. 
Alfa? Šukys, perstatė prie laužo 
dalyvaujančius Jonus ir Jones, t 
sugiedojo ilgiausių metų.
; Meninei programai atlikti pa 
.kvietė jaunas mergaites: Rūtą 
ir Vite Šnapstytes ir Viliją Te- 
Įičėnaitę,. Jos padainavo keletą 
liaudies dainelių. Dainininkėms 
;publika šiltai paplojo. Užsibai
gus prie laužo programai beabe 
•jo visi ieškojo paparčio žiedo. 
Ar jį rado ar nesunku pasaky
ti, nes niekas nepasisakė. Buvo 
į-, kitų paįvairinimų. Laimės šu* 
jinėlis. ruimingieji A. Gesius, . 
L. Mingelienė, P. Kizienė ir V. 
Rinkevičius.. Ruošiant valgius 

‘pasidarbavo: 0: Kašelienė, A. 
Taujikienė, A. Bukšnienė, E.

tos ponios, šaulių stovykla “Pi
lėnai” vis gražėja ir auga, šį pa 
vasarį stovykloje iškilo naujas 
pastatas, kuris kainavo “tiktai”* 
apie 10.000 dolerių neskaitant 

į savo talkos darbo, šauliai lai-1 
mingi, kad vis atsiranda naujų 
aukotojų. “Pilėnų” statybai au
kotojai : Stasys Bartkus 100 
doL, Dana ir Zigis Žebraičiai 10 
dol., E. Paulikienė 25 dol. ir 
Albinas Grigaitis 15 dol. Netru
kus bus pastatytas paminklas 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
toks pat kaip buvo Kaune Karo
Muziejaus aikštėje.
Švyrurio jūrų šauliu

Susivienijimo 352 
Sandaroj 29 K p.

• ko> malonumais neilgai teko 
džiaugtis. Apie 4 vai. pradėjo 
dangus niauktis, ir perkūnas to 
lumoje pradėjo dundėti, o net
rukus ir lyti. Visi bėgome slėp
tis po stogu. Tuo ir baigėsi iš
vykos malonumai. Kiek teko gir 

..dėt išvyka nuostolių neturėjo, 
o turėjo gražaus pelno. Reikia

i skaityti išvyką pasiekusia. Ren 
gėjai Susivienijimo ir Sandaros 
Komitetus.

Rengėjai: 
kuopja.

Kp. ir 
išvyka

Birželio 25 d. rytas buvo gra 
žus bet tvankiai šiltas. Oro biu
ras skelbė, kad lietus aoie vaka
rą galimas, Apie vidudienį pub
lika baimingai pradėjo rinktis 
ir vaišinosi Susivienijimo sesių 
pagamintu maistu, po-lriavo Ci
nos ir Česio šadeikų gražioje 
sodyboje po svyruonėliais gluos 
niais. Buvo ir paįvairinimų 
dimai ir laimės stalas, 
gieji: A. Petrauskienė 
dinskienė, P. Bliudžius, 
lionienė, P. Pagojus, J.
nė ir 0. Kiškienė. VLais išvy-

Mūsy sergantieji
Šiomis dienomis sunegalavo 

detroitiečiams gerai pažįstama 
ir veikėja, Alto narė, Balfo Di
rektorė, Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro Valdybos vi- 
cepirm. ir daugelio kitų orga- 
niacijų V-os .narė Eldbieta 
Paurazienė. Paguldyta Garden 
City ligoninėje tyrimams, kam
barys 305.

Linkime darbšeiajai visuome
nininke! greitai pasveikti, grįž
ti į namus sūnaus Donald ir vai 
kaičių globom

Alseika nuvvk*

Kauno senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ

ginu. Bvl jau keli metai, 
pasekėju

KODĖL JIE NEVAŽIUOJA?

žai 
laimin- 
E. Jo- 
Tamu- 
Švobie*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
* JU aaimlma, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intviriu niiucyki* 
iprUymMl, ptizBU IŠ gyvenimo. Lengvai riilius. gyva kalba, gražiai išleist*

Pr» Jimit Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijų 
MSlnsto HHo ptt senųjų tumų iki pokario melu. Vidutinio formato. 141 

tfinuoja Į2.00. k
< Dr. jonas a. Končius, VYTAUTAS TH B GREAT- Istoriniai DLK Vy 
Wna paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynu istorija

53.00. Kietais viršeliais $4.00.
\ . Dangum tin knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 

gtuma įsigyti, atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį m

t
i 1781 B*vth HaliUd Street, Chiear©, HL S8M8 ‘ . • *n

tų 
neatsii uiuki. \ i> 

atsiranda norinčių |>as- 
prukti iš rusų atnešt s laimės. 
Kiti rizikuoja net savo gyvybe-. 
Gėdos siena jau tirštai aplaistv-

krauju.

Tiek rusu pavergtoj Lietuve j rublių, o kiti net dar daugiau, 
leidžiamas “Gimtasis kraštas”.?Be to, nemokamas mokslas, 
tiek ir mūs čia “pažangieji” Blogiau tik tiem neklaužadom 
neatsidžiaugia laime, kurioje .kurie dar su atsilikusiais tėvais 

do ligoninėje tyrimams. Linki- žmonės gyvena pavergtoje Lie-įnueina į bažnyčią, ar atsisako 
me greitai pasveikti ir grįžti į tuvoje. Kaip ten visi sotus, kaip! būti komjaunuoliais. Jaunimas 
namus savo vyro Kazio ir sū-. j 
naus Lorenco globon.

— Šiomis dienomis susirgo 
Marta Liugienė. Paguldyta For

gražiai rėdosi, koki visi linksmi j iš to džiaugso savanoriškai va*
I koks visko perteklius. Laimei žiuoja net į Sibirą tiesti gele- 

veržiasi per visus kraštus. Tąs žinkelius, ar kur nors įsisavinti 
__ šiomis dienomis apsirgo ir r džiaugsmas ne tik aprašomas/ plėšinius. Kad Lietuva nebūtų 

guli Fordo ligoninėje Susivieni-• bet ir riš parinktų nuotraukų nuskriausta, tai didysis brolis
jimo 200 kuopos narys, švytu-] matomas. Vis šoka, dainuoja,
rietis šaulys Julius Rimkūnas. 
Po sunkios ir sudėtingos opera- 
rijos sveiksta. Linkime jam 
greitai sugrįžti į namus savo 
mylimos žmonelės Gabrielės glo 
bon. Ant. Žukauskas

į Mieli Detroito ir 
apylinkių lietuviai.

Kaip kiekvienais metais 
ir šiais Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro Valdyba yra 
įsipareigojusi drauge ■ su kito
mis tautybėmis ruošti festivalį, 

: šių metų liepos mėn. 14*15 ir 16 
| dienomis Detroito mieste, Michi

taip

pramogauja.
Visokioms melžėjoms, kiau- 

lininkėms, paršeliu auklėtojoms 
duodami pagyrimo pažymėji
mai, kabinami medaliai: Vis už 
rekordinį kiaulininkavimą ir 
gerą karvės spenių išspaudymą. 
Be to nemokamas gydymas ir 
impozantiškos pencijos. Kaip 

[kas gauna mėnesiui ąet apie 20

lis pastaruosius metus ten jau 
bus apsilankę keliolika šimtų. 
Bet neteko girdėti,, kad kas- 
nors būtų susigundęs ten pasi
likti.

Lengviau įleidžiami, gali il
giau pabūti ir laisviau pajudė
ti visokį “pažangieji’’. Parva
žiavę giriasi kaip skaniai buvo 
maitinami, kaip matė daug nau
ju pastatų, kaip ten visi laimin
gi. Bet iš jų taip pat nė vienas 
nepasiliko džiaugtis tai rusu 
atnešta “laime”. Anais metais 
vieną iš j u net prievarta norė
jo išvežti į lą laimės sali. Bet 
spardėsi kaip ožys vedamas 
pjauti. Samdė net advokatus,

utneštos “laimės” garbinto- 
j j a j MEKAI) N Ei > H A S H A BIA 
KODeL TAIP YBA? Būtų įdo- 
niu išgirsti jų nuomonę, kodėl 

i iš ten per visokias kliūtis bėga 
kas tik gali, o iš čia net didži- 
ausi rusiškos okupacijos gar
bintojai į ten nevyksta? .Juk iš 
čia išvykimas laisvas. Pereiti 
rusų sukruvintą sieną iš čia jo
kių kliūčių nėra. Tik eikite, po
nai draugai ir džiaukitės azija
tų atnešta laime ... O mes jums 
palinkėsime tik laimingos ke
lionės.

