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SUSTIPRINS J
PREZ. SADATAS NUMATO TAIKA 

MAŽOJOJE AZIJOJE
Uępos 14 d. Egipto preziden

tas Anwar Sadatas pranašo lū 
pomis pareiškė, kad taika Ma
žojoje Azijoje pasirodys netru
kus. Jis su Izraelio gynybos mi
nis teriu Ezer Weizmanu tuoj 
po Londono konferencijos vėl 
susitiksiąs. Prez\ Sadatas tai 
spaudos atstovams pareiškęs, ‘ 
grįždamas iš Austrijos į Egiptą

Kaip žinia, prez. Sadatas ir 
j‘o šeima astuonias dienas ilsė
josi Austrijos kurortuose, tą 
progą išnaudodamas susitikti su 
Izraelio opozicijos partijos lydė 
riu Shimon Perez ir su gynybos 
ministeriu Ezer Weizmanu. Tai i 
buvo pirmasis toks asmeniškas 
pasikalbėjimas dviejų valstybių 
vyriausybės narių, kuris, pasak 
prez. Sadato, davė geresnių iš
davų, nekaip buvo tikėtasi “Bet, 
geriau palaukti konkrečių davi
nių, ~kurie paaiškės netolimoj’e 
ateityje, taes Izraelio asmenys 
pareiškė taikos reikalais naujų, 
visiškai šviežių-minčių, ir prez, 
Sadatas. Jos tqliau bus gvildena 
mos ir vystomos Konferencijai 
Londone pasibaigus Izraelio oku 
puotame Sinajaus mieste EI“

KINIJOS VICEPREMJERAS 
KALTINA KUBĄ IR SSRS 
Ciudad de Mexico. — Raudo

nosios Kinijos viceministeris 
kent Piao šiomis dienomis be
silankydamas Mexikoje, kur jį 

I yra pakvietęs Mexsikos prez. 
. Lopez Portillo, spaudos konfe
rencijoje apkaltino Sovietų Są 
jungą ir Kubą, kad jos lenda į 
Afriką egoistiškais tikslais, no
rėdamos pasinaudoti Afrikos ne 
ramumais bei priešingybėmis. 
Esą, Kremliaus ir Havanos ka
rių esima-s juodame Afrikos 
kontinente nieko gero nežada.

Kaip Mexsikos dienraštis “E- 
xcelsior” rašo, Kinijos viceprem 
jeras vizituodamas Mexsikos 
prezdentą, kelia ir remia mintį 
sudaryti Afrikos valstybių vieniu 
gą apsigynymo bloką, pastoj an 
tį kremliaus imperialistiniams 
siekiams. Esą, Kinijos pozicija 
yra respektuoti ir gerbti vals
tybių nepriklausomybę ir tautų 
laisvę.
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Mexsika — turtinga 
žemės turtais

CIUDAD de MEXICO. —
Prez. Sadatas Kaire, pareiškė,! JAV-bių kaimynė Meksika yra

kad jei Izraelis nori taikos, nor 
malių ir draugiškų santykių, sau 
gurno, tai mes pasiruošę tai su
teikti. Tačiau, jei Izraelio minis
teris pirmininkas Begin nori tai 
kos, saugumo, geru santykių ir 
dar priedo mūsų žemių ir net 
dalį mūsų -nepriklausomybės, tai 
tuo mes negalime sutikti. Prez. 
Sadatas mano, kad Begin yra 
užkietėjęs senose pažiūrose. Jis 
yra 'priešingybė Izraelio gyny
bos ministeriui ir opozicijos par 
tijos lyderiui — Weizmanui ir 
Perer.

žurnalistai daro išvadą, kad 
tokiais pareiškimais prez. Sada 
tas bando įvaryti kylį tarp Iz
raelio nuosaikiųjų politikų ir 
tarp užkertėjusių praeitimi.

