
Ifl
ji

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily New* 
publBbed by The Lithuanian News Publishing Co, Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 6OCU8
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXIV Price 20 u

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicag l IL. šeštadienis, Saturday. July 15. 1978 161

ŽENEVOJ V U GROMY
VILNIUJE VIKTORUI PETKUI DAVĖ

10 METU SUNKIŲJŲ DARBŲ
Vėliau jam teks dar praleist penkeris metus 

soviety valdžias paskirtoje tremtyje

MASKVA, Rusija. — Associated Prss reporteris praneša. Kad 
praeitą pirmadieni Vilniuje prasidėjęs sovietu teismas baigė na
grinėti Viktoro Petkaus bylą ir paskyrė jam dešimt metu sunKių-

BONOJE PREZIDENTĄ CARTER!
LABAI GRAŽIAI PASITIKO

Ne gazolinas, bet jūsų ir kitų pigūs 
gaminiai kenkia doleriui' — sako Carteris

jų darbų kalėjimo.

Atlikus šią bausmę, Petkus 
dar bus išsiųstas penkerių metų 
valdžios paskirton tremtim Tik 
tai po 15 metų jis galės grįžti į 
sovietų karo jėgų ir komunistų 
pavergtą Lietuvą. Svarbiausias 
kaltinimas Petkui — Sovietų 
Sąjungos ir politinės sistemos 
žmeižimas. Teisman buvo atves
ti liudininkai, kurie tuos šmeiž
tus neva girdėjo.

Teismai vyksta visame krašte

Praeitą pirmadienį prasidėjo 
teisinai visame krašte. Plačiau
siai aprašomi Ginzburgo ir šča- 
ranskio teismai. Ginzburgo teis
mas “pasigalėjo” ir paskyrė 
am tik 8 metus sunkiųjų darbų 
Tuo tarpu Anatolijaus ščarans- 
kio eismas tęsiamas.. Jam buvo 
primesti keli nusikaltimai apie 
sionistus, bet jis gneščiausiai 
nuo ju atsisakė. ščaranskis la
bai ilgai buvo klausinėtas apie 
santykius su Los Angeles žur
nalistu IL C. Toth.

>. _■ ■*-":. - -

Bostone suimti du 
įtariami žmogžudžiai i

Bostonas. — Bostono policija 
suėmė du Įtariamus žmogžu
džius, — R. Italiano ir W. leral- 
di. — kurie paskutiniame mene 
syje'esą nužudę penkis asmenis. 
Policija spėja, kad žudymas tu
ri ryšio su pogrindyje veikian
čiais narkotiku šmugleriais.

Komunistai žudo 
mokyklos vaikus

Manila, Filip. — žinių UPI 
pranešimu, komunistų pogrin
džio teroristai Filipinuose Įme
tė granatą Į misionierių vaikų 
mokyklą, kurioje kaip tik bu
vo daug moksleivių. Septyni mo 
kiniai buvo užmušti ir nemažai 
sužeista. Taipgi užmušė ir mo
kyklos vedėją, iš JA Valstybių 
kilusį misionierių James Stan
ley, bet babtistų centras Manilo 
je sako, kad jis buvo tik sunkiai 
sužeistas.

_ Namibijoj partizanai pas!-: 
žadėjo padėti ginklus ir naudo- 
ti balsavimo korteles.

kalendorclis

Liepos 15: Atronija, Bonaven 
turas, San da, Smilga, Mantas, 
Virdis. Liepos 16: škaplierinė, 
Vitalijus, Danguolė, Vytartas, 
Dudutis.

Saulė teka 5:27, leidžias 
šilas, debesuotas.

Kubos bėdos ir 
Kremlaus išlaidos

Havana. — Kubos valdytojas 
Fidel Castro yra sukišęs į kalė
jimus virš 20,000 politinių kali
nių, ką jis pats pripažįsta. Be 
to, jis yra išsiuntęs į Afriką ir 
Mažąją Aziją nemažiau. 50 tūks 
tančių jaunu vyrų kareivio uni
formose. Toks Castro švaistyma 
sis žmonėmis atsiliepė į Kubos 
ekonomiją: neužtenka darbo ran 
•kų Įmonėse ir kolchozų laukuo - 
se. Išsiųstus į Afriką kareivius 
pavaduoja toks pat ar didesnis 
skaičius privažiavusių į Kubą 
rusų kareivių, bet tik bėda, kad 
Kuboje į fabrikus ir Į kolchozų 
laukus neina dirbti. Jie ik gink
lais žaidžia ir kepinasi karštoje 
Kubos saulėje.

Darbo nedatekliui išlyginti į 
Kuba pradėta gabenti iš Afri
kos komunistinių valstybių juo
dukai. pasak spaudos, net ir su 
šeimomis. Anksčiau buvo rašo
ma kad Castro Į Afriką, į Ango 
lą, siunčia kubietes moteris ir 
šeimas Kubos kareivių patarna
vimui. Atrodo, kad tuo būdu 
jau pradėta tikrai lyginti svie
tas komunistiniu metodu, ku
riant vienalytę pasaulio valsty
bę.

Žinoma, tas viskas juk bran
giai kaštuoja. Be Maskvos pa
galbos Castro vienas tokios pro 
gramos negalėtų Įvykdyti. Jam 
tad ir padeda Maskva pinigais, 
rusiškais kareiviais ir ginklais. 
Kaip rašo “Dziennik Zviązko- 
wjr”, vakariečiai apskaičiuoja, 
jog toks Afrikoje ir Kuboje 
“žaismas” ^Maskvos ponams kas 
tuoja 6 milijonai dolerių į die
ną. Bet Maskva matyti su išlai
domis nesiskaito, kad tik Kuva 
nepabėgtų iš jos rankų, nes šian 
die Kuba yra labai svarbus ka
rinis punktas visoje Karibų jū
roje prieš JA Valstybes, šian
die Rusų kariai Kuboje ne ik 
stato ir prižiūri povandeninių 
laivų bazes, atominių raketų liz
dus, kitus karinius Įrengimus, 
bet ir kariniais lėktuvais Kubos 
padangėje skraido tik rusai. Tai 
visiems žinomos “paslaptys”, 
apie kurias vengiama viešai dis
kutuoti.

— Sekretorius Vance, patyręs 
apie Youngo neteisingus pareis 
kimus apie politinius kalinius 
Amerikos kalėjimuose, pareiš
kė, kad JAV prezidentas ir jis 
pats yra visai kitokios nuomo
nės apie ŠĮ klausimą.

— Atstovų rūmų etikos komi 
tetas pašilė traukti teisman 
Charles Wilson Edwarda Boybal 
John McFall ir Edwardą Pat
tern, ėmusius kyšius iš Korėjos 
maklerio Park.

, Ca^eris buvo nuskridęs į Vakaru Berlyną. Jam buvo parodyta gėdos siena, kuria Per miestą pa-
, ! Rusios planuotojai ir Ryty Vokietijos komunistinės sistemos vergai. Berlyno gyventojams patiko prezi 

dento Carterio pastabos, kad o^rlynas turės būti laisvas ir galės nepriklausomai tvarkyti savo reikalus

KUR LIETUVIŲ DAUGUMA DR AUDŽIASI
IChicaga, Illinois. Indianapolyjet, Indianos sostinėje, teeina Į

Fraternal Monitor, kuris suteikia statistines žinias aoie visas
Amerikoje veikiančias fraterna les organizacijas, šių metų liepos 

mėnesio numeryje yra paskelbti duomenys apie lietuvių fratema- 
lių organizacijų augimą ir apdraudų didėjimą. Manome, kad lie
tuviams bus įdomu patirti, kur lietuviai daugiausia draudžiasi. • 
Štai oficialūs duomenys apie 1977 metus:

1. Svsivenijimas Lietuvių Amerikoje, SLA, 1977 metais gavo ' 
382 naujus narius. Jie apsidraudė 506,850 dolerių sumai. Iš viso 1 
praeitų metų paskutinę dieną SLA buvo apdraudę? SLA nar us • 
85.056.282.00 sumai

2. Lietuvių Romos Katalikų -Susivienijimas Amerikoje. LU
KŠA, gavo 25 naujus narius, kurie apsidraudė 831,500 dolerių su
mai. Iš viso praeitų metų paskutinę dieną LKKSA buvo apdrau- 
dęs savo narius 83,426,548.00 dolerių sumai.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Susivienijimas. ADDS, 1977 
metais gavo 53 naujus narius, kurie apsidraudė 845,500.00 dole- 
metais gavo 53 naujus narius, kurie apsidraudė 849.500.00 dole
rių sumai. Iš viso 1977 metų paskutinę dieną DDS savo nariu 
buvo aperausdęs £1.697.00 dolerių sumai.

Reikia turėti galvoje, kad Pranas Petronis duodamas rinkti 
niams lietuviams lengvatas pabūti rusų pavergtoje Lietuvoje, pa
dėjo gauti kelis naujus narius. Kaip matome, lietuviai neskubėjo 
pasinaudoti sovietų agento teikiamomis lengvtomis, todėl šiais 
metais Bimbos ledžiama Laisvė pradėjo duoti Petronio “kyšius ’ 
naujiems komunistinio laikraščio skaitytojams.

Rasta didele 
suakmenėjusi kaukolė

Corning. Iowa. — Iowa vals
tijos ribose bėgančioje Noda
way upėje trys amerikiečiai, 
atrodo ūkininkai, rado didelį 
suakmenėjusį kaulų gabalą, lyg 
ir kaukolę. Spėjama, kad suak
menėję kaulai yra dramblių pra 
bočiaus. Suakmenėjusią kaukolę 
dar tirs lowas Universiteto spe 
cialistai. Bet dabar jau spėlio
jama, kad rasti kaulai gali būti 
12.000 ir net 2 1/2 milijonų me 
tų Senumo.

_ San Carlos de la Rapida 
paplūdimyje sudegintų vasaro
jų skaičius jau pasiekė 300. Jų 
bus daugiau. Valenrijos ir Tara
gosos ligoninės yra pilnos. Vin 
giuoais kalnų keliais greitai va
žiavęs sunkvežimis bandė sus
toti. Sutrenkti geležiniai dują 
buteliai progo ir sukėlė nelai-

Ne Brzezinskis, bet kiti

Vashingtonas. — Pasak U. S. 
Nem and World Report žurnalo, 
ne prez. Carterio saugumo pa
tarėjas Zbignievas Bzrezinskis, 
kuris Va?hirrgtono sluogsmuose 
laikomas aukštai skrajojančiu 
sakalu, bet Georgia valstijos 
Baltuose Rūmuose sėdinti triju- 
ke — spaudos sekretorius Jody 
Powell, politinis prezidento pa
tarėjas Hamilton Jordan ir ži
nių pranešėjas Gerald Rafshoon 
_  solidar ai remia kietą prieš 
Kremlių liniją. Jie tai daro pa
veikti surinktų žmonių apklau
sinėjimo metodu duomenų, ku
rie rodo, kad Amerikos vriuome 
už norinti griežtos Maskvos at
žvilgiu politikos.

— Prancūzų konsulas Valenci 
joje pareiškė, kad nelaimės me
tu jgyvybės neteko apie šimtas 
prancūzų, leidusių atostogas San 
Carkx de la Rapida pakraščiuo
s*.

Vakarų Berlynas 
pasiruošęs netkėtumanr^

Berlynas (AP). — Vakarų 
Berlynas nenori būti antrą kar
tą užklupta^ netikėtai kokio 
nors karantino ar apsupimo ne 
pasiruošus. Jau dabar Vakarų 
Berlyno laukuose yra nukrauta 
kal nai oresuoto akmens auglio. 
Taipgi sandėl’ai yra prikrauti 
konservuotu maistu, pradedant 
ananasai- ir baigiant vaistais 
ir susisiekimui reikalingais dvi
račiai.

JA Valstybių prezidentas Car 
teris, šiomis dienomis atsilan
kęs Vakaru Berlyne, galės tuos 
atsargų sandėlius amatyti ir, 
be to. pasižiūrėjus per spyglių 
tvorą į rytus, gražiai nusišyp
soti.

Prieš 30 metų, kai Stalinas 
buvo užblokavęs V. Berlyną, tai 
1.398 Amerikos kariuomenės 
transporto lėktuvai vežė dieną 
ir naktį anglis, maistą, vaistus 
ir visą kitą, kas tik buvo reika
linga V. Berlyno gyventojams. 
V. Berlyno blokada prasidėjo 
1948 m. birželio 24 d. Stalinas 
tuo norėjo išvaryti vakariečius 
ne tik iš Vakarų Berlyno, bet ir 
iš visos vakariečių zonos.

Tokių didelių atsargų užlaiky 
mas Vakarų Vokietijai 1977 me 
ta s kaštavo virš milijono dole
rių.