P. Venclova

KURSAI UNIVERSITETE 
APIE SKRAID. LĖKŠTES
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NAUJIENŲ
PIKNIKAS

gan Avė. ir 3-os gatvės sank
ryžoje, netoli vidiirmiesčio.

Festyvalyje demanstruosime 
lietuvišką meną ir valgius. D.- 
L. 0. C. Valdyba maloniai pra 
šo visus pagaminti nors po vie
ną nedidelę dozę maisto: balan
dėlių, koldūnų, kugelio bei įvzi 
rių pyragų. Už' produktus, bus^ 
apmokėta. ?•* . '.:.:L

Pageidaujama ir meno dirbi-, 
nių, kurie buS'-Jpardąvinėjami 
atskaitanf <

Pagamintąyipąį^iĮ^W bu
dintis. a^ubĮprie<^;A£fehp pa 
rapijos; arba *Iš ar
čiau gyvenančių *į^$$fėn^ime 
paimti.is- namuf

Meno d^binžfe /pr^s: S^fa-

taip pat prfimAmos? 'į\ 
Kviečiame ’ į '-laŠca^ypatingai 

moteris,: ir mergaites,'; ^ ' / 
Rengimo Komtetą^sudaro?

Elzbieta Paurazienė Telef-
UN 2-329S. r ; /
Stefanija Kaunelienė‘554-4190.

Angelė Šukienė 382-5730.' 
Stase Urbonienė KE 7-9642. 
Eugenija Bulotienė 368-3299. 
Helan Tucker Alfas - Šukys 
382-5730
Stasys šimofrunag ŲN-1*5975. 

Albinas Andriušaitfc 841-0667. 
Juozas Lesei nskas LU1-5318.

Antanas Vaitėnas 843-0775. 
Antanas Sukauskas 561-1769.

D. L. O. G Valdyba

pasirūpina į ją atsiųsti visokių 
burlokų. Tagu ir jie pamato 
kaip čia laimingai gyvenama.

4 Atrodo, kad į tą laimės šalį 
iš rišo pasaulio žmonės turėtų, kad tik neišvežtų iš šios jų nie- 
veržte veržtis. O vietos ten ti
krai yra. Juk dar apytušti mil
žiniški Sibiro plotai. Kas mėg
sta šilčiau ir kitur vietos ne^ 
■trūksta. Bet keista, kad niekas 
į ten nesiveržia, o kas tik gali 
ir kaip gali iš ten smunka. Net 
kai kurie sovietų pareigūnai, 
kurie aprūpimi, gerais atlygini
mais, specialiomis komunisti
nei buržuazijai krautuvėmis ir

kinamos kapitalistų šalies.
Tiesa, vienas kitas į ten apsi

gyventi nuvažiavo savanoriškai. 
Po kelių vizitų nuvažiavo gydy
tojas Algirdas Margeris. Ten ir 
mirė. Kiek teko girdėti, okupa
cine laime neilgai džiaugėsi, bet 
atgal grįžti jau nepajėgė. Nu
važiavo, dar pora šnipelių tai 
Juozas Mikuckis ir Vytautas 
Alseika. Mikuckis buvo užan- 

krtokiomis privilegijomis, pro* gazuotas dar pirmos okupaci
jai pasitaikius nuo to gerbūvio jos metu. Jis buvo aktyvus Lie- 
bėga. štai nesenai net aukštas tavos valstybės atsikūrimo me

tu. Enkavedistai jam pastatė 
sąlygą —arba, arba . . . Nors 
buvo drąsus, bat pritrūko drą
sos atsispirti. Su visais pabė
gėliais atsidūrė vakaruose. Ma
nė, kad okupantai užmirš. Bet, 

ji greit prisiminė, susirado

pareigūnas paprašė leisti pasi
likti laisvajame pasaulyje.
' Kaip kam laidžiama iš čia nu

vyktu Vilniuje susitikti su gi
mininėmis. Nuvažiuoja žmonės, 
Ssibučiuoja, išsiverkia ir paty
rę okupantą /‘gerbūvį” suspau-

šir' dimi. vėl 'grįžta. Per ke- ir priminė susitarimą.

Taupykite dabar
pas mus

Cape Girardeau, Mo. UPI šio 
birželio 14 d. paskelbė sekanti 
pranešimą:

Missouri Valstybinis Pietry
čių Universitetas paskelb, kad 
ruošia kursą apie nežinomus 
skraidančius dobjektus — UFO. 
Už kursą ir voką (kit) su moks 
line medžiaga tokiems objek
tams susekti ir atpažinti mokes 
t is Š50. Kursas vienos savaitės, 
kurio išklausymas studentams 
teikia dvi valandas akademinio 
kredito.

Hartey Butledge, fizikos de
partamento viršininkas ir pri* 
pažintas UFO klausimais auto
ritetas, pasakė kad į jo paskai
tų kursą, kuris prasidės liepos 
24 d., įeina ir ekskursija į iPied- 
montą, Missouri pietryčiuose, 
tą vietą, kur 1973 metais buvo 
gauta keli pranešimai apie ten 
matytus UFO. Jis pastebėjo, 
kad galimas dalykas jog klasė 
gaus UFO pamatyti.

— Vakarų Vokietųą:.norėjo 
padėti demokratiiiefe'Ispanijai 
įstoti į šiaurės Atląz&r Valsty
bių Sąjungą, bet jai -tiktai pa* 
kenkė. Portugalai greičiau sut
varkys savo ūkį, negu ispanai.

i. m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

•••

Taupykite dabar.

Santaupoa, padėto! pilei 10 mėue- 
bIo dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoi dieno®.

Išduodami Certifikatal, kuria ne.

RSA
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TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-8070

Tu Mn jlij jliSrsI U- " I
ntia dldellm dirbu. Ptanx, jie pa
dedi Jumi putokli umeniiku jūsų 
uiiimojimui. Antri, jie padeda ra- f 
kurti geresnę įpyHnkėi bendruomenę g 
(r parūpini fondus namams Įsigyti.
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WISE .
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoe 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelėi aąskaitoa 
^eša

TEENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.
Įitelrta 1928 mėtau.

Įatilfoe pietuose kkmaa tutoroobUlami putitytt.
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Marquette Parko gyventojams patariame 
būti namie

ti priemonė pagrindinėms žmogaus teisėms susiaurinti. 
Kad to neatsitiktų, teisėjas rado reikalo panaikinti už
statą ne tik Chicagos naciams, bet ir kitols grupėms, ku
rios norės maršuoti į Marquette Parką^Tokių grupių, 
kaip žinome, praeitais metais buvo daug. Jos planavo ei
senas į Marquette Parką, padarė gyventojams daug ža
los, išdaužė daug langų, sužalojo ą^toraobilių ir sunkiai 
sužeidė ne tik kelis policininkus, bet ir nekaltus žmones, 
ėjusius šaligatviais arba stovėjusius šalia savo namų.

Parkų distrikto adv. Troy kreipėsi į apeliacijos teis
mą, prašydamas atidėti teisėjo Leighton sprendimą, kol 
jis pats pajėgs paruošti motivuotą prašymą, kuriame iš
aiškins, kodėl nacių eisena gali padaryti dąug žalos Mar
quette Parkui ir pačiai Chicagai. Adv. Troy nurodė, kad 
nacių priešai liepos 9-tą dieną taip pat .ruošia demonstra
cijas į Marquette Parką, kad pakenktų naciams.

JAV apeliacijos teismas atmetė ady. Troy apeliaciją, 
patvirtino teisėjo Leighton sprendimą ir pareiškė, kad 
ruošiamos nacių eisenos negalima atidėti.

Adv. Troy ketvirtadienio ryte patyręs apie apeliaci
jos teismo nutarimą, pareiškė, kad jis ketvirtadienio nak
tį ar penktadienio rytą vyks į Washingtoną ir kreipsis į 
Auščiausią teismą, kad atidėtų teisėjo George Leighton 
sprendimą. Kol teismas netaria žodžio, nežinome, koks 
bus jo sprendimas. Jis gali paklausyti Chicagos Parkų 
Distrikto ir advokato ir visą reikalą atidėti, bet jis gali 
patvirtinti federalinio teisėjo Leighton sprendimą. Jei
gu taip atsitiktų, tai nacių eiseną į Marquette Park'ą 
įvyks.