Egipto vyriausybė įsitikinusi, 
jog geriausia išeitis būtų, jei 
Jordano upės kairinį krantą vai 
dytų Jordanija. Izraelis ir J. 
Tautos, o Gazo juostą — Egip
tas, Izraelis ir J. T. Izraelis 
kalauja palikti tose srityse 
radio kariuomenę.

Izraelo ir Egpto taikos 
rybos Londone prasideda liepos 
18 d. kuriose dalyvauja Egipto 
ir Izraelio užsienių reikalų mi- 
niseriai ir JA Valstybių valst. 
sekr. Cyrus Vance.

rei
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KALENDORfiLIS

Lepos lž: Generoza, Aleksie
jus, Neida, Utenė, Algaudė, Au 
ksutis, Valibutas.
Saulė taka 5:29, laidžias 8:24 

Dėbėsiuotia, Iii įrifcuK

JĖGAS VOKIETI
Sunku kotroliuoti 

rusu šnipus

Vashingtonas. Įvykęs insiden 
t is, kuris neskelbiamas ir apie 
kurį nešnekama, parodo, kaip 
yra sunku čia Amerikoje sekti 
rusų šnipus arba suvaržyti ru- 

i su pasiuntinybės tarnautojų ke- 
•ion s. utsily rinant už taikomus 
■'»mcrikieč:ams suvaržymus So- 

l vietų imppr’joje. Valstybės de- 
pavtament^< buvo pasakęs vie
nam rusiu, kad jis neskristų į 
:’hurės Carolina lėktuvu, bet va 
žinotų traukiniu, kuris rusui rei
kalingoje vietoj? sustoja tik kas 
ketvirtą d.;eną. Bet rusas nebūtų 
rusu: jo pasiuntinybė paskam-

PR EZIDENTAS IR KANCLERIS PASMERKĖ 
KREMLIAUS REŽISUOTUS TEISMUS
Prezidentas pasakė kalbas Bonoje, Frankfurte 

ir kituose Vakaru Vokietijos miestuose

BONA, Vokiet.ia. — Amerikos prezidentas Jimmy Carteris 
pasakė reikšmingas kalbas Bonos ir Frankfurto gyventojams. Jis 
pare’ske. kad yra pasiryžęs pasiųsti daugiau Amerikos karių ir 
modernai ginklų į Vakarų Vokietiją, kad sovietų karo Jėgos ne
pajėgtų pavergti Vakarų Vokietijos.

Vokiečiai yra gerai informuo 
t i apie sovietų valdžios sutrauk 
tas karo jėgas Rytų Vokietijon 
ir Lenkijos pasienin bei čekos- 
lovakijon. Vokiečiai bijo, kad

bino traukiniu direkcijai ir ga- sutrauktos karo jėgos, naudo-
vo pažadą, kad traukinys toje 
vietoje sustosiąs rusą išleisti ir 
jį paimti, kiekvieną kartą, 
tik jam bus reikalinga.

Nebus Brežnevo — 
Carterio susitikimo

kai

darnom atominius ginklus, ne- 
oradėtų veržtis į Vakarų Vokie 
tiją ir įveikti tinkamai nepasi
ruošusius amerikiečius bei pa
čius vokiečius.

Sadatas tariasi su
Izraelio karo ministeriu

FUS(ZHI. Austrija. — Liepos 
13 d. visai nelauktai suėjo į po
kalbį Eginpto prez. Sadatas 
Izraelio gynybos ministeris 
Ezer Weizmanas Austrijoje, 

kuriame t-gip- 
vašaroj a kariu

Prezidentas Jimmy Carteris^ kalbėdamas-'‘^kiečianK Frank-/ Vashingtonas. _  Prez Car-
furte. pareiškė, kad jis pats ir jo vadovaujama Amerika visaiteris labai norįs susitikti su Brež 
laiką glaudžiai bendradarbiaus su Vokietija ir dabos, kad ji 
būtų laisva.