Daug suimtųjų

Pontiac, M:c. — Liepos 13 d. 
paaiškėjo, kad Mičigano valsti
jos Pontiako mieste buvo su
imta didelis skaičius asmenų, 
įskaitant miesto komisionierių. 
policininkus ir buvusio vežikų 
unijos bo-o Jimmy Hoffa arti
mus du asmenis — Juozą Banę, 
vietos vežikų unijos bosas, ir 
Ixniis Linteau, kurį matė kal
bant su Hoffa, prieš jam dings
tant.
Kaltinant kišininkavimu. suk

čiavimu ir kitkuo jau buvo su
imta 30 asmenų anksčiau, be ŠĮ 
kartą dar papildomai suėmė 20 
asmenų.

BONA. Vokietija. -- Atskridusi prezidentą Jimmy Uarten 
lab.i gražiai sutiko vokiečių vyriau ybės nariai ir įvairios vo
kiečių garbės sargybos. Prezidentas atskrido į Vokietiją, kad 
galėtų pasitarti su Vokietijos u‘ kitu šešių laisvojo pasaulio vas 
tybių atstovais apie Amerikos dolerio galią. Iki šio meto doleris 
buvo tarptautinis prekybos ir finansų pagrindas, bet paskutiniu 
metu plautinėje rinkoje jo vertė pradėjo kristi, todėl visas 
laisvasi pasaulis tuo reikalu >usrūpinęs.

Vokietijos kancleris -Helmuth 
Schmdt jau nuo pavasario t v ir- j 
tina, kad Amerikos ūkio nelai
mė yra nepaprastai didelėj su
mos, išmokamos už importuotus 
degalus ir pramonei reikalingą 
aliejų. Jis yra surinkę- gausias 
statistikos žinias, kuriomis savo 
tvirtinimu- paremia.

Prezidentas Carteris. vos pa
siekęs Vokietiją, pareiškė, kad 
ne aliejų- yra doerio nuvertini
mo priežastis, bet Vokietijos ir; 
Japonijos pigiau gaminamos pre' 
kės. Jų importas į Ameriką pri
sideda prie negatyvaus užsienio 
prekybos biudžeto. 

■— - - ♦*- > - *
Prezidentas nepaminėjo, bet 

kiekvienam buvo aišku, kad di
dokas Amerikos karių užlaiky
mas Vokietijoje ir Japanijoje 
atsiliepia į Amerikos ūkį. Xei 
vokiečiai, nei japonai nepajėg
tų apsiginti, jeigu priešas bandy 
tų įsiversti Į Vakarų Vokietiją.

Penktadienio rytą Bonon ats 
krido ir valsybes sekretorius 
Cyrus R- Vance, kad galėtų da
lyvauti prezidento Carterio pa
sitarimuose su šešiais demokra
tinių valstybių vadais. Sekreto
rius Vance pareiškė, kad jam 
nepavyko susitarti su sovietų 
ministeriu Andrei Gromyka nei 
vienu svarbesniu abi valstybes 
liečiančiais klausima s. Viena 
sutartis galėtų pasirašyta su 
Sovietų Sąjunga, bet buvo palies 
ta visa eilė kitų klausimų, lie
čiančių naujai gaminamą sovie
tų bomboneši, bet rusai nenon 
leistis į jokias kalbas.

Ženeva. Šveic. Šveicarijoje 
suvažiavusių ministeriu — >ekr. 
Vance ir už, reik, ministerio 
Gromyka — draugiški pokalbiai- 
ginklų aoribojimo kausimais jau 
yra pasibaigę. Spaudos atsto
vams sekt. Vance pasakęs, kad 
“derybos” buvusio^ naudingos,! 
o Gromyka — “Mes turėjome, 
naudingus pokalbius, bet nepri
eita prie galutinio sprendimo. 
Pokalbiai dar toliau bus tęsia
mi rugsėjo mėnesi Niujorke .

Sekr. Vance ir miniseris Gro 
myka, žinoma, be ginklų apri-, 
bojimo Ipalietė dar ir kitus klau 
simus, kaip Helsinkio aktų lau
žymą. varžant žmogaus teises ir 
laisvę, disidentų teismus ir pa
našiai. Sekr. Vasce dar įteikė 
orez. Carterio laišką nuežti Brež 
nevui, kuriame kalinama Sovie 
tų Sąjungos vyriausybė žmo
gaus teisių pažeidimais sąryšy
je su Helsinkio akta s.

Prez. Carterio laiškas Gromy- 
kai buvo įteiktas “privatinia
me” pasikalbėjime prie kavos 
puoduko, kad nenožeidu> Salt 
II sutartos.

Ambasadorius Young 
niekus kalba

Ženeva. Šveicarija. — šveica 
rijos laikraščiai šaipos iš amba 
sadoriau.s Andrew Young, kai 
jis pareiškė, kad Amerikoje, 

’ kaip ir Sovietų Sąungoje, yra 
politinių kalinių. Kai viena.- žur 
nalistas paprašė jį pasakyti 
bent vieno komunisto vardą, 
sėdintį Amerikos kalėjime, tai 
jis -usimaišė ir negalėjo pasa
kyti.

Vėliau jis aiškino, kad Ame
rikoje žmonės kovoja už pag
rindines žmogaus teises, kaip ir 
Rusijoje. Jam atrodo, kad rusai 
neturėtų laikyti kalėjimuose žmo 
nių, kurie pasisako už pagrin
dines žmogau- teises.

Ščaranskiui primeta 
sionistu konspiraciją

Maskva, Rusija. — ščarans- 
kio teismo metu prokurorą^ iš
kėlė minti, kad sionistų organi
zacija konspiruoja prieš dabar
tinę sovietų sistemą ir vyriau
sybę. Prokuroras pareiškė, kad 
viso pasaulio sionistai skleidžia 
šmeižtus prieš Sovietų Sąjungą 
virtiną, kad kraše negerbiamos 
pagrindinės žmogaus teisės, šča 
ranskis atsakė, kad jis tokioje 
konspiracijoje nedalyvavo ir 
gandų prieš Sovietų Sąjungą 
nesileidė, sionistų j\Iaskvoje ne
pažįsta Ščaranskis norėjęs iš
važiuoti į Izraelį, bet sovietų 
valdžia jam nedavusi vizos. Di- 
sindentu jis tapo tiktai po to, 
kai buvo paneigta viza. Jis teis 
mui prisipažino, kad priklausė 
prie Ginzburgo grupės, bandžių 
sios gyveni man pravesti Brež 
nevo pasirašytus Helsinkio ak
tus.

Neonaciai teisme

Hustonas. Teksaso TV re
porteris buvo iškėlęs teisme na 
ciam^ b via, reikalaudamas 5.000 
dol. a lyginimo, kad naciai te
lefonu pranešinėja ir siūo 5,000 
dol. atlyginimą tam, kuris bū
damas juoduko užpultas, jį už
muš, geriau sakant nušaus.

Teismas reporterio. M. Zind- 
lerio skundą ametė nepatenki- 
nę>. Teismas motivuoja. kad 
pranešimas telefonu niekam jo
kios žalos n e o ad a ro.

Valstybės departamentas sako, 
kad g’nklų apribojimo sutarties 
reikalu derybos eina labai lėtai. 
Esą, disidentų bylo. bei jų per
sekiojimai nėra rišami su SALT 
II sutartimi nei su jos derybo
mis. ,
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Klausimu^ ir medžiagą siystl: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60632

Geležinkelių streikas

U. S. Distrikto teisėjas Stan
ley L. Roszkowski atmetė Nor 
folk ir Western geležinkeliu 
kompanijų prašymą, kad teis
mas įsakytų streikuojantiems 
klerkams tuojau grįžti į darbų.

ATIDARĖ NAUJĄ MEDICINOS gimimo mitus arba kitas įro- 
CENTRĄ CHICAGOJE domąsias žinias.

i Tie aplikanlai, kurie nėra gi
lmę JAV-bėse, turi pristatyti įro 
jdymus: JAV pilietybės pažymė
simą arba imigracijos doku
mentą, Įrodantį, kad jie teisė
tai į sĮ kraštą įvažiavo.

Dėl papildomų informacijų 
rėkia kreiptis į artimiausią soc. 
see. įstaigą.

na, kad technologiškiems paki
timams daugėjant, svarbiau
sias reikalas yra apsaugoti tar
nautojus.

Chica- .i D* vakarų f -v 11» 
ceii!i a. r

s.o ceidio dlr. Harc-’d Klamans, 
..t. D., lit ui .-’gijos mokslo ir 
CLpari.mieuto pirmininkas bei 
proicsorlus. Jis yra tarptauti
niai žinomas Parkinsono ligos 
autoritetas ir vaistų terapijos) 
ekspertas tai ligai kontrolių.ai

Naujas centras gydo tos ligos 
pacientus ligoninėje ir priimi
nėja ateinančius ligonius. Vie
loje nustato ligos diagnozę ir 
gydo kronišką, prižiūri ligos ei
gą, turi rehabilitacijos ir fizi- 
kaiišką skyrius ir naudoja te
rapiją. Į štabo narių sąstatų Įei
na nvuroiogai. psichologai, psi
chiatrai nursės, socialiniai dar
buotojai ir terapininkai. .Petit

mų
Lyu JŪS KLAUSIATE, 

- SIES ATSAKOME

Snrinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS 
Politinių kalinių anketas pavarčius

A. VILAINIS

Socialinio draudimo kortelės 
(numerio) gavimo reikalu
Kiek vien ts. neatsižvelgiant į 

amžių ir gimimo vieta, turi 
patiekti amžiui Įrodymą ir JAV 
pilietybe ar teisėtą įvažiavimo 
dokumentą, kai kreipiasi soc. 
see. korte (numerį) gauti - pa.

? Samuel J. White, vedė- 
soc. sec. Circle Court Sho 

cen i r j, .)00 S. Racine avė. 
k. kurie yra 18 metų ar vy

resnio amžiaus, pirmą kartą 
kreipiantis kortelę (numerį) 
gauti, privalo ateiti asmeniškai.

Asmens amžiui įrodyti ge
riausias pažymėjimas yra JAV 
pilietybė

pnu

Reikia 
tografiją

Dalinas darbas — senjorams 
yra naudingas

Pagal American Medical d- 
jos duomenis, daugelis pensi
ninkų nori tęsti darbą dalinu 
pagrindu nes jie netenka di
delės dalies buvusio uždarbio, 
o išlaidos infliacijos metu vis 
didėja, o soči. see. pensijos — 
mažos.

Dirbant tris dienas savaitėje, 
pensininkas gali save patenkin
ti, nes turi nuolatinį kontaktą 
su žmonėm ir už darbą gauna 
papildomai pajamų.
Statistika rodo, kad nuo 1970 

m. daliną darbą dirbančių se- 
niorų skaičius 
didėjo.

Pažymėtina, 
nės nemėgsta
bu, nes jie neturi patyrimo tuo 
reikalu. Reikia pasakyti, kad 
senjorai tuo reikalu pirmauja, 
nes turi pakankamą patyrimą 
ir norą dirbti, kad užsidirbtų 
papildomai pinigų, kas ir darb 
daviams priimtina, nes jie gau
na kvalifikuotą pagalbą.

Kaip taisyklė seniorai prade
da daliną darbą su $3 per va
landą (federalinis minimumas 
—§2.65) ir laikui bėgant jų už-i 

pristatyti asmens fo-jdarbis pasiekia §4 ar §5 (po me 
su parašu, nurodyti'tų ar ilgiau). L.

(S- 
tu- 
M.
n

... KL. Netrukus aš turiu eiti į 
soc. see. įstaigų, kad gaučiau 
papildomų pajamų pašaipa 
SI). Kokius dokumentus aš 
riu su savim atsinešti?

Al'S. Jūs turite atsinešti
mimo metrikus, jūsų paskuti
nes sąskaitas už gazą, elektrą,' 
telefoną, nuomos kvitą jei mo-i 
kate nuompinigius, banko taup 
menų knygelę, ir kitokius do-j 
k limentus, rėdančius, kokius’ 
pajamų šaltinius jūs turite. j

KI
jusi moteris turi 
soc. see. kortelę 
tai yra tiesa?