Nacių centras yra Marquette Parke, bet jų įtaka į 
Marquette Parko gyventojus yra labai maža. Lietuviij 
tarpe nacių veik nėra. Lietuviai labai gefai pažįsta vo
kiškuosius nacius. Jie okupavo Lietuvą, panaikino laiki
nąją Škirpos vadovaujamą vyriausybę, suluošino Lietu
vos teismus, ir naikino Lietuvos piliečius. Daugelį lietu
vių jie suėmė ir išvežė į Vokietijos koncentracijos sto
vyklas. Daugelis lietuvių pačių nacių buvo nužudyti, o 
kiti Vokietijoj mirė iš bado, šalčio ir ligų.--Naciai grobė 
lietuvių turtą ir, kaip rusai, gabenu jį į Vokietiją. Iš įs
tatymais valdomos Lietuvos valstybės jie padarė gešta- 
po pareigūnų valdomą koloniją.

Lietuviai Frank Collin vadovaujamus nacius gerai 
pažįsta, nes jie labai panašūs į Hitlerio nacius. Jie nešio
ja tas pačias uniformas, dėvi tokius pačius batus ir pa
našiai tiesia sveikinimui ranką. Svarbiausia, kad ji turi 
tą pačią politinę programą, kokią fcųrėjp Adolfąs "Hitle
ris. Jeigu Chikagoje būtų koki. Amerikoj ■ nacionalistai, 
kurie turėtų labai ekstremistinę veiklos ir neapykantos 
programą, tai gal atsirastų vienas kitas lietuvis, kuris 
jais susižavėtų, bet Amerikos naciai, pasisavinę ’ ne tik 
vokišką nacių programą, bet hitlerinę aprangą, rankos 
ištiesimą ir hitleriškus svęikįnijpus negali pą^ray^į nei 
vieno galvojančio žmogaus. Mąrųųette Parkę ų^įąi turi 
savo centrą, bet jų mūrelio sienos juos skilią nuo Mar
quette Parko gyventojų.

Naciai Marquette Parko gyventpjąms nętųri jpĮpps 
įtakos ir vieni nesudaro jokio pavojaus. Pavojus prasi
deda, kai įvairios nuo nacių nukentėjusios grupės ryžtasi 
maršuoti į Marquette Parką. Jie nori pakenkti naciams. 
Vieni nori neleisti jiems maršuoti, o kiti pageidauja juos 
visai išnaikinti. Jeigu negalifną be leidimo maršųpti, tai 
negalima ir kitus naikinti. Amerikoję ypĮl^g 
kurių kiekvienas pilietis privalo prisilaikyti. Nąęiąį’šian
dien Amerikai nesudaro jokio pavojaus, jie nepavojingi 
JF Marquette Parkui. Bet jeigu įvairūs nacių priešai 
pradės maršuoti į Marquette Papką, tąi sų^įryg1 pavo
jus ne tik naciams, bet ir Marquette Parko gyyęhtpjąįns. 
PpĮįęija bandys pastoti jiems Mįą, Q jįe, yųętpj p’ąpių,

Sainte Adresse (impresionistinė tapyba)Claude Monet

Bręžpeyp j— Strouso valgas lygiai kaip ir konservatorių bei j pakųrįani. Belieka išrasti kad 
krikščionių demokratų partinės I maišytojas automatiškai veiktų.
sąjungos lyderio Helmut Kohl: 
jie susilaiko nuo Sovietu Sa-
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Ateinantį sekmadienį, liepos 9 dieną, patariame Mąr 
quette Parko gyventojams lietuviams būti savo namuo
se. Patariame tą patį pasakyti ir savo kaimynams. Šis pa
tarimas galioja tiktai ruošiamos nacių eisenos į Marque’ 
tfe Parką metu. Prieš eiseną ir eisenai pasigąigus gąli- 
iqą eiti į gatves ir į parką, bet eisenos ir kalbų metų bus 
geriau neiti Į gatvę arba parką. Mes manome, kad taip 
bus geriau patiems Marquette Parko gyventojams, pa
čiai Chicagai ir dabartinei miesto administracija.!
i Chicagos nacių grupė, kaip jau žinome, buvo pasinio’ 
susi žygiuoti Į žydų tirštai apgyventą Chicagos priemies
ti Skdkie. Prie Chicagos nacių žadėjo prisidgti ir apylin
kės ir priemiesčiuose gyvenantieji naciai. Jie planavo ap 
supti Skokie, o viename parke pasakyti kalbą. Tuo tarpu 
fęderaįinis teisėjas George Leighton, svarstydamas na’ 
cįų prašymą, uždraudžia Chicagos naciams žygiuoti , 
Skokie, bet pataria jiems maršuoti į Marquette Parką. 
Be to, teisėjas Leighton panaikino bet kokį užstatą eise
nai į Marquette Parką. Užstatas panaikintas ne tik'na- 
pįąms, bet ir kitai panašiai žmonių grupei, žygiui į Skq
kie naciai tui’ėjo padėti 60.000 dolerių užstatą, tuq tarpu 
žygiui į Marquette Parką -jiems nereikalingas joks užsta 
tas. Chicagos Parkų Distriktas pirmiausia kreipėsi į pa
tį teisėją Leighton, kad jis panaikintų įsakymą maršuo- 
ti į Marquette Parką arba jį atidėtų. Chicagos adminis- 
trącįją nenori neramumų. Ji patyrė, kad nacių eisenos 
į Mą|’-qųętte Parką nepageidaujama, nes ipįeste ir apy
linkėse yra nacių priešų, kurie gali sukelti riaušes ir pa
daryti miestui ir Marquette Parko gyventojams daug ža
los. Parkų distriktas prašė teisėją palikti užstatą, kad 
nenukentėtų ramių gyventojų namai, miesto įrengimai, 
įstaigos ir patys žmonės. Teisėjas Leighton praeitą sa
vaitę ątgįgąkė reikalavimo uždėti užstatą.

Chicagos Parkų. Distrikto advokatas Richard J/ 
Troy teisėjui Leighton tame pačiame posėdyje pranešė, 
kad jis kreipsis į apeliacijos teismą ir prašys panaikinti 
arba bent atidėti teismo įsakymo vykdymą. Teisėjas pąr 
reiškė, kad jis netrukus paruoš motivuotą sprendimą, ku 
rį ady. Troy galės skųsti apeliacijos teismui, teisėjas Lei
ghton padiktavo šešių puslapių sprendimą, kuriame jis 
sako, kad užstatas už eisenų metu padaromą žalą gali tap’puls policiją, jie negerbs ir Marquette Parkp^gyventojų.

v _ *

j
Bonn. — Paprastai rusai 

mėgsta šokti kažačioką arba 
polką,-bet tik ne valcą. Tačiau- • v i jungos puolimų. Ir tam, esą,siu metu gegužio menesyje, be- r

n Ln -4. - h • j v i pagrindo. Mat Brežnevasveik netikėtai atsiradęs Vakari! .1 , ,, -. «... 3- pnes savaitę savo kalboje pa-Vokietijos laikinoje sostinėje , . < A<. , ' ,• . r,.
t, - . -sakytoje Minske, davė suprasti,Bonnoje, Brežnevas ir nemane ,7 , .. . ,7’ »kad jis numato pasikeitimus V.

Vokietijoje.
Bet kas bus, kai pasikeitimai 

nepasirodys? Manoma, kad tuo
met Kremliaus propaganda vi-i 
same pasaulyje pradės triūbyti 
apie Sovietu Sąjungos tvirtą 
nekeičiamą politiką.

šokti polkos, bet mielai ir la
bai draugiškai šoko valsą su 
Bavarijos -krikšbionių demokra
tu partijos lyderiu Franz Jo
sef Straussu.