labai turtinga žemės turtais. 
Joje yra gausingesni kaip Ve- 
necueloje žemės alyvos klodai, 
uranijaus, aukso ir kitu meta
lų, bet tik kad jie iki šiol ma
žai išnaudojami, nors ir sten
giamasi. Liepos 13 d. laidoje, 
Meksikos dienraštis “Excel
sior” praneša, kad Meksikos 
ir Britanijos vyriausybės yra 
susitarusios išnaudoti Meksi
kos žemės turtus bendromis jė 
gomis. Tuo tikslu artimoje atei 
tyje Britanijos vyriausybė at
siųs į Meksiką eibę technikų 
ir specialistų. Pasak ‘‘Excel
sior”, pirmoje eilėje bus pra
plečiama žemes alyvos sluoks
nių tyrinėjimas bei jų išnau
dojimas. Antroje eilėje, tarp 
kitų, bus žymiai padidinta ura;Į 
nijaus (ieškojimas, iškasimas 
ir jo valymas. Dabar Meksiko
je uranijaus į metus išvalo ir 
paruošia naudojimui tik 230 
tonų. Artimoje gi ateityje ura- 
itijaus produkcija numatoma 
pakelti iki dviejų ir net iki pen 
kili tūkstančių tonų per me
tus. <

Artimo bendradarbiavimo 
ekonominėje sritje tikslu, į An 
glija yra atvykęs Meksikos už
sienio reikalu ministeris San
tiago Roel, kur jis kartu su 
anglų David Owen spėjo pir
mininkauti anglų - meksikie
čių ekonominiai prekybininkų 
ir įmonininkų konferencijai. 
Londone išeinąs dienraštis “Ti
mes” tuo, labai džiaugiasi ir 
pažymi, kad toks ekonominis 
bendradarbiavimas tarp Brita
nijos ir vidurio Pietų Ameri
kos valstybių yra pirmas po
karinėje istorijoje.

— Ispanijos vyriasybė uždrau 
,de Pamplonos gyventoj a ms er
zinti bulių, kad nesusipeštų po 
litfkaL

Kristina netekės už 
sovietinio princo

Atėnai. Grakija. — Buvo pas
klidę gandai, Kristina Onasis, 
turtingo laivų bendrovės savi
ninko duktė, pradėjo vesti biz
nį su sovietų valdžios atstovais. 
Josios laivai pradėjo gabenti 
rusams įvairias žaliavas ir alie 
jų iš Persijos įlankos. Sovietų 
valdžia, žinodama, kad 27 metų 
turtuolė neseniai buvo atsisky
rusi nuo nesugyvenamo graiko, 
pasiuntė į Atėnus jauną, gra
žiai nuaugusį Sergejų Kaušovą. 
Jis buvo Rusijos kunigaikščių 
kilmės, valdė dideles sumas pi- 
ngų ir padėjo Kristinai išspręsti 
sudėtingas sovietų prekybos ir 
mokėjimų problemas.

Kristina kelis kartus pasirodė 
su puikiai nuaugusiu rusu žmo- 
rjėse./ Aišku^ tuojau pasklido 
gandas, kad milijonierė galinti 
vesti aukštos kilmės palikuonį. 
Matyt, kad jaunuolis josios ran
kos prašė, bet ji, viską šaltai aps 
kaičiavusi, jam tarė “niet.” Jai 
buvo aišku, kad jokio turto gra 
žus josios Sergėjus neturėjo. 
Jis pasirašinėjo didelius čekius, 
bet kiekvienas kapeika priklau

so vietų valdžiai, o ne jam.sė

d.Santiago, Cil. — Liepos 12 
atvažiavo j Čilės sostinę Santiago 
Jungtinių Tautų komisija ištirti 
žmogaus teisių padėį. Karinė 
Čilės vyriausybė, nuvertusi mar 
ksistinį Čilės prezidentą Alen- 
dę, kokius trejus metus tokios 
J. T. komisijos nenorėjo įsileis
ti Bet dabar pati Čilės vyriau
sybė ją pasikvietė.