ATS. Jeigu jūs

Aš girdėjau, kad ištekė< 
pakeisti savo 
(numer). Ar

PAGERBS DARIŲ IR GIRĖNĄ

Amerikos Legiono Dariaus ir Girėno postas, vadovauja
mas komandieriaus Juozo Martikonio, ateinantį sekmadienį, 
liepos 16 dieną, lygiai 2 valandą, pagerbs lakūnus Darių ir Gi
rėną, perskridusius Atlantą. Visas postas atžygiuos prie pa
minklo, esančio prie California ir 67-tos gatvių sankryžos. Kar
tu maršuos visa eilė pareigūnų, prisidėjusių prie Dariaus ir Gi
rėno skridinio bei šio legiono Nr. 271 išaugimo. Svarbiausią 
kalbą pasakys kongreso medalį turįs lietuvis, seržantas Stan
ley Bender. Trumpas kalbas pasakys visa eilė Chicagos mie
sto ir Illinois valstijos pareigūnų bei įtakingesnių politikų Da
riaus Girėno postas kviečia visus lietuvius dalyvauti Dariaus 
Girėno pagerbime sekmadienį. Pasibaigus iškilmėms, visi vyks

: į NAUJIENŲ pikniką, vykstanį POLONLA Sode, prie Ar- 
D. B. c^ier gatvės.

visapusiškai pa-

kati jauni žmo- 
"part-time” dar-

naudojate sa- — - ■ —
vo mergautinę pavarde po ve- Aš įsirašiau į mokyklą inžineri- 
dybų, tai jūs neprivalote prane-1 jos mokytis. Kursas kainavo 
šti soc. see. įstaigai. Tačiau jei §500 ir aš užmokėjau. Po kiek 
savo pavardę po vedybų pakei-- laiko tas kursas man nepatiko, 
tėte, pvz. dėl skyrybų ar dėl ki-jir aš daugiau tos mokyklos ne- 

Noriu atsiimti tuos 
mokykla atsisako grą 
aš galiu juos legaliai 

Linas

Pykčiui pakilus, pagrasinau Gudauskui kumščiu ir pasa
kiau: “šiandien aš pasirašiau rašalu, o kada nors tu pa
sirašysi krauju”. Už tai gavau smūgį naganu. Iš Veive
rių nuvežė Į Marijampolę ir perdavė milicijos viršininkui 
Medeliui, buv. Veiverių kalviui. Jis apsimetė manęs nepa
žįstąs ir pradėjo kolioti, vadinamas sabotažininku ir pan. 
Negailėjo ir vieno kito smūgio su pistoleto rankena. Pra
laikė tris paras raštinėje, perkėlė i sunkiųjų darbų kalė
jimą, kurį kaliniai vadindavo žydų gimnazija”. Buvau pa 
sodintas į vienutę 54 Nr. Toj kameroj ant spinteles radau 
užrašą: “čia sėdėjo Voldemaras”, Tik neprisimenu da
tų, kurios tenai buvo parašo apačioje, šioj kameroj be
sėdėdamas, pasidirbau iš duonos rožančių. Prižiūrėtojas, 
kuris buvo žydas, jį pastebėjęs, liepė jam atiduoti. Aš ne
atidaviau. Jis tada pašaukė dar keturis prižiūrėtojus, pa
darė kratą ir atėmė padarytąjį rožančių. Sumušė gumi
ne lazda ir nubaudė už tai septyniomis paromis karcerio. 
Baigiant sėdėti skirtąjį laiką, pareikalavo atiduoti adatą, 
su kuria esą, aš padaręs rožančių. Nubaudė dar trims pa
roms karcerio, nurengė nuogai ir visą dieną šaldė prilėi- 
dę karcerį vandens. Būdamas vendeny peršalau ir pemė* 
lynavau. . ;

Vėliau, pasivaikščiojimo metu įvyko nesusipratimų 
su prižiūrėtoju žydu. Smarkiai už tai buvau sumuštas ir

ir gimimo požymėj i- 
pasakė vedėjas White.

lų priežasčių, tai jus turi apie 
lai pranešti soc. sec. įstaigai.

KL. Pasakykite, ar po tes
tamentu pasirašęs banko tar
nautojas kaip liudininkas, kuo 
nors susiriša su tuo banku? G.

ATS. Mums atrodo, kad tok
sai liudininkas, nors ir banke 
dirbantis, pasirašęs po testa
mentu niekuo neįsipareigoja 
bankui.

'lankiau.
§500, bet 
žinti. Ar 
atsiimti?

bingas darbniinkas gali gauti
išmokėjimų-pašalpos, R. S.

ATS. Benefit as nedarbingam , ~~ v--------——-------------  —--------------------------
darbininkui svyruoja nuo §114 į vėliau tardomas žydo advokato Stuklickio. Neva, už žy 
ir 30 c. iki $600 per mėn prik-Įj0 sumušimą apygardos teismas priteisė man tris me

tus”.
Žilys Pranas, gimęs 1922 in. balandžio 12 d. Suimtas

KL. Aš esu 18 metų amžiaus, 
baigiau aukštesniąją mokykla.

Cold war

ATS. Jūs esate nepilnametis. 
Jeigu darėte be tėvų ar globėjų 
Įgaliojimo, tada legaliai galite 
išreikalauti iš mokyklos savo 
įmokėtus pinigus.

KL. Prieš 10 metų mano vy
ras mirė ir man paliko §5,000. 
Po jo mirties aš vėl ištekėjau. 
Po ištekėjimo aš sumaniau nu
sipirkti 1 butų namą, bet ne ne 
norėjau, kad mano vyras turė
tų Į tą namą teisinėtai aš perve
džiau namą ant mano duters ir 
savo vardo. Mano antras.vyras 
mirė, duktė ištekėjo. Aš prašau 
dukters, kad ji mari sugrąžin
tų savo dali, bet ji vis atideda. 
Ar aš galiu ją priversti Įvykdy
si mano reikalavimą? J. M-nė 

■ ATS. Bendras Įstatymas sa
iko, jeigu tėvas ar miltina per
veda vaikui nejudomą turtą, įs
tatymai pripažįsta, kad tai yra 
tėvų dovana ir ją sunku sulau
žyti. Jūs turėtumėt kreiptis į 
teismą ir Įrodyti; kad turtas bū 
Vo nedovanotas dukteriai, bet 
duotas dėl parankumo.

KL. Noriu paklausti: ar ne
darbingumo išmokėjiiiiai yra 
tik ttio atveju, jei riėaarbitigų- 
iiiSš tį-šidsi visą idiką, K. L

ATS.loki išmokėjiniaigalibūti 
mokami, jei nedarbingumas tę
siasi 12 mėnesių, arba to išda
voje Įvyksta mirtis.

KL. Paaiškinkite kiek nedar-

lausomai nuo darbininko uždar 
bio mėnesinio vidurkio. Jeigu 
jis arba ji turi išlaikomų asine-. 
nu, mėnesiniai šeimos išmokė- 1940 m. lapkričio 28 d.: 
jimai gali siekti nuo §175.50 iki 
§1,050.70,.

Čikagos namuose 
pakils nuomos --

“NKVD daboklėj sėdėjau pusantro mėnesio. Per vi
są tą laiką buvau žiauriai tardomas. Kaltino šnipinėjimu

Į vokiečių naudai ir veikimu prieš žydus. Be kankinimo ir 

CHICAGO. — Čikagos miesto j 
ir apylinkės apartmentiniuose 
namuose numatoma nepapras
tai pakelti nuomos. Apie t__ 
jau kalba visi namų savininkai 
ir nuomininkai, kad nuomos už rijampolės gimnazijos 7 kl. mokinys; Suimtas 1941 m. sau 
nuomojamus butus ir kamba- 2^ d * ’ ~ ’
rius pakilsiančios dar šį rudenį ’ 
7—11%, o kaikuriais atvejais 
net 40 proč.

Nuomų kėlimo kaltė sume
tama infliacijai, nes labai pa
brango namų taisymai, priežiū
ra ir aptarnavimas. Ateitis ne
numatoma geresnė: būsimų dve 
jų metų laikotarpyje už dviejų 
miegamųjų butuką reikės mo
kėti nemažiau L000 dol. Atlan
to ir Didžiojo Vandenyno pak
raščiais nuomos jau dabar 
yra pakeltos 25 proc.

4243 W. 63 St Tel. 767-0600

Į mušimų laike mane karceryje. Karceryje išpuvau ’riš sa-
I vaites. Nuo peršalimo gavau rėuinatižmą — šąfiąHiį už
degimą. Karceryje duodavo į parą tik 300 grdhių duonos 

tai ir šalto vandens”. • .
Avietynas Sigitas, gimęs 1923 m. balandžio 24 d. Ma

senoms enemies to 2.

thermal tomforf, inč. FOR FREE
130 N. Riiiff^afiH, Oak &rk, Ill. 60302 BROCHURE 

baity 9 io 5; JfofiHay 9 to 9, Saturday 9 to 3 524-1888

Buy a window that gives 
you your money back.

New Thermal Comfort Vinyl Replacement 
Wihdoiis more than-pay for themselves in what 

they s^vė you in energy bills. And upkeep.
They insulate like wood. But never need 

baiting. And last just about forever.

Doctors find, a special laxative 
ingredient to be highly effective n 
relieving even severe constipation 
Overnight Dop4 let irregularity or 
constipation become a prob'em 
This med'cal ingredient is now 
available m the exclosive EX-LAX 
formula Use only as directed 
Chocolated Tablets iXr- > b, or Unfavored -Pills EX-LAX

3BB
reqtirresnb prescripti&ir

J. Burkaiiš dvi naujos knygos: 
“BŪ DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
▼ienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
Kaina $8.50. . <

“KONNERSREUTH O TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, karna S5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems .lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimo US, $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA, 1 
Ji

«ae weatncr, too.

tasnoiinitioEL
it was an armv long oa courage, 

bx short on money.
And then the carne.

s bow people took stock

Mcm EBorvfc per ffH ire-FK ifcf
5 (4*4% the fex wear). Ln*. wXtb <r

car be replaced tf records trr p^oHded.
needed. Berki cxn be osbed ac yoor lr*rw< b

J ...J J.' n. s .
“Tardant nuolat grasino sūšaūdyti ir mušė kumšti

mis į veidą. Veidas nuo miišimo šutindavo. Mušdami sa
kydavo : “Ar prisipažinsi, svdiaeiati.” Ats^kiūš “ne”, muš
davo toliau. Kai ir mušimas įkyrėdavo" ar fhatydąyb, kad 
galiu apalpti, nuvesdavo į rūsį. Rūsyje išlaikė^keturias 
paras. Ten buvo labai šalta, nes buvo nekūrenamas, grin
dys ir sienos cementinės ir apledėjusios. Dieną reikėdavo 
“giriinastikuotis”, kad nesušaltum, o nektieš metu tardy
davo. Taip ir nebuvo laiko miegoti. Karceryje ddf ir vė
liau teko būti apie penkias paras tbkidšė pat šąlygbsė. Iš 
tardytojų mane daugiausiai mušė rušHš R'blskiš”.

Telksnys Vladas, ginięš 1915 .iii; birželio 1 d. Medi
cinos felčeris. Suimtas 1941 iii. šUusid 10 d::

“Atvedę į saugumą, keturias paras laikė pasodinę 
ant kėdės, neduodami nei valgyti; iifei gėrti: Mtišdairli fei 
kalavo išduoti draugus; Ketvirtos paros naktį išrengė 
nuogai, suspardė ir s'uguminėmiš l&ždbfHiS Sūniušė iki 
sąmonės netekimo, Tardė 38 kattiiš. Pėt kiekvieną tar
dymą mušdavo liniuote, kūnlšeiu; pi-bsu ir t;t.”.

Urbanavičiūtė Janina, gimusi 1913 m. birželib iš d. 
Lukšėnų km., Alytaus valsčiuj. Suimta 1941 m. tirzšlio 
6 d.:

“Antrą valandą nakties buvau išvežta diitbiiidBilni į 
Šančius, Sodų g., į NKVD įstaigą. Automobiliui suštdjiis, 
įvedė į trečią aukštą, kur pašbdind kėdėj; liepė nusigręž
ti veidu į sieną, pastatė ginkluotą Sargybinį ir liepė neju
dėti. Į tą kambarį, kuriame š&dėjaii, pradėjo rinktis NK
VD valdininkai ir čekistai, kiekvienas jų kiauše, už ką 
esu sulaikyta. Kiekvienas jų reikalavo pasakyti viską, ką 
žinanti, ir tuomet, jie sakė, galėsianti eiti namo.-Taip gink 

i luoto sargybinio saugoma, išsėdėjau keturias paras laiko, 
j Negavau maisto, o pirmomis dienomis ir vandens.^ Pas
kiau prasidėjo pats tardymas ir mano kentėjimų laikas. 
Buvau koliojoma ir mušama. Pirmas mane tąrdė parsi
davėlis lietuvis Mikalauskis, o po jo eile kitų; kilrių kiek
vienas mane koliojo ir grąsirio sušaudyti. Rodj-darhi fo
tografijas, reikalavo pasakyti, kur randasi šie ašiflenys. 
Be to, klausinėjo apie rašomąją mašinėlę ir rašomą nįe-
džiagą. Iškankinę visą naktį, nuvedė į anksčiau minėtą 
kambarį. Ten ant grindų gulėjo vienas lietuvis, kųrio/pa- 
vardė buvo Palkauskas. Kokia jo profesija — nežinau. Jį 
per tardymą užmušė 1941 m. birželio 12 d. VakUre įėjo 

(sovietų kareiviai ir jo lavoną ištraukė iš gretimo kąmba- 
; rio į koridorių. Mačiau, kaip vienas sovietų kabeiVis riu* 

ėmęs nuo jo laikrodį užsidėjo sau”. ’ ,
(Bus daugiau)

- MAUllKHQf, CWCASO <, UXSaturd&y, July 15, 1978



NAUJA AKTUALI PROGRAMA “NAUJIENŲ” PIKNIKE
Praeita žiema T. Serapinienės suorganizuotas R. Lietuvių 

Bendruomenės dainininkų būrelis pirmą kartą viešai ir sėk- 
mingai pasirodė 1978 m. balandžio 7 d. Šv. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marquette Parke, atlikdamas meninę 

1 programą Romo Kalantos minėjime.
į Gegužės 27 d. R. Lietuvių Bendruomenės pavasariniame 
Ą baliuje, Cicero šv. Antano parapijos salėje, šis būrelis, pa- 

į ■ ■W ii .^r -

ruošęs specialia programa, ją atliko su didžiausiu pasise
kimu.