Brežnevas besilankydamas Bo 
nnoje pasistengė sueiti į drau- 
giškus pokalbius su Bavarijos 
krikšči.onią demokratų partijos 
lyderiu F. J. Strausu, su tuo, 
kurį Kremliaus propaganda nuo 
pat 1949 m., kai Straussas buvo^ 
išrinktas nariu į V. Vokietijos 
bundestągąrparląmentą, puolė, 
šmeižė ir juodino kaip didžiau
sią Sovietų Sąjungos priešą, tar 
turn jis butų buvęs Azijos hunų 
Atila. Brežnevas įrodinėjo Strau 
ssui, kad pavojinga žaisti prisi
laikant Vašingtono skverno, 
ypač imant dėmesin, kad Mas
kvos planai ir pasiryžimas yra ! z.
tvirtas ir niekad nesikeis. J Piešei degalams pridėjus van-

Sakoma. kad’Straussas Brsfe’.deną, mfltorų klĮpąs dega ŠYgr. 
nevui priminęs/jog jo politika, riau 'ir ekonomiškiau, ■ pranešė 
kas liečia Vokietijos ateitį, yra Northwestern universiteto inži- 
ta pati, kokią 1Ę15 metai^ pąs nerijos fakulteto eksperimentų 
kelbė Vienos nugalėto jų kpngre vedėjas Chung K. Law. Didelė 
se Prancūzijos atstovas Tallę- daugybė žmonįų labai suadomė 
yrand: gelbėti Prancūziją, kąę Į jo. Ir Armija yra suinteresuota, 
dar galima išgelbėti' nugalėjus j kadangi vandeniu praskiestas 
Napoleoną. Bet vėliau, Straus-1 degalinis aliejus kaip kuras yra 
sui pasikalWus nųftfeliaidąug saugesnis. Yra <įu būčĮgi 
Kremliaus užsienių reikalų ko- £ąip tai padaryti, sako Law: 
misaru Andrėj Grornj^a, Straus prie motoją pritvirtinti maišy- 
so politinė taktika, kiek pastebi tuvį (blendęr) ir gįyvą su vąn 
politikos stebėtoją}; gpiė geniu sumaišyti priejį motorą

ir

ALYVA SU VANDENIU 
EKONOMIŠKAI DEGA

Chicago. Northwestern uni
versiteto mokslininkai netikėtai) 
padarė svarbų atradimą; kuriuo 
pasinaikina aksioma, kad ugnis] 
ir vanduo nesimaišo. Eksperi
mentai parodė kad maišosi ir 
su didele nauda ekonomijai. Tai 
pasiekiama j alyvini kurą — 
diesel aliejų įpylus 10—20 nuo
šimčių- vandens.

Tais bandymais ypač suinte
resuota Armija, kadangi vande 
niu praskiestas tankas neeksplo 
duotų ir kulka peršautas.

KVAKERIŲ PRIETARAI 
PRIVALOMI ANGLIJOJ

LONDONAS. —Nubaustas 25
’svarais sterlingų vienas Londo- 
*no krautuvininkas už tai, kad 
sekmadienį pardavė žmogui po- 
kelį muilo miltelių. Sekmadie
nis yra šventadinis žydų šaba- 
so prasme...

Sekmadienis visiems brito m s 
absolučiai laisvą diena, atpalai 
dojanti nuo bet kokio darbo, 

1 bet ir nuobodžiaujanti diena,nes 
nėra kas veikti, nei kur užeiti, 
kadangi viskas uždaryta ir nė
ra kur užeiti įdomiau laiką pra 
leisti. Padaryta Išimtis: sekma 
dienį galima gauti keptos žu
vies su prieskoniais, bet sąlyga, 
kad žuvis parduodama atski
rai,© prieskoniai atskirai.

Sekmadienį leidžiama pirkti; 
šviežio pieno, bet draudžiama 

• pieno miltelius. Liedžiama šven 
tadienį pirkti {žarnų (grobų), 
bet draudžiamą dieną iš grobų 
gaminti valgį. Porcija karštos 
“plėkynės” visur gaunama sa
vaitės dienomis, tik ne sekma-, 
dieniais.
Sekmadienį galima pirkti kas

dieninius laiĮfraščiųs, savaitra
ščius ir kišeninio fprmato kny-

Tokios suirutės metu dažniausia nukenčia nekalti ir nie
ku dęti žmonės. Praęįtų metų demonstracijos metu nuken
tėję* jietųvĮąĮ dąt ip be negali vąįkščioti.
Lietuviai neina į kitų apgyvepdintas apylinkes. Nacių į 
{Skokie rengta eisena nukreipta į Marquette Parką pro- 
vokaciniaįs sumetimai. Lietuviai ir visas Marquette Par
kas neprivaįp leisis būti provokuojamas. Geriausia — 
būti namie. i

ktešeliaią.

Iš savo prietaringumo patys 
anglai juokiasi, bet jo laikosi. 
Sako, sekmadienį kioskuose ga 
Įima pirkti visokia jomo^rafi- 
ją, bet biblijos pię^tf net su re
ceptu negausi.

Saliūnai ir tavernos atidaro
mo^ tik įjpliomą valandoms, o 
kino teatrai daugiausiai užda
ryti. Turistai S'ęftų saliu An
glijoje labai nuobodžiauja.

/a.'zujus

■ Kurpiai ir kepėjai
MOTTO
(Tęsinys)

Išvada. Tiek gydylojas. tiek visi žmonės, ypač ser
gančiojo namiškiai, turi neišleisti iš galvos liesos, kad 
nusiminimas yra gydytina liga, čia ne sloga, lengvo 
gydymo negalina tikėtis. Reikia nuolat nenustoti vil
nies ir turėti praiuatynią.

... neišleisti iš galfos tiesos... jau skamba pakan
kamai keistai, o posakis “nuolat nenustoti vilties” — 
Visai klaidingas. ‘‘Nuolat” negali būti derinama su 
neiginiu, pvz., negalima (lietuviškai!) pasakyti: aš 
nuolat nenqriu valgyti. Turi būti (na, tiek to. jau para
šysiu, nors tai tupėtų būti pakankamai aišku): Niekad 
nereikia netekti (I) ^ilties” ir “aš niekad nenoriu val
gyti”. yisa tai — mažmožiai, bet ląfrai charakteringi: 
jie parodo, kaip žmonės, net baigę universitetą Lie
tuvoje, grimzta į svetįnios kalbos gelmes.

Kubiečiai: labai triukšmingai praėjo nešini dide
lį guščią vėliavą, keletą plakatų. Viename plakate ra
šoma, kad Fidel Castro išžudė 2O.(XX) ir 80.000 laiko ka 
•eh.sr. nepritariančių jo įvestam režimui. ' :

Norint išnarplioti visą šitą abrakadabraką (loty
nų abracadabr i), tenka šiek tiek pakombiimoti. Žo
dis gušėią. mana i, reiškia... gulsčią, o šiuo žodžiu 
vėl spėju, norėta nurodyti, kad vėliava buvo nepri

tvirtinta prie stiebo ir dėl to, turbūt, ncplevėšavo, o ne- 
įbent bangavo, būdama ištiesta už galy horizontaliai, 
j Nešinas, o dėl to ir nešim, ne ką, o kuo. Todėl: ... ne- 
.šini didele horizontaliai ištiesta vėliava ir keletu pla- 
ikatų. Kacetose — dovanotina, tai bus, turbūt, korektū
ros klaida, nebent autorius mano, kad ne kacctas, o 
kaceta, nelyginant kasetė... žodžiu, visas šis sakinys_

t tikras literatūrinio meno kūrinys!
• Viešėdami Ghicagoje aplankvkile MAISTO IR 
j LIKERIŲ KRAUTUVĘ —'

Lietuviškai likeris — tai angliškai (painias iš 
i prancūzų kalbos!) liqueur, t.y. saldus ir kvapus ąlko- 
Įholinis gėrimas. Juk skelbiame ne vien tik lig saldūs 
j gėrimai turimi galvoje! Taigi, tie “likeriai”, deja, su-
• kurti pagal anglų liquor (ne liqueur, kaip aukščiau!), 
! t.y. reiškia iš yiso svaiginamuosius gėfimus! O, sąnc-

Ita simplicitas! Tai blogiau, negu manyti, kad vojtųiet- 
ras ir voltameters yrą tas pats| Blogiau dėl to, kad be
peik visi tautiečiai mėgstą Iikęrius ir penkerius, p 
voltametrais ir ypltmetrai^ kankinasi tik specialistai., 
kūne žino, kuo tie daiktai skiriasi.

Dar šiek tiek ‘^yrų”!
Skautininkių Draugovės Clevelande inicialyya š. 

!m. gruodžio 21 d. yra ruošiamos bendros Kūčios Nau
dosios parapijos salėje, kuriose ^isi yrą kviečįaipi da> 
Ilyvauti.