Komisija žmogaus teisėms tir 
ti čilėie laisvai važinės do kraš
tą %r klausinės gyventojus. Ūžti 
krinama, ka<p rašo Mexsikos 
dienraštis “Excelsior”, visiems 
liudininkams, kad po apklausi
nėjimo nebus jokių persėkioji- 

Imų. :

Greitor maišys spiritą 
su gazolinu

Vashingtonas. — Energijos 
ateitis nejuokais yra tamsi, bent 
šių dienų akimis žiūrint. Todėl 
nesis’kelbiant ieškoma naujų 
energijos šaltinių Pasak “Excel 
sior” dienraščio, Amerikoje 
greitu laiku bus į benziną pri
maišoma dešimt nuo. alkoholio. 
Toks mišinys bus vadinamas 
“gasohol”. Ką nepriklausomos 
Lietuvo> chemikai ir inžinieriai 
buvo suradę ir gyvenime buvo 
vartojama, tai tik dabar, tris
dešimčiai metų praėjus, ameri-j 
kiečiai pripažino, kad alkoholio} 
mišinys su benzinu gali būti var 
to jamas vidaus degimo varik
liams varyti. Esą. jis yra žymiai 
pigesnis, patogesnis pavojaus 
atžvilgiu, negadina vidaus va
riklių ir žymiai mažiau užteršia 
orą.

nevu ir paspausti jam ranką, bet 
Brežnevas sausai atsakąs ‘Niet\ 
Tol. kol nebus susitarta dėl gink 
lų apribojimo sutarties, negali 
būti jokio susitikimo ir rankų 
paspaudimo.

' štai dėl ko. pasak U. S. News 
and World Report žurnalo, 
prez. Carterio administracija 
taip labai stengiasi dėl SALT II 
sutarties, aoribojant ginklų ga
mybą. ir štai dėl ko Amerika 
iki maksimumo nusileidžia Krem 
liaus ponams. >usilpnindama JA 
Valstybių gynybą.

Vokiečių kariuomenės štabas 
buvo įsitikinęs, kad neutrono 
bomba yra pats geriausias gink 
la< sovietų tankams sustabdyti, 
bet prezidentas Carteris. su vo
kiečiais ir kitais sąjungininkais 
'nepasitaręs, įsakė sustabdyti ne 
utrono bombos gamybą. Vokie
čių kanr-wdai nemano, kad be 
neutrono bombos amerikiečiai su 
vokiečiais pajėgtų sustabdyti į

to prezidentas 
su savo šeima, 
pokalbis tęsėsi 
dvi valandas.

daugiau kaip

Kas buvo jų k ulbėta — 
smulkmenų nežinoma ir nes
kelbiama, bei Egipto spauda 
užsimena, jog buvo tartasi ir 
ieškota būdų prieiti prie tai
kos. Izraelitų gynybos ministe- 
ris tik pasakė, ka jis esąs pa
kankamai judrus pokaibio prog 

amai lai-Vakarus besiveržiančius sovietų • ramoie h’ turįs pakauk
karius.

Ieško uranijau Europoje
Briuselis. — Europos valsty-1 į 

bių bendros rinkos komisija lie
pos 12 d. oaskelbė. kad bendro
sios rinkos valstybės sudėjo ben 
drai 6,250.000 milijonų dolerių 
surasti Vakarų Europoje urani
jų ir į išnaudoti. Į uranijaus 
ieškojimo ąjungą įsijungė V. 
Vokietija, Italija, Britanija, Ir- 
landija, Belgija ir Olandija. Tam 
tikslui skirta pinigų suma iš
dalijama net į 9 grupes: į urani 
jaus ieškojimo bei jo išnaudoji-- 
mo ir į kitas svarbias energijos 
srityje.
Kiekvienos grupėm projektams, 