Dabarties Įvykiu aktualijos bei visuomenės reakciją vaiz
duojančias deinas liepos 16 d. Naujieną ruošiamame pikni
ke, Polonia sode, padainuos šie būrelio nariai: F. Braunie- 
nė, I. Pransk^vič'enė, S. Pranskevičius, S. Rudokas, Runi- 
mienė, I. Serapinas, T. Serapinienė ir K. Venckus.

gos pasaulyje. Pagal popiežiaus iškomentuoti šią jo “fiosofiją
Jono XXIII paskelbtą šūki: Man atrodo, kad
“Praverti Bažnyčios langus!” įkalbėdamas apie Bažnyčią, pir-

Kun. Jurgis šarauskas simpo j miausia urėtų atskleisti jos pa

teologasKUR KUN. ŠARAUSKAS VEDA 
AMERIKOS ATEITININKUI

Ateityje balandžio mėnesio lai | tis, kaikurios jų nieko bendro ^uo norėdamas 
doje atspausdinta Kun. Jurgio neturinčios nei su Bažnyčios at - ? *7 \
Šarausko ateitininkų kongrese, ’ sinaujinimu ateityje, sei geroj SG^n! išsilavinimą. 
Clevelande, simpoziume pareikš- žadančios tolimesnėms galimy- Yna. ne kas kita, kaip j jos antraeilius tiKslus,
X.— —•—r__ _ • v v. i - l . . ... . Ljkoi Hzwiro - .-xm'F <».- VoILtkc įTOf 4- V

j būtų esminiai. Ji- išskaičiuoja 
?rasti. o klausant dar sunkiau J išti-ą litaniją Bažnyčios grynai 

Štai vienas kitas šio nevyku- socialinės veikmės sritis, kaip 
o vertimo pavyzdys: Egzisten antai: ji gali būti ligoninė, mo

jo dro"neturi nei su Vatikano Ant- ciniai reiškiniai arba iš teologi-«kykla, paskatininku socialiniam 
į rvjo vysAupu v<iz.ičtv imo p<t- [t- - -

su-[darytų nutarimu dvasia, šiame* yra neP^nos* kurios apribo- 
[ jamos tiek fizinių reikalavimų. 
Įtiek filosofinio Angst... 1

... Tikintieji yra žmonės, ku 
rie su tam tikra rizika gy
vena... Bažnyčia pasidaro bend
ras įrankis kuriuo išpildoma mū

suderinamas su Bažnyčios isto-. 
rijos tikrove. Atrodytų, kad mo J 
terys ankščiau buvo Izoliuotos iš 
bet kurios katalikiškos veiklos.

tvarkyti šeimą, kad ji nepakrik gali reikalauti paklusnumo tik 
į tų. Atrodo, kad jam svetima sri i todėl, kad autoritetas. Man ro- 

turėtų žinoti, kad auto
ritetui nėra lygus. Yra tokių, ku 

tokio 
srityse, kurių jie nėra žino- 
. Tokiems autoritetas lenktis 

nereikia. Bet yra tokių iš kurių 
pareikalavus Įrodymų, būtų at s 
kleidimas tik savo dvas’nio tam 
sumo. Pagaliau ar būtų įmano
ma, bet koks mokslas be pasiti
kėjimo autoritetu? Todėl kal
bant dėl nusilenkimo ar paklus
numo. reikia kalbėti su didesne 
precizija, nes kitaip atrodo nai
vu.

Ji< prisimena parapijų tary
bas. Mintis dėl parapijose tary
bų teoretiškai nepeiktina. Bet 
tik tada jos gali būti naudingos, 
kai tų tarybų nariai gerai su
pranta savo paskirtį. Kitaip jie 
gali įnešti į parapijos gyvenimą 
tik bereikalingą erzelį. Iki šiol 
kaikuriose parapijose buvimas 
tokių tarybų dar nėra parodžiu 
sios išskirtinų parapijinėje veik 
loję laimėjimų.

(Bus daugiau)

is ir Kanonų teisė apie moterys Į dos ji?
- tę. Kiek tėra ten teisinių para-

ziumo pokalbyje savo mintis dės’skirtį, iškelti aikštėn jos pagrin Nejaugi jis jau tiek nežino, kaip . 
to aukštu kalbos stiliumi. Lyg’dinį tikslą: Kristau^ Naujienos moterys plačiai reiškėsi Dažny- Ail 1 

; parodyti savo‘skelbimą ir žmogaus vedimą iš- čios veikloje nuo seniausių lai-į
• platų netik teologinį, bet ir filo- į ganymam Kun. Jurgis šaraus-‘kų. pvz. moterų vienuolynai. 

Šarausko ateitininku kongrese, ’ sinaujinimu ateityje, sei gero i sefinį išsilavinimą. Tikrumoje i kas kalba ateitininKams tik apie K ek šios moterys - vienuolės
1.^ -------- jr ju<)S yra nuvejkUsjo> Dievo Karalys-

jie Bažnyčiai tei plisti pagonių kraštuose! Kotos mintys apie Bažnyčios atsi--bėms. Be to kaikurios jų jau 
naujinimą ateityje

Atsinaujinimo tema šiandien. liberalų ar aršiųjų Bažnyčos i 
populiari, apie tai daug kalba-j priešų. Taip pat jo pareikštosr 
ma ir rašoma. Todėl ir aš tokio' simpoziume mintys nieko ben- 
susidomėjimo skatinamas, 
pareikštas mintis skaičiau. Bet [rojo Vyskupų Suvažiavimo pa
tikrai pasakius jos manyje J 
kėlė didelį nusivylimą. Kadangi Suvažiavime buvo mestas žvilgs. 
tikėjausi, kad kunigėlis pateiks’nls į Bažnyčios ateitį, kaip ji 
kongreso dalyviams, ką nors nau 1 sėkmingiau galėtų vykdyti savo 

Jo, pozityvaus. Priešingai jis‘misiją, bei uždavinius naujųjų 
kalbėjo apie kontraversines min laikų didelės civilizacinės pažan

seniai skelbiamos kraštutiniu
labai blogas svetimos kalbos verĮjjems pristato ly 
timas. Ją jau skaitant sunku su-

i KNYGOS ANGLŲ KALBA
4‘ j A KISS IN^THED^RK. Pikantiškų ir intvmlų nautyki-
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grafų, kurie leidžia net panai- rh save laiko autoritetą 
jau udarytą moterystės! se 
Tokia užuomina apie Baž- 

i ją ateitininkams pristato 
praeityje buvus žiaurią be-

j širdę pamotę.
Į Aiškino dmpoziumo daly- 
viams, kad moralės teologai šian 

tkia didžia ir olacia veikla su di-1 .. ... • , ,‘ . . . ‘ * . jden naudojai psichologija. Atdėlių pasiaukavimu atliko ka-t . . ;; . . . ,, ,, x ' rodvtu, kad Ivg seniau teologai talikiskose mokykloje, ta,p pat: ,. . , . .. , Įjos sezmojo. Tai nepagristasapie jų veiklą misijų mokyklo- į 
se. ligoninėse tiek daug spaudo 
j e prirašytą. Kiek pasauliečių 
katalikių moterų veikė sakysim 
kad ir laisvoje Lietuvoje katal -| 
kių moterų draugijose. Be to, 
kiek kaalikių motinų išaugino 
veiklių katalikiškos akcijos vei
kėjų, kunigų vienuolių. Ar tai 
jau neskaitoma moterų veikla 
Bažnyčiai? Gal kun. J. š. atrodo 
dėl to šiandien moterys Bažny
čios veikloje daugiau reiškiasi, 
nes kartais net ir divorsuoos mo 
terys pakviečiamos paskaityti 
invokaciją suvažiavimuose. Tuš 
čia jo kalba, būk moterys ankš
čiau buvo išskirtos iš veiklos 
Bažnyčiai. Joks rimtas teologas 
ar Bažnyčios istorijos žinovas 
nedrįs sakyti taip, kaip kalba mi 

; neto simpoziumo pašnekovas, 
5 kad šiai sričiai buvo privilegi
juoti tik vyrai, celebatninkai ir 
klierikai.

n v

tvirtinimas. Kaip šiandien, taip 
ir seniau teologai moralės kazu
sus sprendė remiantis ir psicho
logija. Gal kun. J. Š. nori pasa
kyti. kad šiandien kaikurie te
ologai viską nori pateisinti vien 
t:k psichologija^ nepaisant mo
ralės principų. Bet tai yra ne 
kas kita kaip grynas pasimeti
mas. nežinojimas praeities, nes 
ir seniau moralės teologai kreip 
davo dėmelį ir į-žmogaus psicho 
loginę būseną.

Kun. J. š. siūlo besąlyginę re 
formą ir autoriteto, girdi, jis ne

pusės kaip sutvertos būty- pasikeitimui, meno globėja, di
džiulė darbdavė aukštojo moks
lo institucija, politine grupe, vie 
ta, kurioje etninės grupės gali 
išreikšti ir išvystyti savo tapa
tybę. Bažnyčia pasidaro kultū
ros saugotoja, biznis, tarptauti
nė organizacija. Taigi kun. J. Š. 
Bažnyčią ateitininkams prista
to lyg kokia darbo, biznio bei 
kultūros ministeriją. Toks Baž
nyčios pristatymas parodo šio 
teologo pasimetimą, jo negilų ir 
siaurą Bažnyčios -ampratą. šio 
siaurumo jis negalėjo nuslėpti 
nei tamsiomis filosofinėmis są
vokomis, kurias jis naudoja.

Kun. J. š. paskelbtos simpo
ziume mintys dėl institucinės 
Bažnyčios atsinaujinimo yra J 
kiek aiškesnės, bet jos nėra nau 
jos. kaip minėjau, jau seniai 
Bažnyčios priešų ir liberalų k ar, 
tojamos. Man kaip ateitininkui 
jas skaitant pasidarė širdyje kok 
tu. Todėl masau nebus pro šąli 
atsiliepti viena kita kritiška pas 
taba dėl iškeltų minčių, kurios 
jo išmone trukdo Bažnyčiai at
sinaujinti. Noriu jam priminti, 
kad daromi jo i taigojimai nesi
remia Bažnyčios Magisterijos 
mokslu nei jos Tradicijos dva
sia. be to. reikia stebėtis ir jo 
siauru Bažnyčios istorijos žino
jimu. Nežinau, ar ateitininkai 
galėjo būt sužavėti jo mintimis, 
kurios buvo paremtos Bažnyčios 
priešų svaisčiojimais.

Reik manyti, kad aeitininkų 
kongreso dalyviai tikėjosi išgir 
šią platesnį atskleidimą tų nu
tarimų, kuriuos paskelbė Vati
kano Antrasis Suvažiavimas, 
apie tai. kokių oastangų katali
kai turėtų imtis atsilikusiųjų 
kraštų žmonių socialinio gyveni 
mo pagerinimui ir kokius būdus 
ir priemones reiktų naudoti sek 
mingesniam Dievo Karalystės 
plitimui pasaulyje.

Jis džiūgauja, kad didžiausias 
Bažnyčios atsinaujinimo ženk
las yra padaugėjimas moterų 
veiklos. Toks tvirtinimas nėra

su reikmė, atsakant į reikmės 
< klausimą...

... Vien tik daugybės pažiū
rų ir įsitikinimų polėkių egzis
tavimas yma gyvybės ir sveika
tos ženklas..

Naujų teologinių įžvalgumų 
parodo išsilaisvinimo teologija 
iš Pietų Amerikos, žada papil
dyti Bažnyčios supratimą, ves
damas prie geresnių santykių 
tarp Bažnyčios..

Tikrai reiktų skirti nemažą 
piniginę premiją tam. kas su
gebėtų aiškiai ir suprantamai

NAUJIENŲ
Kun. J. š. prisimena, kad šian 

dien Bažnyčia daugiau rūpinasi 
išsituokusiais ir vėl civiliai su
situokusiais. Ar gi Bažnyčia 
jais sesiau nesisielojo. Taip sa
kyti tegali tik tas, kuris yra ma 
žai susipažinęs su pastorialine 
teologija. Kiek yra prirašyta 
jaunevedžiams kaip jie turėtų

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)
254-8500

PARDUODAME VI- 
PRIEMIESCIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
ster-City Rclocs tton Service —

PIKNIKAS
Š.m. Liepos 16 d., sekmad

POLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

RSA
GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS 1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.