Kai vaikai žvaigždutėje privaro “Vaj”, (ai dąr 
• dovanotina, bet čia?.Abu šie “yrai” (ąr abi 
,|čia visai nereikalingi, čia tiems (ar tojns), kur norės 

atsikirsti, sunku bus tai padaryti, nes aš turiu labai ge

rą sąjungininką — a.a. prof. P. Skardžių!
— visa dausj pagelbi skaitytojui ir įveda į patį vei

kalu pasigrožėjimo ir vertinimo vidurį.
Kažkodėl man atrodo, kad ne pagelbi, o... pagel

bsti...
Viena mūsų žinoma dainininkė pasakojo, kad ją... 

vežė į kokį tai kalną gražų. į Rokią lai pili gražią...
TPTi būti: į kažkokį, į kažkokią.
Ę.ažkpdėl tautiečiai, ypač jauni, sunkiai skiria žo- 

kažkur ir kur.nors, kažkas ir kas nors ir t.t. 
Kažkoks (!) vaidelis Draugo žvaigždutėje (cituoju iš< 
atminties^ tad nepretenduoju į tikslumą, bet tatai ne
kenkia papai esęnei!) rašo: ... ęidamas (įfc lipdamas 
žcqpn) (lipau į £ą nops. žmąnją, jis gorėjo pąęakyti į 
kažką. Na, vaikui dovanotiną, b^t, Jiai jau nebejauna 
ponią sąko: aš iįgai ieškojau tip^ąmo man žiedo ir 
galų gale (I) radau kur nors — tauno” krautu
vėje, |ai tikrai nustembi ir pagalvgjį ąr taip jau sun
ku įkirti žodelių kaž, kažin ir no^s pf&smcs?

L Ta pačia proga: kai kas (taigi, ne tik kaž ir nors, 
q d^f ir kai!) neskiria vėlu ir vėlai, brangų ir brangiai, 
S^aiųj ir skaniai ir t.t- Tikslaus ,fpqjųilayuųo, - ąjbą, 
pągal rimsų visuotinį žargoną, tikslios for-
įpulacjjos,(!) malonumą palieku musų poijams^kalhi- 
nip^ąuis, rašytojams ir žurnatistains^— vertafeenoskri- 
terijąs lūžiams ^ražu ir gražiaį ir gerai, sn^gji 
i? smagiai (ir t.t) bus net ir jiems pravartus, (j 
net ne net. o yppč pravartus. Taip pat patariu sufor- 
iąųluo|ą kriteriją žodžiams ypač ir ypatingai atskirti

štai keletas (žinoma, ne keletą kaip kad, deja, ra
šo — ir sako — bent 80% tautiečių) pavyzdžiui, kurie’ 
palengvins kriterijų sudarysią.

Aš mėgstu lietuviškus valgius, o ypač koldūnus. 
Jokiu būdu negali čia būti ypatingai! O štai patys kol
dūnai kartais galį bųti y^ątingų t.y. ne tokie, kokie 
paprastai kąd būną.

Lengva perbalti rudenį ypač, jgį djeno^ lietingos. 
Jokiu būęjų ne ypatingai, jei...

Jis tą daipą ^(jąmąvą ypaįingaj (Ly. ne tąip, lpip 
kiti).

Petras spgrtiniųk^ ypač ggfąs ^ėgikąę.
Tenką kąrtai§ ^rdė|i; — Kaip yiąfcąs Ugniai? 

Pridurkite ”pagąpiiuląr, te į>us tva^ą ir pa^dkas, kaip 
kad sakydąvg anpp metp Marijainpplėj^.

— Kaip |oj Ifjaulurqj viskąs bfangail ^niurkite 
kainuojate fcu$ O. K, ar pe? Tasąi Q. įį. jgk gražiai 
skamba?!' ' " v

NEVTSADOS (ĮĮ^AI SAKYTI TEISYBĘ 
žinoma, turi būti “Nevisados gera sakyti teisybę 

dar geriau (ir trumpiau!) “Nerisada gera sakyti tei-

O ir Ąl £įa dažnokai ^pklųnųj.ąjua, gal dė| to, kad 
manoma, jog tai rusicizmws, kai O tariama (jei nekir- 
čiuojajųaL A. Esu ginjlėięs ij ... ir vė|... iiek tiek 
pagyvenusių tautiečių: palisija, katnbinacija, prafe- 
sorius...

(Bus daugiau)
4 FridayTTMy 7n¥7g'--------- -



AKUŽERIJA IR MOT|RU UIQOS* 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pwkikj Rd. (Crowford 
Medical ^wilding). TvL LU 5-6446

Priima Ugojnm pagal susitarimą. 
Jei neaUtbepia, skambinti 374-8004.

Susivienijimo istorija
(Tęsinys)

Bcdakcija pagyrė Daniseviči- šaipų skyrių^ įžūliai šaipėsi U 
aus mintį ir prieraše sakė. “Pa- 
skirtumėm Susivienijimo ko
mitetą, bet be jūsų pritarimo ir 
valioj negalime. Sušaukite su
sirinkimus, prisiųukite vardus'urbei (L. Balsas, birželio 15 ir 
gerai galvojančių lietuvių, šven-. liepos 15) dėl kėslo organizuoti 
tieji Lietuvos patronai, pripildy-. Susivienijimo dvynį, gerai ži- 
kite išguitus iš tėviškės sunus|nant, kad jau yra kuriamas vi- 
gerais n ra is, o tada galėsime} sų Amerikos lietusių Susivieni- 
susišaukti po visą Ameriką iš-ujimas. Šliupas teisėtai klausė: 
mėtytus vargdienius. Kai būsi- “Kiek gi lietuvių tautų turime, 
me susivienijo, jūsų vardas bus • ir kiek mums Susivienijimų 
laikomas didesnėje pagarboje, 
ne taip, kaip ikšiani buvo“.

I Kitais žodžiais, ir dvynio su- 
: manytojai gaivinosi nuotaiko
mis, kurias Paseckas pareiškė 

■ Astramsko plačiai išeituotoje 
kalboje: pakelti Amerikos lie- 

.Ei------ be 3-5893 • tuviu kultūrinę ir dantinę garbę
D R. A. B. GLAVECKAS- bei apjungti juos vienon orga- 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Įnizacijon. Apie brolišką pašal- 
SPEC1ALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 WMt 103rd StreU 
Valandos suaiiannią.

INKSTU IR ŽLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-6533 
Valley Medical Center 

660 SUMMIT STRUT 
KOUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community kliniko* 
Modicino, diroKTonut ,

l»38 S. Honfcaim Rd.. W.»tch.stw, JU‘ 
^ALA. DOS: 3—8 darbo dirammig ir 

kas antra šeštadienį 3—3 vaL

Lietuviško Balso, jo redakto 
riaus ir Shenandoahyje šaukia
mo seimo, atsikirsdamas už 
Šliupo aitrius priekaiįlus Vie-

Vytauto bažnyčia Kaune

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins risas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

į IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

reikia?*
Tokiu būdu tarp Susivieniji

mo organizat orių Amerikos lie
tuviuose susidarė dvi grupės ir 
užvirė karstas ginėas, ne kuri 
didesnę ir saugesnę brolišką sa- 
vLšalpų pateiktų, bet kuri bus 
tautinė pažangi, o kuri kunigi
nė konservatyvi. Pora savaičių 
prieš savo steigiamąjį seimą;

‘pą dar nebuvo daug kalbos. Ta-įShenandoahyje, Vienybėje Lie-; 
čiau, V. L. nr. 2a kun. A. Var-1 tuvninkų (rugpiūcio 4) jau at*; 

I nagiris, prieš DanisevUiaus si-įsišaukiama j i4szanaunusu ka-j 
Į ūlvta “broliška sutarimą”, Lie-’talikišku draugijų, lietuviškų ir Į 

DR. FRANK PLECKAS :tuvos mylėtojų šaukiamą seimą f lenkiškų- prezidentus, kurie’ 
Shenandoahyje p^krikština Į prašomi atsišaukimą perskaity-| u 
“Vytauto cirku’’ (turbūt, min-iti nariam artimiausiame susi-^— _ ... , .... t . • . i . - -v ii- i -a- Tada busime didesnes vertes irlyje turėdamas ten su or gani- Į rinkime ir įskelti būtinumą su--,. . - . r „

’Zuota (šliupo įtaka) Vytauto organizuoti, visų ‘ ‘katalikiškų; claT> lr .. . .
ipašalpinę draugiją) ir katali- draugijų vienybe”. Kitame pus- - . U^S^°1 7ainaginsap-

r A .. . ... _ ■ -r T ... r. sig>wena klebonu misnos Ply- _ _ _____ ___ ______________
t - * -i -- _ i x i. • • 66T • 4 • : .inoutho parapijos ir VienybėsI seimą praleido tylomis.Lietuviškąjį Baisa, nors kano- ston, Pa. raginimas: Lietuviai, ‘ , i \ \ , . .

V - ' T-l *• X-1*4-1 ATl/MOllU’- I’ll in y/Trx T> |

•. Redaktorius Bačkaus- tautos. Parodykime kitalau- ?ievo’’ ka“k^ic^ PaYadi‘11; ,.“S.l‘sivi"nynlu-
kas'kuris buvo {vedęs Vienv-' ėiam, kad nesame tamsu-liai. draaglJų d!,^a‘a,n ^Syseių katahkiskų lietuv,-
bėje populiaru Taradaikos pa-' Stengkimės savo vardą iškelti * ^mąjj, SusHienunno. sei- sku Ainenke . Zodta lenkiškų

* imą, Plymouthe, spalio 31, kuris buvo ištrintas, nes viena, jokių
■ ; būsiąs k*p^rmas’ *r “didelis”.| delegatų iš lenkų draugijų ne-

Popietinėmis sesijomis posė-’ pasirodė, antra, suvažiavę delė-
S RAT '7'PTT A Q : tris dienas ir sprę-» rSAljZiIlixkAo 1j1Vi.Vįv o Vsiąs dalykus• **yisų brolių gero-
» 4030 Archer Ave., - ’ (Tel VI 7-1515 g’vei”.

>> Seniausias automobilių pardavėjas lietuvk

Mažeika S/Evans

Laidotuvių Direktoriai

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

241» W. 71 St. T»L 737-514*5 
Tikrina akią Pritaiko «kinius ir 

“contact tenaes”*

ir M. Totorius. Dar kalbėję čika- 
gietis Špokevičius ir Vienybės 
Lietuvninkų leidėjas, Juozas 
Paukštis. “Sostinė” Shenandoah

Įų* Trys Moderniškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta 
S Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

VaL agal susitarimą, uždaryta tree i kam uždraudė skaityti šliupo' Lapyje Jono. Simanavičiaus, Pith
i Lietuviškąjį Balsą, nors kano- ston, Pa. raginimas: ‘^Lietuviai, ‘ "iixv’l'xi-*-Oll^iiEONAS SEIBLjTIS no teisių tokiam draudimui ne-.riškiiuės į. krūvą, kaip kitos nr' *• iau JTa Kiaus ai < an Į u ai a uiiamąją orgamza- 

iNKŠTŲ, PŪSLgS 
prostatos Chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 

. ketvirti 5—7 vaL vai. 
Ofiso telef.; 776-2880 _ 

Rezktencrįog ielet; 448-5545

■ turėjo. EUDEIKISGAIDAS DAIMID
DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*Bdr« prtktik*, jpec. MOTERĄ Ilgo;, į 
OfiM» 2652 WEST 5yth Si R2ET i’ 

T»t PR 8-T223 S
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak.,Štitadie- * 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku; 

pagal tarimą į

P. ŠILEIKIS, 0. P. j|
OHTHWEDAS-PROTEZISTAS' 8

Ąparaui - Protezai. ril#u. baa- \ » 
. dažai. Special; paęalbe L^oms. j « 
* (Arch bupporU/ ir t4 k 5 tt

2&50 West 63rd'St, Chicago HL 60629 
Tefef.. PRosp^t 6-5084

Volare Premier Cwp®

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 .ir.daugiau.
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Gertai. ntfrhafHką} laisvinu ir priežiūros departamente

PERKRAUSTYMAI

Leidimai ^Une epareuda 
ŽEMA KAINA 

R. i E RĖMAS 
TeL WA 5-8083

A Great Grilled Sandwich

MOVING
H fvairiv •Htumę.

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO i BIMOS VALANDOS

Vitov proflr.mo. Jį WOPA,

Sandwiches are an Ąmer??an tradition once reserved for 
hinchtixne, but new an important part of on-the-go break
fests or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bril for anytime eating. They Ye quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling. —

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cav 
stir up Golden Gritts, and still have some on hand for snacking 
or devilling. *

gatai nelabai norėjo ko5 bendro į 
su lenkais. Nutarta, 'kad kiek
vienas lietuvis, Susivienijimo 
narys, privalo užlaikyti savo i 
tautybe, duoti pagalbą lietuviui j 
nelaimėje, vešli dievobaimingą 1 i 
gyvenimą ir duoti kitiem pavy
zdį. šalia to, tiesti ir ranką iš<į 
Lietuvos atvykstančiam broliui. t iMetinis mokestis nustatytas įM 
labai žemas: 10 centų metam,! 

o_____ __ ______ , J kurie eitų išimtinai Centro vąl-t
Betgi apsižiūrėta kad seimas dylrs reikalam. Pomirtinių ir. 
šaukiamas išvakarėse žymios pašalpų mokesčiai palikti tie! 
katalikiškos Vifcų šventųjų' patys, kuriuos nustato į Susivie- ( 
šventės, todėl, ./girdi, “kunige-į ui j imą įstojančių draugijų kon- 
liai nebūtų galėję atvažiuoti
Tokiu būdu, V. L. nr. 39 seimą toliau gyventi, 
nukelia į lapkdičk) 22. Seimas, vietinės draugijos liudymą, kad 
sakė, svarstysią^ “kad visos ka- yra 
talikiškos draugijos, lietuviškos
ir lenkiškos, steigtų vieną Susi-'jį priima kaip seną narį. Ligoje į 
vienijimą”. Pirmą kartą iškelia
ma ir broliška savišalpa. žada
ma apsvarstyti pomirtinių ir 
pašalpas sutvarkymas, draugi
jų nariam persikeliant gyventi 
iš vienos kolonijos į kitą. Atsi
šaukimą laikraštis pakartojo nr.
40 ir 41.

i Galiausiai, V.. L. nr. 42 jau 
galėjo paskelbti šio seimo pro
tokolą. Seimą, sako, atidaręs 
kun. A. Varnagiris “prezidentas į L. (iki nr. 16) leidėjas Antanai 
ir piemuo dvasiškas”. Gryna I Paljaujis. Vienybė LietuyiiĮnkų 
1-2 l . ...4 .. z-.. . Cl. l m 1'zo/>n / ^-<TQr>c 11

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
WMJW UitTVTTirx

khtww kalba: kasdien nuo pir- 
madtenio iki penktadienio 3:00 
—3:30- vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«d4j« AJdna* D*ukv»

T«M.s HBmtack 4-2413
7159 Se. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, U.U 60629

Didžicuucu kailių 
paairinltinta* ySj 

pM atentate b

6

Golden Grills 
. 6 sandwiches
\ 1/4

U V. L. redakcija (nr. 33) be 
i delegatų pakviečia ir svečių, bet 
5 rūpinasi, kad nieko negirdi iš 
i Shenandoah. Nr. 35 vėl prime- 
? na nepamiršti katalikiškų drau- 
5 gijų seimo. Tie, kurie “visą vil- 
S: tį de<la\New Yorkui”, skatina- 
K’ini įnešti ^blpzmavimą’’ bei 
!T glaustis prie ■‘iShintingų vyrų”.

stitucijos. Persikeliant kur nors 
narys išsiima iš

visus mokesčius sumokė- ? 
jęs, tada draugija naujoj vietoj

pašalpą, tačiau, moka senoji 
draugija, gavusi iš naujosios 
vietos vietini'?, kunigo ir gydyto-. 
jo liudymiLs. Mirties atveju, se-i 
noji draugija prisiunčia savo [ 
atstovą su pinigais laidotuvėm. į

Katalikiškojo Susivienijimo į 
pirmojon Centro vaidybon pa-I1 
teko: prezidentu kum Antanas: 
Varnagiris, sekretorius Ju<X3a$‘i( 
Pa irk ši is, iždininku antrasis V,

lietuvių kalba seimą sveikinęs 
Chicago] e tik ką jo paties suor
ganizuotos s v. Kazimiera drau
gijos prezidentas* dr. M. P. Ka- 
sakauskas. Kalbomis sveikino: 
Waterburio Juozas IXmtsevi- 
ęĮus, Hl(stono Andrius Teplių- 
kis, Plymoutho Vincas Sainsysį

iišrinkta' organizacijos l4gąrsu"- 
(organu).