MAUJIBNQ1 CMKA0O «, lULBaturdej, July 15, 197S

-HIM

T

V
7pas mus

't

K3I8

Pu* ru uooml jlsįį jLaifil lt- 
dldelltu darbiu. Ptenx. jie pa

deda Jum* puiektl asmeuiikiu jū*ij 
užsimojimui. Astra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupoa, padėtos prlei 10 mtat- 

»lo dieną, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

ENERGY

Buy tčarnotarceror 
more po*ert4 than you

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelėi ***kaito*
>eša gį

UNI
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigt* 1923 metai*. 421^070
Įstalfo* pietuos Hem** intomobUUm* p**t*tytL



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Exept Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., Inc.
173^ So. Halstad Strwt, Chicago, 111. 60608. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of Decambar 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu  $16.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menesiui  x 3.00

Kanadoje:
metams$33.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui  $ 3.50

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams$33.00
pusei metu ____________ $18.00
trims mėnesiams$10.00
vienam mėnesiui  $ 3.50

Užsieniuose:
metams$34.00 
pusei metu$18.00 
vienam mėnesiui  $ 4.00

Kitose JAV vietose:
metama$30.00

Naujienos eina kasdien, lakinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu ju užu tymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vah ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniai! — iki 12 vai

Kur frontininkai veda barzdukinę?
Visi žinome, kad JAV ambasadorius Andrew Young, 

buvęs Dr. Martin Luther King Jr. palydovas, n evieną 
kartą padarė labai neapgalvotus pareiškimus, dėl kurių 
jam teko ne vieną kartą aiškintis Valstybės Departamen
te ir Baltuose Rūmuose. Kokius pareiškimus jis paskelb' 
tų, jie visuomet yra nepaprastai naudingi Sovietų Sąjun
gai, komunistinei sistemai ir Brežnevo propagandos ma
šinos paruoštiems obalsiams. Jis privirė košės Pietų Afri 
koje, Rodezijoje, Zairėje ir kitose vietose. Angolos, Etio
pijos, Eritrėjos ir kitų valstybių pavergimas ir komunis
tinės sistemos primetimas jam nieko nereiškia.

Dabartiniu metu ambasadorius Andrew Young yra 
Ženevoje. Jis ten nuvyko kartu su valstybės sekretorium 
Cyrus R. Vance, kad galėtų dalyvauti strateginių atomoj 
ginklų pasitarimuose. Bet iki platesnių pasitarimų nepri
ėjo. Tarėsi tiktai sekretorius su Gromyka, pasitarė ir nu* 
traukė derybas. Sekretorius Vance įsitikino, kad nėra jo
kios prasmės toliau leisti laiką ir kartoti tas pačias min' 
tis, dėl kurių ir anksčiau negalėjo sutarti. Sekretorius 
dar pasakė Gromykai keletą nemalonu^ dalykų apie 
Pietų Afrikos avantiūras ir planus Artimiems Rytams, 
priminė Helsinkio aktų laužymą ir žmogaus teisių trem- 
pianimą, pridėjo prezidento nuomonę apie Ščeranskio bei 
Ginzburgo teismus ir atsisveikino.

Ambasadorius Young Ženevoje neturėjo ką veikti. Jį 
užkalbino vieno prancūzų dienraščio redaktorius, ir pra
šė pasakti savo nuomonę apie visoje Rusijoje pradėtus 
teismus prieš disidentus, tai ambasadorius pareiškė, kad 
į minėtus teismus nevertėtų kreipti didelio dėmesio. 0 
kai jam buvo priminta Sovietų Sąjungoje esantis didelis 
politinių kalinių skaičius, tai jis ranka numojo, kad po
litinių kalinių visur yra. Ir čia pat pastebėjo, kad jų yra 
ir Amerikoje, ir pridėjo, kad jų skaičius siekia ne šimtus, 
bet tūkstančius.

Prancūzijos laikraštininkai taip lengvai ambasadų' 
riaus nepaleido. Jie norėjo daugiau patirti apie Ameriko
je esančius politinius kalinius. Pradžioje jis pastebėjo, 
kad Rusijoje vedama kova už Helsinkio aktus yra ta pati, 
kaip Amerikoje vedama kova už pagrindines teises. Jis 
pridėjo, kad ir jis pats buvo kalėjime kelias dienas už 
už dalyvavimą pilietinių teisių demonstracijoje. Plates
nių žinių apie Amerikos kalėjimus jis neturėjo, konkre-

Čių davinių jis nepajėgė duoti, bet pliauškė prieš Ameri
ką, gretindamas ją su Sovietų Sąjunga.

Ambasadoriaus Youngo pareiškimai sukėlė didžiau
sią pasipiktinimą ne tik Ženevoje, bet ir Washingtone. 
Oficialiai sekretorius Vance pareiškė, kad jis ir JAV pre' 
zidentas yra visai kitokios nuomonės šiuo klausimu, o 
privačiai jis gerokai iškoliojęs plepantį ambasadorių. 
Amerikos kongrese Youngo pareiškimai sukėlė didžiau
sio pasipiktinimo. Kongreso nariai prašo prezidentą pa' 
varyti tokį ambasadorių, kuris net savo krašto nepažįs
ta. Jis nė nežino, kad ne tik įvairios politinės grupės įs
kaitant komunistus ir nacius, laisvai veikia, savo laikraš
čius spausdina, neapykantos mintis skleidžia, bet niekas 
jų į kalėjimą nekiša ir nedraudžia jiems niekus pasakoti. 
Chicagos policija, gavusi aukščiausio teismo įsakymą, 
maršuoti 22 naciams net protekciją davė. Jeigu JAV ne- 
būtų spaudos ir žodžio laisvės, tai ekstremistai sėdėtų už 
grotų.

Koks tolimesnis Andrew Youngo likimas bus, tuo 
tarpu dar nežinia. Kai kongreso nariai viešai reiškia sa
vo nepasitenkinimą ir reikalauja patraukti jį teisman už
tikrovės nežinojimą ir kenkimą Amerikos prestyžui, tai 
prezidentas turės imtis priemonių Youngui suvaldyti. 
Jeigu prezidentas jo neatleis iš pareigų, tai kongreso ko
mitetas imsis priemonių. Jeigu Youngas bus apkaltintas, 
tai jis pats privalės atsistatydinti ir visiems laikams už
čiaupti savo burną. Ambasadorius Young Šveicarijoje 
pareiškė, kad jis pats atsistatydinsiąs, jeigu prezidentas 
Carteris pareikalaus. Jeigu taip atsitiktų, tai būtų pigiau 
sias kelias atsikratyti nepageidaujamo valstybės atstovo. 
Apkaltinimai ir teismai brangiai kainuoja, ima daug lai 
ko , kuris taip pat yra pinigas.

Draugo pirmo puslapio redaktorius, užmiršęs, kad 
pas Youngą lankėsi patys Įtakingiausi barzdukinės Bend' 
ruomenės vadai — Algimantas Gečys ir Romas Česonis. 
— trumpai skaitytojams papasakojo apie paskutinį am
basadoriaus Youngo įsišokimą Ženevoje ir pasakė apie “po 
litinių kalinių” esimą Amerikoje, kaip Sovietų Sąjungo
je, savo rašinėlį pavadino “Kam tarnauja Andrew 
Young?” Jau iš ankstyvesnių Youngo pareiškimų buvo ma 
tyti, kurion pusėn krypsta pagrindinės jo mintys ir sim* 
patijos, bet tvirtinimas apie politinių kalinių esimą Ame
rikoje, kaip ir Sovietų Sąjungoje, aiškiai parodė, kuo ža
visi demokratų keliamas naujas juodžių politikas.

Amerikos lietuviai žino, kad Andrew Young buvo 
glaudus Martin Luther King Jr. bendradarbis. Marqu
ette Parko lietuviai žino, ką Chicagojė išdarinėja Mar 
tin Luther Kingo šalininkai, vadovaujami kitų juodao
džių “reverendų”, tai jie turėjo gana aiškią nucvaką ir 
apie Andrew Youngą. Amerikos lietuviai nujautė, kad, iš 
Youngo nieko gero negalima laukti. Apie politiką jo nuo 
vokos yra labai paviršutinės, o be to, kiekviena proga jis 
pasuka į brežnevinę sistemą Rusijoje. Nei vienas rimtas 
Amerikos lietuvis politikas nesikreipė į Andrew Youngą, 
nes jį pažino ir nieko gero iš jo nelaukė. Tuo tarpu JAV 
barzdukinės Bendruomenės pirmininkas Gečys ir jo pa
vaduotojas Česonis vis dėlto rado reikalo Į ji kreiptis, 
įteikė jam memorandumą ir prašė, kad jis padėtų.

Jeigu šie du ponai nepažinojo, kam Andrew Young 
tarnauja, tai jie visiems lietuviams parodė savo kvailu
mą. Joks politikas nesikreips į valstybės tarnautoją, ne
žinodamas, ko jis gali iš to politiko tikėtis. Jeigu iš jo 
nieko negali tikėtis, tai pas jį ir neina, bereikalingai lai
ko ir pinigų neleidžia. Neidamas, jis bent lietuviams gė' 
dos nepadaro. Bet jeigu jis žino, kam politikas tarnauja, 
o vis dėlto pas jį eina ir prašo pagalbos, tai ko vertas toks 
politikas ir ko verta galėtų būti jopagalba?

O gal nauji politikai, landžiojusieji pas Youngą, to
kios pagalbos ir nori? Skaldydami Bendruomenę, jie pa- 
rodė, kad lietuvių vienybės jie nebenori. Ardydami ALTą,

A. Rukšlelė Prieplauka

TARPIKAVIŪ GINČAI ^1 (ĮPINA kių ir panašių pėdžių mūsų ArLLli UčA ! 1U U11IL2U 0LUI11121 tautos okupantas mums patei- 

PAVERGTŲ JŲ LIETUVIŲ ŠAUKSMUS Ė/“
jus, laisvės kovotojus partiza
nus vadina žmogžudžiais ir ban 
ditais, tautos išdavikais.

Bet ar dera Draugo redakto
riui niekinti, žeminti tuos, kurie 
reikalauja, kad LB-nė būtų vi
suotina, kad ji apjungtų kuo 
plačiausias lietuvių išeivių ma
ses? Kad ji butų demokratinė 
kurioje visi lietuviai turėtų bal
są pareikšti visuomenei, kas 
joje ima įsigalėti negero, kad 
rinkimuose nebūtų daromos 
suktybės. Bet deja, šitokių rei
kalavimų iškelti Drauge ne
leidžiama. Taip, iki šiol neleid
žiama! Tokius reikalavimus 
klasifikuoja kaip šmeižtą, skal
dymu, drumstimu- vandenų, 
griovimu. Pvz. kad ir toks faj- 
tas, Toronte, seimo met u: nebu
vo leista kelti balsą RLBnės 
nariams, nes jau iš anksto taip 
būvi sufrizuota, kad tik baltų 
kortelių turėtojai turėjo teise 
kalbėti siūlyti, o visiems ki
tiems buvo uždarytos burnos.

Ar gi Pr. G. ne kursto, kai 
rašo tokias užuominas, kad 
yra nepakenčiamų ir nepataiso
mų griovėjų? Jis įtaigoja jų 
saugotis, įsipainioti į smulkių 
griovėją, teroristu, tautos išda
vikų pinkles.Jis smerkia tas or
ganizacijas, kurioms nerūpi 
tautos reikalai, o tik ardymas 
tautos pagrindų. Kurios eina 

įge su tautai nusikaltusiais. 
Taip rašo Pr. G. lyg jis būtų 
pametęs protą ir pykčio aistros 
pagautas tęsia savo vedamąjį. 
Bet jie ir vė nutyli kas tios (r- 
ganizadijos. kur jos randasi, jo 
žodžiais tariant, griauna tautos 
pagrindus. Iki šiol mes gyve- 

zuoja su pagrindinėmis jo mintimis? Jeigu jie nori Youn-'nantieji JAV lietuviai žinojome, 
go pagalbos, tai kam jie tarnauja? (Nukelta į 5 psl

Kai Kanadoje, Toronto mies- aukas globsto B-nei. Jie kartais 
te, ^yko Pasaulio lietuvių sei
mas, Chicagojė Pr. G., Draugo 
redaktorius, rašė ir atspausdi
no piktą ir plūstantį vedamąjį, 
nors jį pavadino “Pokalbis ir 
pasitikėjimas”.Bet žinoma, nega 
Įima ir tikėtis, kad Pr. G. rašytų 
apie kokį nors pozityvų lietu
vių pasikalbėjimą ar stiprintų 
jų pasitikėjimą vienų kitais. 
Deja, tokios minties rašinių iš 
jo negalima laukti.

Pradžioje jis bando filoso
fuoti, bet visą didžiausią savo 
rašinio dalį jis paskiria sukone 
veikti kaž kokius bevardžius 
griovėjus. Kas tie griovėjai, jis 
nepasako. Palieka pačiam skai
tytojui spėlioti. Tačiau, paskai
čius nesunku susekti rašinio 
pagrindinę mintį, kuri labai 
taikliai pritinka pačiam Drau
go redaktoriui. Jo pareikštos 
mintys yra tokios kurios ne vie
nija lietuviškos visuomenės, 
bet ją skaldo, ir griauna pasiti
kėjimą vienų kitais. O šalia jo, 
tokiais bevardžiais griovėjais 
yra L. B. — nės vadai — fron
to bičiuliai.