(Bus daugiau)

Nuo

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MARIAI:
Ckieafos
Lietuviu
L&idotuvię 
OtreKtorii 
Aatociacijoa

) AM^UkANCl 
PATARNAVI
MAS DIENA

S IR NAK.TL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. JTHJAMCA AVENUE. Phone: YArdf 7-344)1

24MW

977-8489

.-Jei žinote asmenis, kurie 
gailiu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai

III
MIDLAND 
SAVINGS

BUTKUS - VASAIHS
1446 So. 50th Ave* Cicero, ILL Phone: OLympic 2-10031914metųcup shredded Swiss 

cheese
tablespoon $weel pkkk 

relish
tablespoons mayonnaise 

or salad dressing
teaspoon salt
slice* rye bread -
..Butler

hard-cooked eggs 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoon* instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredient* except bread ė nd haUtee. 
, Butter 1 aide of each bread dice. Place 6 sheet on griddle, 

baking sheet or in skillet buttered aide down;spread each with 
approx. l/2cup filling. Top with remaining bread slices bettered 
ride up. Qrffl on griddle or in skdtel until toasted on both aide* 
QR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Tuna; bake an additional 5 to 8 minute# 

w *Hafd-Cooked Eggs 1
Cover EGGS m pan with enough WATER to eome least 1 

i Inch above eggs. Cover, bring rapidly juat to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boding. Let stand covered, in hot water 15 minutes for 
Urge egg* — adjust time up ov down by about an pro x. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs ivmieeGatefy 
and thoroughly in cold water -r shells are easier to remove and 
it is less Ifkely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Oackle U by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of waler ta

| hHp ease off abed.

1/2
1/3

2

2

1/2
12

MidhM SiviW sptar- 
niuja taupymo ir namu 
paskolų reikalus mu- 
ru apylinkės. Dėkojame 
Jums už raunu parodytu 
pasrukejim. Mes norė
tume būti J ūma naudingi 
Ir ateityje.

SęskaiTM spdrw*to* Iki

2657 W. 69 STREET 
Clvoeo, IL 64X29 

TW. 925-7408
8929 SO. MARLEAU AVE-, 
Br4dgsvf*w, Itlmor* 60455 

Ts4 <IW-^400

ąji acoHBttt eom- 
ueundęri riaily

airi QtMfffeetF
lefB^g^wbwi

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Pho»e: LAf&yette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3S19 So. LITUANICA AVK TeL: YAnU 7413S-U31

ANO LOAN ASSOSIATION 
4<M0 ARCHER AVRNUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254-W0

i'Yvsrs
Certificate

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWKX)

2424 WEST S9th STREET RKp.bHe 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vilkinta 7-4471

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Faloe Hilla. VL 174-4410

W4 So. HALSTED STREET Phone: TArdi 7-1IU

I — MAMJiCMoe, chkaoo 4, MX Friday. July 7, 1978



M 
J

trofėjų uz spalvotas uuotrau- per ‘‘Lietuvos Aidus” ir Rytoj: 
šeštadienį “KAS EINA Į DAN-

GL ?” su Ponios Onos Skisjį-’ . - ■. • •-• I
mienės asmeniško pergyvenimo 
poludyjimu radijo banga 106.3 
EM. ‘

Budraitis iš Marqu- 
ir L eonas Zaremba 

iš Gage Parko gavo Amerikos 
pilietybe. ‘ j

Grasilda M.Reinylė iš Chi-, 
feagos pielvakarių baigė biolo-

Erika
T i e!te Parko

— Donaldas Pališaitis iš M »- 
treailo baigė bioheiuijos niok-i. iii , . . Jcagos pietvakarių oarge Dioio-slus bakalauro laipsniu McGilIį . ... > • -K... v* ii - i JMija baknlaura laipsniu St. Xa-universitete. I^rzvnietina, kad > . .... r - .
jis turi tik 20 m. ' |vler kok«1J°Je- J1 -vra ak,yv‘

lietuvių jaunimo ir sporto or-
— St. Jokūbaitis pakviestas ganizacijose, taip pat buvo sky- 

Toronto Lietuvių namų reika-įriaus 
lų vertfėju.

— Marijus Gudinskas išrink
tas KLB Hamiltono apylinkės 
pirmininku, Kazimieras Deks- 
nys ' vicepirm., Dana Lukavi- 
čiūtė — sekr., Arvydas šešto
kas — i^., Kazys Mikšys — pa-i 
rengimų vadovu, Kęstutis Kal
vaitis — daugiak ui tūriniams j 
reikalams, Ietimis Macikūnas 
— valdybos nariu.

niūkė 
gijos.

pirmininkė ir vicepirmi- 
Amerikos biologų drau-

Dana Statkutė - Rozales, 
Venecuelos lietuvaitė, buvo o-! nia” išėjo dvi laidos, viso 52,000 žinė įvyks liepos 9 d. Vyčių 
fieialia prezidento. E. Perez ver- j egzempliorių. Ruošiama, treėi j- 
tėja ten lankantis JAV rez. Car- jr laida. Leidžia Amerikos Lie- 
teriui. Ji taip pat buvo vertėja tuvių Taryba. ' ' ’
ten lankantis Anglijos princui 
Charles. i

Parašykite- * ir pareikalaukite 
knygelės: “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai. Lithua
nian Ministries, P: O. Box 321, 
(lak Lawn, Ill., 60154.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas bus spa
lio 21 d. 
namuose. 
1979 m. 
kongresas.

— Kazimieras Prunchunas iš 
Marquette Parko laimėjo 1-nią

— Keliaujantis žvėrynas tarp 
kitų aplankys'šiuos parkus: lie
pos 12 d. 10:30 vai. ryto bus 
Vittum parke. 1950 So. Laporte 
Ave., gi 1:30 vai? popiet bus Ar*

Čikagos Tautiniuose 
Jame bus aptartas 
rengiamas lietuvių

Krikščiūno monografiją.
— Kun. Dr. Juozo Prunskio 

vietą ir Colonial Camera klubo informacinio leidinėlio “Littiua-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS lAtentatas Soviety 
imperijoje

Maskva (UPI). — Prieš sa
vaitę buvo nušautas KGB gen. 
Arif Geidarov, kuris Azerbai
džano “respublikoje” ėjo vidaus 
reikalų ministerio bei komisaro 
pareigas. Oficialiai buvo praneš 
ta, kad jis mirė tragiškai, beei
damas savo pareigas. Bet atvy- 
kstantieji iš Bakų žmosės pasa
koja, kad gen. Geidarov buvo 
nušautas. Kartu su juo buvo nu 
šauti ir du jo sargai adjutan
tai. Azerbaidžano respublikos 
ministerį nušovė jaunuolis ir po 
to

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'denUus
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Įėję ir sodelyje, 2155 W. 17 St. 
Bus trumpa programa, gros Ra- 
monio orkestras. Veiks baras ir 
virtuvė, bus gausus dovanų pa
skirstymas. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Įėjimo auka 
$1, Pradžia 12 vai. vidudienį.

< > (Pr.).

— Dėl visų rūsių stogu dengi
mo bei pataisymo kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ, 434-9655.

(Pr.)_
— Kelionių į Vilnių š. m J 

Rugp. 22 d. informacijai bei re-^ 
gistruotis prašome kreiptis į
Manų Kielą, 6557 S. Talman tiju, miestų ir kongreso opozi- 
Ave., Chicago 60629, tel. (312) cjjos sveikatos, šalpos ir švie- 
737-1717. -----

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės, Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. :

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell Itz aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
S65.000.

10!4 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

— Varpininkų Leidinių Fon
do piknikas bus liepos 23 d. Vy
čių salėje ir sodelyje liepos 23 
d. su įvairia ir Įdomia progra- cher parke, 4901 So. Kilburn, 
ma jauniems ir suaugusiems.iLiepos 13 d. 10:30 ryto Kelly 
Šį rudenį fondas ruošiasi išlei-] parke, 4136 S. California, o 1:30 
sti Juozo Audėno redaguotą a- vai. popiet Curie parke, 4949 
gronomijos daktaro Jurgio]Sd. Archer. Liepos 14 d. 10:30 

j vai. ryto Armour Square parke, 
3309 So. Shields o 1:30 McGua- 
ne parke, 2901 So. Poplar St.

— Keramikos kursai, Terra 9. 
£tudio vardu, vadovaujami mo
kyt. Audronės šimaitytės, pra
sidės liepos 10 d. Del informa- 
čijos ir registracijos skambinti 
925-4949. Gera proga išbandyti 
menogabumus. (Pr).

—.Liet Paštininkų Sąjungos

pats nusišovė.

Nežiūrint opozicijos

Washington. — Nežiūrint vals

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

-------------American Travel Service Bureau
9727 S. West»TE Ave^ Chicago, UI. 60643

Trief. 312 238-9787
© Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-. — 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; | 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor’- Į 
macijas, visais kelionių reikalais. i

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 43-60 dienų.

time sekretorius J. A. Califano 
pareiškė spaudai, kad jis ir to
liau prašysiąs, jog vietos val
džios mokėtų federalinei vyriau 

pilną savimi pasitenkinimą? ši-' sybei socialinio draudimo mo 
andien pasiklausykite “Gero-; kesčius kiekvieną mėnesį, bet 
sios Naujienos Lietuviams” 9:45 ne kas ketvirtį metų, kaip da-

NEPASITENKINIMAS
Kaip patirti šiame gyvenime

30 metų sukakties sobūvis-gegu- vai. vak. radijo-: banga 1490 AM < bar kad mokama.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAIS

, Vyrų ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visus akai" 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tfk lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos h; Jos .žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybė. atstatymo ir visuotino lietuviškų rėk 
kalų renesanso. «■ . . < &£

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitisr sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems, asmenims. Laimingieji turės progas būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

-Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras , ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją tilką.

NAUJIENOS
1739 SO. H AUSTE D ST.
CHICAGO, IL 60601

• 5 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

Adresas

• Uiwtaw Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas___ -__________________

kuria

Adresas_____________________________ ___________________________
l- - ' -----

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė_______________________________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardas .----- —-------------------------------------- -

Adreso ----------------------------

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be joi

, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa.
---------------------- -— jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas —______ ____________________________________ _______

Adresu

Pavardė Ir vardas

Adresas

Ldreui

ir vardai

REAL ESTATE

lefonu

Priešingos pusės aiškina, kad 
tuo atveju miestai ir valstijos 
netektų j ’ metus 200 mil. dol., 
kuriuos dabar gauna iš bankų 
nuošimčiais už įneštus sociali
nio draudimo pinigus trumpalai 
kėse sąskaitose. Bet sekr. Califa 
no nenusileidžia ir sako, kad tą 
200 mil. dol. sumą turi gauti

(socialinio draudimo admisistra- 
Icija.

HARD A N0REIKIEN1 
tMS Wart iMh St, Chicago, m 50623 • TaCWa 5-2757 

Did*U» »MirinkliMs f*r*t ?05I*s Jvilri? *c*Hy, 
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ. * '

. t -
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQU1TTI GIFT PARCELS SERVICI 
1M1 W. R, Chicle, III. «04». — T*L WA 5-2737 

3333 J*. Halcted H, Chic*#*, HU WM. — T»[. 254-3323

• “LIETUVOS AIDAI”'
□, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
w/ . W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty te smjegulajiy I

see us for 
UQlJit financing.

K OUR 10W UTB

CERT1FICATEB 
EARN UP TO •,7%%

Quarterly 
OUR SAVINOS

22S WEST CERMAK ROAD CHICAGO, nUNOiS 6o£B
Pez3 Kawuxmi, Pircmei YlrjinU 7*7747

BOORSb Maa.Tua.Fri.9-4 Thur.9*8 Sat.

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Glusds namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuofflininkui

4243 W. S3rd St. Chlc*®* 
Tel. 787-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butu na
mą. Siūlyti TeL 476-7727.

Prie 61-mos ir St. Louis gatvės 
SAVININKAS parduoda murini 18 m. 
senumą 3 miegamu narna ir garaža dėl 
2 mašinų. Skambinti 925-5451.

1 Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai]
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai,
1: skirsnelių mėgėjai, prašomi at-

: vykti ir knygą pasiimti. Kitur į
: gyvenantieji prašomi užsisakyti i We pay hourly .rate plus bonus based 0,7 4 ■ r / I Wrt/lnntinrr Must havp own hand
'paštu. \

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, HL 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbi ninku Reik ja

i

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

2

PRINTING

OFFSET STRIPPER
color. Experienced only. Days. 

Good benefits.
ASK FOR NICK

666-7400

BRAKE AND ALIGNMENT 
MECHANICS

I on production. Must have own hand 
tools and experience. For informa
tion call Mr. Mears, or Mr. Jackson 
at:

449.6679, - 449-0245, 786-2096 
or 786-2097.

: Tuo reikalu Jums gali daugt 
padėti teisininko Prano šulo pa
puošta. teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

8u legališkomis formomis
Knyga .su formomis gauna- 

nia ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legališka 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde
rio siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St, Chicacc Hl F6608

MAINTENANCE MECHANIC

Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
speak English. For apointment call 
Dave Granger 261-6000.

NATIONAL BAKING CO.
An equal opportunity Employer M/F

MACHINISTS
Immediate openings for experienced 
operators in the following jobs: 
DeVleig-Jig Mill Gleason Spiral- 
Bevel, Gear Cutter & Grinder.
Must be able to read blue prints, do 
set up and have own tools. Excellent 
benefits program.

2525 West 71st Street
Tel. 737-7200 irta 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Statyba Ir Remontai ; ;

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigot mlwto aidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose fralt. H* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava* 

Tel. 927-3559

J2—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiltful pusmečiu! automobllle 

-lability apdraudimai penslnlnkwm 
Kreipta

4*45 $*. ASHLAND AVL 
52M775 <

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtl j 
Pardolmii Ir Taiiynai -z į 

2646 WEST 69th STRICT . > 

Tetef^ RljoUk 7-1ML <- »

M. š i M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Ma pitwood. Tel. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

' <^41 Frank Zapellt

GA 4-8654

STATI FARM

IMIVIAUC

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę reikia

PRECISION GEAR 
4545 S. Western Blvd. 

847-4211 
Ms. O'Shea

State Farm Life Insurance Company

HELP WANTED — MALE-FEMALE
< Reikia Darbininky Ir Dirbininkty

ELECTRONIC
TECHNICIANS

. Rapidly expanding electronic manu
facturing plant located in Skokie is 

Į seeking qualified people in the field 
. of home entertainment, audio systems 
repair. 8 track stereo cassette, etc.

I Position requires experience of SO- 
j LID STATE CIRCUITRY, Good Com
pany benefits including paid holi
days, hospitalization & major medi-t 

, cal, ete. Salary commensurate with | 
experience. Please contact Linda .at 
965-3170 for an appointment 
R. J. Mac DONALD INT. CORP.

7707 N. Austin, Skokie, 111. 60077

j LUNCH COOK English speaking to 
An Equal Opportunity Employer M/F prepare and serve lunch to 18 office 

j employees. Modem equipped kitchen 
{with automatic dishwasher. Hours 9 
■ A.M. to 3 P.M. Reliable steady 5 day 
week. Good pay & insurance benefits.

Phone 632-4431
Ask For Miss MARTIN

PRINTING FOREMAN

Working foreman, 2nd shift. Com
mercial Shop. South loop location. 
Run Michie <HJuipment & supervise 

13 men 2nd shift- $11 per hour..........
Cail RON 427-2926.

NĖW RESTAURANT
4 has immed. openings for- salad pre- 
? parers, Line cooks day & night, pre
paration cooks night, & dishwashers. 
Apply 94th Aero Squadron 1070 S.

j Milwaukee, Wheeling.

OF SET PRESSMAN

Miehle 136 single color. Full 
fits. Top wages.

Call RON 427-2926.

bene-

iheDi-Gd* 
Difference 
AntbGasmeeficine 
DrGdaddstoits 'Machine maintenance and rebuild

ing of production machinery. Mahy! 
Co. benefits. N. W. location. 

889-3*00

Q ♦ Di-GeL . J
The Anti-Gas Antactd^j

HEART 
FUND

J r MAUIIBMOS, CWCAGO 4, ILL Friday, July 7t 1978