Mat, jis rašo, kad esą tokių 
vadovą, kurie ieško tik tokią 
sekėjų, kuriems padėtų ardyti 
visą, ką kiti didesnėmis pastan
gomis stato. Tikrai, LB-nė to
kių griovikų turi, kurie puola 
ir niekina laisvinimo instituciją 
— Altą. Vasario 16-sios šventės 
metu jos renkamas laisminijnui

bando atlikti ir mūsų Diplimati- 
nės tarnybos kaikurias funkci
jas pvz. jų lankymasis pas JAV 
atstovą prie UNo, Andrew 
Young. Jie suskaldė Chicagojė 
LB-nę. Jie rinkimų metu darė 
suktybes. Jau pasigirdo balsų, 
kad ruošiasi suskaldyti ir Lie
tuvos vyčius bandydami juos 
įjungti į B-nės glėbį. Jie viso
kiausiais būdais stengiasi viską 
paglemžti į savo rankas. Ypač, 
jie niekina ir pravardžiuoja 
tuos, kurie daugiausiai atiden
gia jų užmačias. Užtenka paim
ti į rankas “Pasaulio lietuvį” ar 
kitą jų užgožtą spaudą.

Gaila, kad šis redaktorius^ 
Draugą nuvairavo į labai šia u- 
ros, piktos grupės glėbį, kurios 
mintimis jis “peni” skaitytoms. 
Liūdna, kad Pr. G. puola nieki
na ir pravardžiuoja visus tuos, 
kurie prieš tos grupės užmačias 
kelia balsą. Jis juos vadina van
dens drumstėjais. Tiesa, jis ne
pasako kaip ir kieno jie vande
nis sudrumstė. Gal jis galvoja 
apie Draugo vandenis, tai jis 
klysta, nes jie jau seniai su
drumsti platinimu paskviliais, 
pornagrafiniais romanais. O be 
to, kiekvienas protingai galvo
jantis žmogus žino, kad bet 
koks pravardžiavimas ar kolio- 
jimasis dar neįrodo nusikalti-; tauK 
mo del “vandens” drumstimo.Jdrau 
Tik atidengia jo neblaivų galvo ~ 
jimą bei jo pykčio, aistrą. To-

i

jie parodė, kad Lietuvai naudingos teisinės akcijos jie ne
pageidauja. Gal jie pritaria Youngo politikai ir solidari-

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
MINTYS APIE PRAEITI.

Nesibaigiančiu amžinybės keliu skrieja laikas, bė
ga dienos, mėnesiai skubėdami melai vejasi vieni ki
lus, lyg tos marių bangos... Nepajunti žmogus, kaip 
greitai atsiduri kitoje dešimtmečio riboje. Paskubomis 
ateina tokia amžiaus riba, už kurios prasideda senat
vė, o iki tol žmogus gyvenai dar ateities viltimis, tikė
damasis ką nors didžiai reikšmingo nuveikti. Gyveni
mo ruudo su praeinančiais audringais jausmais kūnui 
turi užtektinai veržlių sielos polėkių, o gyvenimą pa
tirtis ir brandumas keičia veiklos aktyvumą. Tuo metu 
žmogus tartum užverčia tam tikrą savo gyvenimo lai
kotarpio knygos puslapį ir pradeda naują periodą.

Nepastebimai prabėgo ir mano šiašiašdešiml pra
kęri gimtabieniai, pasidabravo galvą, giliau įrėžė rvš 
kesnius veido bruožus metai, rodos, peržengiau nema
tomą laiko slenkstį, nuo kurio galiu pradėti matuoti 
praeito gyvenimo kelią.

Žmones visada nenumaldomai traukė atsigrįžti į 
ją pačių praeitį, arba patirtį, ką mąstė ir jautė gyvenu
sieji prieš daugėlį metų. Kiekvieną kartą, kai žvilgteri 
į praeitį, ri tys nuskrieja į tolius, aplekia tą nugyven 
tą laiką.. apl. ko artimus pažįstamus, vietas kur ke
liavai, g\ venai, dirbai — ir vėl sugrįžta. Susikaupęs 
mąstai kokį vaidmenį šioje praeities kelionėje, grum-

tyje su gyvenimo slenksčiais tu atlikai.
Įvairiai ir sudėtingai klostosi žmonių keliai, jų li

kimai. Kai žmogus gema ir žengia pirmuosius žings
nius, būsimo jo gyveninio kelias paprastai nežino
mas... (nebent tik jo kūrėjui). Daugelio akys žvelgia 
su viltimi ir džiaugsmu į mažą jauną būtybę: tėvai ti
kisi savo gyvenime paguodos, tauta laukia naujos švie
sios kūrybingos asmenybės, ar talento, j

2. Povilas Ta u t va išas (amžinasis meisteris): Kar
pov — 6. Korčnojus — 4 ir 10 — 14 lygiųjų. Aš pasaky-4 6. Walter Brown (2058 — kandidatas į meiste- 
siu “Bravo”!, jei laimės Korčnojus, bet vargu ar taip rius): Karpovas — 6, Korčnojus —3 ir 20 lygiąją.

(Bus daugiau; I 7. D. Presser (2250 — meisteris): Karpovas — 6,
i Korčnojus — 5 ir 14 lygiųjų.
• 8. Walter Brown (2560 — tarptautinis didmeiste-
!ris, šiuometinis JAV čempionas): Karpovas laimės!
Jis daug jaunesnis (27 metų) už Korčnojų (47 metų), 
jr amžiaus skirtumas nulems.

I Bet dkimeisteris atsargus ir net nemėgina spėlio
ji, kokie bus rezultatai.

9. A. Karklinš (2281): nesiimu spėlioti! Mačo re
zultatas gali priklausyti nuo kurių nors atsitiktinių 
faktorių, (pąv. kartais neįtikėtinos klaidos — errare 
humanuni esti A. Z.).

Kiti 6 meisteriai ię kąpdidafį|L(ją tarpejj^ša^ma 
hą kompiuterių konstruktorius D. ^^) pasisaką' ųž 

______ _ meisteris): Karpo- Korčnojaus laimėjimą!>Net buvo pašalėta, kad £orč-
I ir 5 lygiosios (mačą laimi tas,-nojiLs nors 20 znetą vyresnis, turįs, girdi, daugiau iš-

. pyks.
3. Greg Defotis (2442 — tai JAV šachmatų Federaci 

jos įvertinimas, šiuo atveju labai aukštas, taip vadi
namo meisterio senjoro): Karpovas — 6. Korčnojus — 
4 ir 10 lygiųjų.

4. EL Martinovski (2330): Karpovas — 6 Korčno
jus — 4 ir 18 lygiųjų.

i 5. D. Osbana (2018 — kandidatas į meisterius): 
’ Karpovas — 6, Korčnojus — 5 ir 21 lygiosios.
i

A. Zujus

A. Karpovo ir V. Korčnojaus 
dvikova

š. m. Liepos 16 d. Filipinuose įvyks mačo dėl įmv- 
šaulio šachmatų meisterio titulo alrdamuas. Kovą, 
bent ikšiolinėmis žiniomis, prasidės Liepos 18 d. Gal 
kai kam, kad ir nešachm'alininkams. būtų įdomiu sū*
žinoti, kų “pranašauja’’ čikagos (ir ne Čikagos) šach-' 
nialų žinovai.

I. Al Sandrin (t. v. amžinasis 
vas 6, Korčnojus — I

Įkas pirmas pasieks 6 laimėjimų; lygiosios neįskaito- tvennčsl Čia tai jau aš nerti tinku! šito kįfimo auto- 
moSj tik, finoma, registruojamos). rius J. Tomas (stiprus kandidatas, 2140), turbūt, ne

žino, kad stambus ir storas Korčnojus, turėjęs, o gil 
ir dabar tebeturįs opą skrandyje ar žarnoje, kaip tik 
turi menkesnę ištvermę ir silpnesnius nervus, negu lie
sas, lengvas, ramus (beveik šaltas) Karpovas. Nors sa
kome, kad senas jautis vagos Dėdina, bet tai netinka 
šachmatininkui (lygiai, kaip ir boksininkui). Senam 
mate-kui lengviau, nes nros senas būdamas, žinoma, daž 
niau padarai klaidų, bet paprastai tuojau pat jas pas
tebi ir pataisai! Tuo tarpu šachmatuose padarei klai
dą ir užuot ją taisęs (negali gi atgal grįžti, t. y. atsi
imi ti prasto ėjimo!), imi ir... prakiši 1

Karpovas, be lemiamos kovos, Fišeriui dingus, 
tapęs pasaulio meisteriu, buvo vis dėlto tiek padorus, 
kad tikrai įrodė savo pranašumą, laimėdamas 10 (!) 
pirmųjų vietų iš dvylikos turnyrų (per dvejus savo 
karaliavimo metus), jų tarpe ir nepaprastai stiprias 
Sovietų Sąjungos pirmenybes, kuriose bijojo, būtent, 
bijojo! žaisti (ir nė vienas nebuvo žaidęs!) visi kiti pa
saulio meisteriai iŠ Sovietų Sąjungos, kaip antai: M. 
Botvinikas, B. Spaskis. T. Petrosianas. M. Taliui ir V. 
Smyslovui aš nepriekaištauju, nes juodu buvo pasau
lio meisteriai tik po vienerius metus.

Dar sykį prisiminkime mūsų gražią patarlę apie 
seną jėotį ir vagą! Jei man būtų leista įsikūnyti' j vie
ną kurį "varžovą, aš, vis dclto, nedvejodamas pasirink
čiau jauną jautuką Karpovą, o ne stambų jautį Kain
uoju, besiritantį jau į pusšimtį!
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DRį A. B; GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strec) 

Valandos pajai suanarimą.

iflliŠtV IR' ŠLAPUMO takų 
CHIRURGIJA 

fifef. 695-0533 
Fox Valley Medlekl C.ntw 

840 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pultskj Rd. (Crowford 

Medical Butfdingj. fėl. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą-

Jei neatsiKėpia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
Gydytojas ir chirurgas 

W**tche*ter Community klinikos 
Medicinos diroktori&s

1*38 S. Minheim Rd.; Westchester, H- ‘
VALYVUOS: 5—9 darbo dienomis ir* 

kaj antra šeštadienį 8—3 vai. 
Te!.: 5&-Z?27 erbd 562 2728

*.

Burlaivis Cutty Sark

TARPUSAVIO GINČAI.

SAUUę KULTŪRINĖ 
STOVYKLA

Liepos 29 ir 30 dienomis 
Pier bus L. Šaulių Są- 

Tremtyje Kultūrinė sto- 
Visa programa vyks Ka- 

“Gintaras” vasarvietės

Atkelta iš 4 psl.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2418 W. 71 St T»l. 737-5145
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
VaL agal susitarimą, uždsryta tree

I

i

j

iI

i

■
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I 
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DR. FRANK PLECKASų 4 į kad griauna tautos pagrindus 
{tie, kurie liapsina okupaciją, 
Į tie, kurie stato tiltus bendradar- 
sbiavimui, tie, kurie yra įsijun- 
Įgę į raudonųjų sambūrius, tie, 
į kurie siunčia savo vaikus Vil- 
(niun į Kapsuko universitetą,

DR.LE0NAS SEIBUT1& ten įsigyti diplomą, tai tie, ku-
~ jrie nenori vadinti okupuota Lie

jtuva. Tie, kurie spaudoje talpi- 
l na kultūrb Iševikinius straips- 
j nius, tie kurie spausdina ir pla
tina niekinančius mūsų veikė
jus paškvilius. Jei jis tokius 
[turi savo mintyje, tai reiktų 

‘ sakyti, kad jis teisus ir rašo tie
są.

, . ------- 1 Bet ir tada reiktu atskle’sti
B.ndr. pr.ktiki, i^ž. MOTE R J Iig«. į ir jh „en^lėpti

Ofiso 2652 WEST 5yfh SifcC-ET i " ... •_ , nuo visuomenes. Toks nuslepi-
Tel. PR 8-1223 ! •• . vf . J .nxPrcn wat . . mas vra nusikaltimas! Mat ta-OFISO VAL.: pirm., antiad., treciad , ..r - ... . -. , . . ..

ir penkt.2-4 ir 6-8 vai. vak. S^tadie- da Puškėtų ir tai kiek sis re
alais 24 vai. popiet ir . kitu laiku /aktomiš yra teisus sėdėdamas 

pagal susitarimą. j tėvu marijonų pastogėj ė ir
----- -—————------- ;-------  paaiškėtų kuo jis “peni”

F. ŠILEIKIS, 0. P. ■Draugo skaitytojus. Dabar gi jo 
’6»'PEDA^RdfEZKTAsiskelbiam0S ‘a‘nSiOS UŽUOmln°S 

Aparatai -Protezai. MicLban-1 aPie tautai žalingas orgamzaci- 
įjR dažaL Speciali pagilba Lajoms.; jas tik’ tiek parodo, kad jis 

(Arch SupporU; ir t t f

INKSTŲ, PŪSLES l* 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
Vai izitriu. i—4 tkipiet 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. 
ęMį tlh/u 776-23S0 

Atiidencijot t.l«fj 448-5545

bit VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

[skleidžia šmeižtų projiagandą.
2850 Wwt63rd St. Chieaso. 1IL 60629 • k Įnkilioja Į tų eilės, ku- 

, T«l«f.; PRospact S-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidime! — ®ilne apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
 Tol. WA 5-3063

■-

-■

MOVING
Apžirauriij perkriuriymėj 

H Ivąiriy atstumu.
Antanas Vilimas

| f»l. 376-1882 arba 376-5996

S0PH1E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vlš8» proįramot IŠ WOPA,

Liežuvi p kalba: kasdien nuo pir
madienio . iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
V«dė|i Aldona Daukm 

tJūL hESufeič
7159 Si. MAt>Lfe9ir8bti avė. 

CHICAGO, ILL. 40629

jfie skleidžia he tiesą, filcslū ar- 
! dyii vienybę, sldėišti nėpašiti- 
jkėjimą vienų kitais ir griauti 
’gražų lietuvių sambūvį. Juk to- 
’ kibmiš užūbin{h''niiš be vardų 
ir faktų yra ne k£s kita kaip 
daroma didėlė žala pbzityviėriis 
pasikalbėjimams ir ugdyti pa
sitikėjimą.

Pr. G., iš Draugo škaityto- 
■ jų reikaihtlja pripažinti išdavy
stę išdatyšte. Jis rdšo, kad yra 

i tokių, kurie jau pusšimtis me
ilų tarnauja svetimiesiems; ku- 
jrie s&td jėgų neskiria tautos 
I gerovei.

Kodėl jisi ir vėl nutyli ir palieka 
patiems skaitytojams spėlioti,, 
.daryti įtariihuš? Kbdėl rtepasa- 

kad t kių raultdnųjų, ar 
turime kurie 
Lietuvą yra

vos atneštą kultūrą, neigia Kro 
nikų tikrumą, mes turime savo 
tarpe tokių, kurie stato tiltus 
Maskvos link. Kodėl Pr. G. ven
gia juos iškelti dienos švieson?

Man rodos, kad Pr. G. būtų 
daug išmintigiau padaręs, jei 
savo vedamajame būtų iškėlęs 
tą faktą, kad mūsų išeivijos tar 
pe turime šlykščiausių farizie
jų, kurie kartais panaudoja net 
švenčiausius religinius veiks
nius, kad įspūdingiau galėtų vi
suomenei priminti įvykius,kad 
kas kur, kadaise prieš kelias- 
dešimts metų įvyko. Ir tai kelia 
ne dėl to, kad patirtų objekty
vią tiesą, kad įvykių faktai bū
tų išaiškinti objektyviai, bet 
tani, kad suneikinti žmones. 
Ir tai tik dėl to, kad jie šian
dien aiškiai pasisako prieš oku 
pantą, prieš jo samdiniūs-agėn- 
tus. Juk tai yra jų biauriausia 
fariziejiška veidmainystė. ,

Reikia stebėtis ir klausti Pr. 
G. kas šiandien kelia aikštėn 
ar rašo, kad okupantas nužudė 
buv. min. pirmininką Augusti
ną Voldemarą? Kas šiandien 
pas tėvelius jėzuitus Jaunimo 
Centre užprašo šv. Mišias už jo 
sielą? Kas šiandien gina nužu
dytus mūsų laisvės kovotojus- 
.partizanus kurie okupanto yra 
apšaukti kaip žmogžudžiai, ban 
ditai? Kas šiandien kelia Balšą 
dėl okūpanfo nukankintų ir nu 
žudytų mūsų, garbingų kari
ninkų ir eilinių karių? Ras už 
juos orgariiztioja panialdas? 
Kur jų ginklo draugai? Oku
pantas iš dziuugšHio trina sau 
rankas, jam jau pavyko šupiu- 
dyti, kad vieni kitiiš detgih, o 
Hekėltb jo įvykdytų niušti tau
tai krinrinalinų nusikaltimų.

įdutnu paklausti Pr. G. kiek 
jis šiito kldtisiinu pdrašęs veda
mųjų ir raginęs visliom ėrię 
juos minėti, raginęs ginklo 
draugus melstis už nukankin
tus jų draugus?

Skaitant Pr. 
desys gniaužia 
taip toli yra į 
Skaudu man 
kaip katalikas žmogus skundė
si, kad jo vardas yra išbrau-

Union 
jugos 
vykia, 
raičių 

* raj ne ir patalpose. įraukiama 
'šaulių iš įvairių Amerikos vietų 
ir Kanados.

Liepos 29 dieną (šėštad:enį), 
110 vai. r^td stbv^kią atidarts 
Į šaulių Sąjungos pirihihiiikdš K. 
SMifedvaifis. tuoj pb artidarynio 
Irtis lagai įdbirii kun. or. J. 
Prunskio paskaita, pafvairihta 
skaidrėmis apie Sibiro Jiėtū- 
vius vaizdais iš Lietuvos ir kt. 

j Pasiklausyti kviečiami visi lie- 
! tuviai ir ne šauliai.
i Vėliau bus rodomas S-gos 
(vicepirmininko sveikatos reika
lams dr. K. Pautiehiaus parū
pintas filmas sveikatos ir sani
tarijos klausimais. Ir į šį filmą 
kviečiami visi lieuviai.

Po to bus rodomas kitas E. 
Vengiansko paruostas, filmas iš 
praeitų metų Kultūrinės sto
vyklos. Be to bus įvairūs šaulių 
posėdžiai. Vakare Lietuvių na
muose pobūvis.

Liepos 30 d. (šekadienį), 10 
vai. bus iškilmingos pamaldos, 
vainiko nuleidimas į ežerą už 
Tuoj po pamaldų tradicinis 

į ežerą už

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Vieipats, malonę ir garbę |ls suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
savi; ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius., džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans

DHŽiauttas kailhj 
poiirinkimai 3 

po rieiHtDte4 
Ifetavį kkthnrnteą 

ChiflM0)* 

NORMANĄ 
URŠTIINA

1S5 Wabwh Awrw

(irtaigcM) ir 
677-84AP 

(buto)

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems silsime Naujienas dvi sa
kaites nemokamat

kianias iš Draugo lapų. Kai bu
vo* atšišdkyta atspausdinti 
Drauge reklaminius skelbimus, 
nors ir pagal pareikalavimą 
btivo apmokatni, ir vien tik dėl 
to, kad ne jo grupės žmonės 
ruošė Amerikos 200 metų lais
vės pdminėjimą.

i .- *. ’ ... . “ -------zArba ir tėl prisimenu vieno vainiko nuleidimasį 
lietuvio hešėniai man pareikš- žuvusius šaulius ir karius Jūrei 
tą nusiskundimą dėl Draugo relvius.
daktarių Jpesirinktos Jinjjdš. po to bendri pietūs irdaktarių Jpesirinktos Knjjoš. p ... 
Jis kalbėjo, o kaip šiandien reik! vykios uždarymas, 
tų tokių Draugui redaktorių, 
koks būvb Leonardas šimutis. 
Kaip jis mokėjo suprasti kiek
vieną, ir kritiškoje tautai va
landoje, galėjo susėsti prie vie
no stalo ir kalbėti su Įvairių pa 
žiūrų žmonėmis, kaip 
pavergtą ttautą. Kada gi, su
grįš jo dvasia į Draugo redak
torių pastogę? Juk šiandien 
yra taip reikalinga visus vieny
ti, burti vienyb’ėn. nes tauta yra

sto

vis!Stovykloje dalyvauja 
Chicagos uniformuoti ir neuni- 
foinuoti šauliai.

K. M.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS -- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Šiaurės Afriką užgulė ne 
debesys Į 

kurie naikina viską, ką gali į- ; 
kąsti. Specialistai apskaičia- S 
vo, kad iš Šaharbš kalnų nu
sileido į pakraščius apie 30 

1 milijonų žiogu: Kiekvienas su
ėda du kart tiek, kiek jis sve
ria. žiogdi ntiėda javus; žolę, 
daržoves, riicdžm žiėtes.

gelbėti didėlių žiogų juodi

vergijoje, beja Pr. G. užuot vie 
nybėn kvietęs, jis skelbia įtari
nėjimus niekinimus, kurie ne- 
taip galvoja, kai tie. kurie yra 
užgrobę Draugą. Kurie žūt būt, 
stengiasi nukreipti išeivijos dė
mesį į praeities įvykius, kurių 
prisiminimas j u šiandien kėli
mas kažin ar mūsų laisvinimo 
kovai yra naudinga? Tokiais 
praeities prisiminimais lyg no
rima, kad mažiausiai būtų kal
bama, kas šiandien vyksta pa
vergtoje Lietuvoje. Kad tarpu
savio ginčio ir erzeliais 
būtų užslopinti mūsų brolių ir 

j sesių iš Sibiro kacetų, kalėji-

ii. 65 metu atnžiaus plauki-. 
kas Walter Poenisch buvo pasi- į 
ryžęs iš Kubos parplaukti į Ame , 
riką. Porą valandų jam sekėsi, 
o vėliau didelės bangos jam apsu 
ko galvą ir primetė jūros ligą, j 
Reikėjo ligonį traukti iš van-1 
dens, nes toliau plaukti jis jau 
nepajėgė.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 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

tnų šauksmai.
K. Str.

IT’S AMAZING!

$3.00
S2XC

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTe AŪTOjfbBILLASiS PASTATY'IT

G. vedamąjį, liū 
širdį, kad jis 
šalį nuslydęs, 

buto klausyti,

DR. aMAiNO J; GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOJ GALIMA GAUTI -NEPAPRASTAI jDOMIUS GYDVTO- 

JO. VISUOMENES VĖlRtJd IR KASYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. 4. Gūisan — MIRTYS ik OARBAt; 259 psL; lipančius 1905 

metų t vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susi-

$2.00 
taip p«i utiiMkytl «niuntus č«k| <rb« money orderi/ prt* 
nurodyrot kilnot pridedant 50c. pomluntim© Išlaidoms,

_____ rupimmĄ- -_____________________________________________  
jc a 4. sjvAxn ~ DANTYS, jų priežiūra, šveiriii ir groži* 

iLieuis viršeliai* rieloje S4.00 dabar rix _
<mK5uu* viršeliam tik ________ '_________

Dr. A *. Gu*~r> - AUKETA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONES 
kelione# po Europe įspūdžiai Dabai m________

i735 hAiznEb ši- chicagO. iiJL

kyti, 
raustančių mes

. džiūgauja kad
yra Mauktos “priglausta”; kurie
giria bkuptlolbri Liėtuvori Mask

B

3354 So. HALSTED STREET
A Com/!?

f _ KAUJIINOS, CHICAGO •» lUClhirday, July 15. 19

NARIAI:
Chicagot
Lietuviu
Laidotuvių 
Dirextorii 
AMotladjos

uorr rr>zTU

GEORGE F. RUMUNAS 
3£19 So; LITUANICA AVE. Tri.: YArda 7-1138-1133

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S«. CALIFORNIA AVE. Phone: LAlaydtės 3-3571

_ xr $ - w a * 

Kirtis UtlAlMT

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ENERGY 
WISE

Change thė oil 3nd 
filters every 3,000Io 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Born Loser!

MOLAM SMOMS ‘Ct 
CŽSPCCT T0M6ARO A PEJ25CX - . 

BY TURNING BACK M44O • 
5AOKEN "TO....

TW 19^9. A VIRGINIA HAM.
Ą FAMUy HElRLocM Po® 2TYS^2S‘ 

INSWAP tog Xzo.ocoz

SAUSAI
LBS. ANO wqs .

TUqw i- MfLF 
. LK>HG! 2

CbpęsHAetN, 
PAKM FESTIVAL*.

ppCT.YNG SO«

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3C7 So. LttUANlCA AVENUE. Phone: YArdi 7-34$j

1446 So. 50th Avė, Cicero, (U. Phonle: OLSrnpie 2-1663

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKlWId)

2424 WES1 69ta STREET AĖpibile 7-1211
2314 WEST 23rd PLAC1 Vli^nfa
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hllta, 1M. 974-Uil

Phooo: YArd* 7-lfll



Pavergtų Tautų minėjimas liepos 14-15 d
1978 m. Richard J. Daley plazoje

Visiems žinoma, kad State 
gatvė yra uždaryta. Komisija 
nutarė šiais metais parado ne
rengti, bet susirinkti aikštėje, 
išreikšti savo ištikimybę Ame
rikai ir reikalauti laisvės ko
munistų pa vergti .ms tautoms. 
Atsineškite lietuviukas vėliavas 
ir savo šūkių iškabas.

4:30 v. p.p programa prade
dama pentadienį, iškeliant ap
link Amžinų Aukurų pavergtų
jų tautų vėliavas. Iki 10 vai. 
vakaro kiekviena tauta turės 
prie savo vėliavos garbės sar
gybą. Galime turėti paskaitas, 
giedoti ir t.t.

šeštadienį garbės sargyba bu
dės prie vėliavų nuo 9 iki 12 
vai. ryto. 12-tų valandų vėlia
vos sunešamos ir iki progra
mos pabaigos sustatomos sce
noje. i

t 1) Minėjimas pradedamas uk
rainiečių arkivyskupo Konstan
tino Malda.

2) Pr Jdamaeijų ir 
jų skaitymas.

3) Groja muzikantų 
orkestras.

rezoliu-

unijos

lyvaus Chicagos miesto raitoji' 
policija ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrfhinkaiJSveikatos sky-, 
rius tikrins kraujo spaudimų., j 
Gros 
t ras, 
Visi
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. P ATRIA, 4207 So. 

! Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

iją 1939 m.
— Eleonora Grigaitienė, 288 

hrvin, -Plymouth Mich. 48170, 
•egistruoja į stovyklų lietuvių 
cilmės 7 13 m. vaikus nemo- 
rančius lietuviškai. Stovykla 
nis rugpjūčio 13—20 d. Daina
vos stovyklavietėje.

— Sol. Aldona Butkus-šve- 
lienė ir pianistas Jonas Švedas 
Loncertuos St. Petersburg© lie- 
uviams liepos 26 d. Lietuvių 
clubo salėje. Koncertų ruošia 
■tomo Kalantos šaulių kuopa. I

i

— Zita Kripavičiūtė iš Kle-j 
relando baigė .pedagogikos mo
kslus bakalauro laipsniu Not-Į 
e Daine kolegijoje. Rudenį pra sejinas Omanas išrinktas prem-

dės mokyti DMNP parapijos’ jero pareigoms dar penkeriems 
mokykloje.

ir State,1) Garbės kalbėtojai 
dept., Kongreso narių kalbos..

5) Pagrindinis kalbėtojas — 
ukrainų kilmės, buvęs rusų ge
nerolas, Petro Hryhorenko.

Visi lietuviai prašomi daly
vauti. Renkamės scenoje vaka-Į Ąžuolas Stelmokas nuo pat 
rų pusėje. Atsinešam vėliavėles savo vaikystės pasižymėjo mu- 
ir sudedamas kėdes. Išlaidoms!ūkiniais gabumais. Šiandien 

jiis jau yra suaugęs akordeoni- 
stas-solistas. Jis gros Naujienų 
piknike šį sekmadienį Polonia 
sode.

padengti prašome siųsti čekius: 
Captive Nations Committee, 
4146 N. Elston Ave., Chicago, 
Illinois, 60610.

Vincas Samasxa,
Lietuvių grupės pirmininas. Į

j nesenai buvo Texas valstijoje 
j ir Odessa ligfoninėje turėjo

Vyt. Dangio “Vyčių orkes 
bus gėrimų ir užkandžių, 
kviečiami. Klubo svetainė

— Malazijos premjeras Hu-

— Vincas Tamošiūnas išrink lamente.

metams. Po partija gavo 
giausia atstovų naujame

dau-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdenUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

RIMTAS namų 
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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- 
ųuette Parke.

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

4

2 butu 9 m. senumo 2 no 5. 3 mie
gami. 51 SL už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

l(P/2 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

tas St. Butkaus šaulių kuopos 
Detroite pirmininku, Stefa Kau 
nelitnė ir Lidija Mingėlienė— 
vicepirni., kun. Alfonsas Balio
nas — kapelionu, Adelė Pode- 
dienė — moterų vadovė, Danu
tė Petronienė — kanklininkių 
vadovė, Emilija Katkienė — jų 
administratorė, ]

— kuopos sekr., Juozas Augai-; 
tis — ižd. Petras Bliūdžius—pa 
rengimų vadovu, Kazys Sragau 
skas ir'Jonas Markus — fotore
porteriais. Revizijos komisijon 
išrinkti: Juozas Leščinskas 
(pirm.), Edvardas Milkus ir 
Juozas Mačiukąitis, Garbės teis 
mą sudaro: Marijonas šnapštys 
(pirm.), Juozas Briedis, Anta
nas Grinius Juozas černiaus- 
nas Grinius, Juozas Černiaus-,

— Dr. V. Rėklys iš Marquet
te Parko išsikėlė gyventi Į Oak 
Lawn III. J. Pikšilingis iš To
ronto išvyko į Štayner, Ont.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daup 
padėti teisininko Prano šulo pa 

______ ^ruošta, teisėjo Alphonse Welb 
Petras želvys peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti 

knyga —
Su legaliŠkoKiis formomis
Knyga su formomis gaunt- 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališkc- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money ord< 
riu siusti: “Naujienos". 1739 > 
Halsted SL Chieacc III

I me Naujienas •$;> auka. K. Du- akies operacija.
‘/Jpnoc \1nivrnpftA PfH’kn

— Dėkui Adelei Laužikienei 
iš Atlantic Beach, N. Y., už at
siųstų $5 auką. Taip pat dėkui 
Juozui Bakšiui iš . Hartford, 
Conn., už ankstybą prenumera 
tos pratęsimą ir už $3 auką.

— Illinois valstijos loterioje 
liepos 13 d. Hig Pay lošime lai 
mėjo 254, 06, 0 ir 1679. Gold 
Strike lošime laimėjo 42. 36, 44 
iir 49.

^Įdėnas iš Marquette Parko at-1 
Išsiuntė $2 už kalendorių. Dė-1 

kui.

—Visi šį sekmadienį eina į Nau 
j ienas susipažinimui. Visi ke- 
iai lai veda šį sekmadienį į Nau 
j ienų pikniką Polonia sode, 46- 
ta ir Archer Avė. Mašinas sta
tyti vakariniame sodo pakraš
tyje prie geležinkelio arba 
linkos gatvėse.

— Paulius F. Endzelis iš 
kagos pietvakarių, žinomas 
ktronikos specialistas ir tų 
lykų krautuvės Bridgeporte 
lininkas, pratęsė.iš anksto
raginimo prenumeratą ir parė

ap-

ele 
da- 
da

— A. Šakalys is Marquette 
Parko parėmė Naujienų leidi
mą 85 auka. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene- 
riems metams ir atsiuntusiam 
$2 auką bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

— Helen ir William J. Karei
va iš Roswell, New Mexico, pra 
tęsdami prenumerata savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $10 a u-j

REAL ESTATE
2625 West 71st StreetGausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Tel. 737-7200 irbx 737-8534

NAMAS TINKAMAS CHRONIŠKAM 
LIGONIUI

Plačios durys iri keltuvas daro ši 
trijų miegamų Ranch stilliaus namą 
patogiu naudoti vartojančiam kėdę 
ant ratų. Gražiai dekoruotas kiemas, 
daug pagerinimų. Virš 50 tūkstan
čių. Chicagos priemiestis. Teirautis 
angliškai.

MONARCH REALTY 
597-9494

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai įvairi apdrauda — INSURANCE 

ŠUTŲ NUOMA  VMAS — parenkxm 
nuomininkus

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

— Šarūnas šiauiūnas, Cice
ro, III. baigė Loyolos universi- 

iteto odontologijos mokyklą (dak 
ka? ‘DėkuL‘‘‘iiįamet’fe Chicago’s1;tar? lipšniu, įsigydamas dantų 
gyventojas ir Lietuviu Preky- C. lrur£° sPecialy-
bos Rūmu Garbės direktorius, Jls ^ baigęs aukš. lituani

stinę mokyklą. D_“ z:_ '2:^Rūfa Bartkuks

gyventojas ir Lietuvių Preky gydytojo ir chirurgo specialy

stine mokykla.*■ ~ 4. Dr. s. šiaučiū-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus akai* 

tvtojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmCuų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietuviškų re< 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

kuri dabar vėl 
odontologiją.

—Kun. Jonas Pakalniškis pa
skirtas Brooklyno lietuvių Ap
reiškimo parapijos klebonu.Jis 
yra gimęs 191.5 m. Amerikoje, 
baigęs Kauno kunigų semina-

grįž studijuoti

— Futbolo klubas Lituanica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut
bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lrtuanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoj e. taip pat da-

PARDUODAMI Hoover dul
kių valytojas, žolei piauti maši
na, laikrodininko suolas ir du 
kabinetai. Telefonuoti Tony RE 
7-2377 arba užeikite i (5947 So. 
Washtenaw.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadieni. 1—i vai. 

3206 W. 67 St. 
kambarių, mūrinė rezidencija. Pil-

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

Mykolas Karattis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 81S—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos 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 5L Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Naujienoms reikalingas r
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• 15 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

Pavardė Ir vardas--------------------------- ----------------------------------------------

Adresu

e Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas______________________

kuris

Adresas 
i

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vąjans proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė £r vardai___________________________________________________ -

Adresai _________________ .______________________________________________ _
♦

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites nsipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

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

Adresas

Pavardė Ir vardu

Adresas —____ ■

Pavardė ir vardai

MARIJA NOREIKTENt
WAS Wert. Jttk St, Chicago, m W62» • TeL WA 5-27S? 

DMrtli Mil rinkime* r*r»t rtiJas Įvairi v praMv, 
MAISTAS Ii fUROPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtOUVTI GIFT PAItCIU JIRVIC1 
tMl W. Chlca*a, III. J04W. — TaL WA 5-27J7

t “LIETUVOS AIDAI”
-Į. KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
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 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
TeL 247-5081

FOR SALE 
Manufacturing place doing business 
in cut, make, and trim on men’s 
special orders since 1936. Owner is 
retiring. Very reasonable. Write: 
Naujienos, Box 1043, 223 W. Wa
shington St., Chicago. Ill. 60606.

5 _____  ____ _ .
nas valgomas, įrengtas rūsys, centri
nis oro vėsintuvas, 2 masinu gara
žas. S46,000 arba geriausias pasiū- 
lymias.

BUDRAITIS REALTY 
4243 W. 63 St. Tel. 767-0600

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontai

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINISTS

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Tool Room Machinist

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagot ml««to leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose frolt, fa
rm tvotai Ir satining* 1 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. -■

Tel. 927-3559

Men experienced in lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro- 

folio-^ ducts company. Overtime & 
I fixtures for wire product com- 
I pany. Overtime & full benefits., 

Phone for interview: 243-5940. 
CHICAGO WIRECRAFT 
1535 S. Ashland Ave., 
Chicago. Hl. 60608.

expe-

Grin-
CO.

52—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $91 pusmečiui automobili* 

-lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4445 M. ASHLAND AVI.
52X775 

» t

Immediate openings for 
rienced operators in the 
wing jobs:

• De Vleig/.Tig Mill
• External & Universal

der
• Milling Machinine Opera

tor
• Gear Grinder
• Spiral Bevel Gear Cutter 

and Grinder.
Must speak English, be able 

to read Blue Prins, do set-up & 
have own tolls. Excl. benefit 
program.

LITTON PRECISION 
GEAR

4545 S. Western Blvd.
Ms. O’Shea

An Equal Opportunity Emp
loyer M/F

PRESSMAN
Experienced A B DICK operator 

wanted. Must be able to produce. 
Good pay for good pressman. Must 
speak English.

5421 W. Addison 
736-2966

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Men’s Formal Wear Company 
needs individual to work Full 
time. Part time. In warenhouse 
assembling garments. Daytime. 
High School Grad. 
Circle Campus location.
Call Mr. Janik 829-0001

CLEARING & LIGHT 
MAINTENANCE

Full time. Days. 
SARATOGA APTS. 
ROLLING MEADOWS 
259-0888.

LAIKRODŽIAI Ir BRANOINYBtS J
-

Pardavimas Ir Talsyaas
U4S WWT STRIFT 
T»M4 RlpwMic 7-1M1 J

QUALITY CONTROL 
SUPERVISION

QUALITY CONTROL SUPERVISOR 
We are seeking an inteligent person

I with strong leadership ability for. 
this position. — Experience in qua-| 
lity control desirable, bus not 
necessary, for one with mechanical 
or technical background and moti
vation to learn. Ability to supervise 
and relate well with other in a ma

chine shop environment very impor
tant.
Good salary and benefit program. 
Exellent working condition.

LITTON 
PRECISION 

GEAR
4545 S. Western Blvd. 
Chicago, Illinois 60609 

847-4211 
Ms. Mary O’Shea 

eounl opportunity employer 
F/M

EXCLUSIVE LOOP FURRIER 
EXPERIENCED FUR 

FINISHERS

PRESSMAN

Some printing experience in Hb?h 
School shop or trade school. Will 
train on AB Dick. 5 day wk. Air 
cond. shop. Good wages. Time and 
12 overtime. Profit sharing. Free 
hosp. ins. Paid lunch period.
NORTHWEST SUBURBS. 673-4646

M. ŠIMKUI 
Notary PuWte 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TtL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
III. 60632. Tai. YA 7-5980

f REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

HOOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

On all types of furs 
Excellent starting salary, plus 
benefits including profit-char
ing and healt insurance.

Apply in Person 
13th Floor — Personel Office-

EVANS INC.

(JE TUVIS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St

ZapoUi

GA 4-U54 |NfU»AMCf
— ■ ■ ■ S

Farm Ua Inwranca Compan,

36 S. Stata SL

Dalo namus Ii l*'Ht© fr B vktoutr 
Darbas fa rantuotas.

Skambinti YA 7-9107

NAUJIENOS^ CWC43O į ill /ulF li»*197S