padengti Europos bendroji rinka 
su kapitalu prisideda iki 55 ir

Reikalinga tikslesnio 
išsiaiškinimo

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
visuomenė, kaip Prancūzijos 
laikraščiai rašo, yra užgauta 
JAV-bių ambasadoriaus J. Tau
tose Andrew Youngo. kurs pa
sakė, kad Prancūzijos kariu 
įsikišimas Zaire prieš Katangos 
įsibrovėlius buvo daromas ne
žmoniškais tikslais^ bet tik gi
nant Prancūzijos ekonominius 
reikalus. Nors JAV-bių valsty 
bės departamentas pasistengi 
tuoj šį ambasadoriaus Youngo 

• issi šokį’ m ą su šve l n i n ti, šaky •
dainas, jogei ambasadoriaus pa 
reiškimai nei taigoj a administ
racijos nuomonės nei daromus 
sprendimus, bet Prancūzija te
belieka nepatenkinta. Pasak 
laikraščių, kitus klausimus ap 
tariant, turės būti išsiaiškinta 
ir ambasadoriaus nedipToma- 
tiški pareiškimai^ susitikus 
Amerikos prez. Carteriui su 
Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing ekonominėje 

Į konferencijoje V. Vokietijos 
laikinojoje sostinėje Bonoje.

— Viktoras Korcnojus reika
lauja. kad sovietų valdžia isle-s
ty j Filipinų salas jo žmoną ir 
dukrą. Jam būtų lengviau kovo 
ti prieš Anatolijų Karpovą, da
bartinį pasaulinį šachmatų žem 
pijoką.

Moksleiviu vežiojimai

COLUMBUS. Ohio. — Fede
ralinio apeliacinio teismo įsa
kymu bei nutarimu, šj rudenį 
Columbus mokyklų administ
racija. Ohio valstijoje, turės 
segregacijos sumetimais išve
žioti apie 37.000 moksleivių į 
mokyklas — Juodukus vež į 
baltųjų mokyklas, o baltuosius 

| — i juodųjų.

Egipto ir Izraelio pokalbis 
Austrijoje įvyko penkiomis die 
nomis anksčiau prieš praside
dant Londone abiejų šalių tai 
kos deryboms, kuriose daly
vaus Izraelio, Egipto n JAV- 
bių užsienio reikalų ministe
rial bei valstybės sekretoriai.

Jeruzalėje Izraelio užsienio 
reikalų ministeris Moshe Da
yanas prasitarė, kad Izraelis 
jau yra pasiruošęs pradėti tie
siogines su Egiptu derybas oku 
puoto Sinajaus EI Arish mies
te, kai tik bus baigta abiejų 
salių konferencija Londone. Pa 
sak Dayano, abi šalys tuo rei
kalu jau yra susitarusios bet 
tik dar tiksli derybų data ne
nustatyta.

Kai matyti, abi šalys iš anks 
to yra nusprendusios, kad Lon 
dono konferencijoje tikslas ne
bus atsiektas. Bet gynvbos mi- 
nisterio Wcizinano ir prez. Sa 
dato pokalbiai Austrijoje va- 

___  j davimo kryptį taikos linkine 
Prezidentas aplankė vieną dij pakreipti tiesesniu keliu 

desnę Amerikos karo bazę. Jis 
buvo informuotas, kad Ameri
kos kariai buvo nepatenkinti 
gaunamu atlyginimu. Doleriui 
nusmukus, o Vokietijos prokuk 
tams gerokai pabrangus, Ame
rikos kariai jaučiasi labai blo
gai. Jų doleris jau nepajėgia 
nusipirkti to. ką iki šio meto 
Vokietijos krautuvėse ir restora 
nuošė nusipirkdavo.

(Prezidentas, patyręs ap'e šča 
ranskio nuteisimą trylikai metų 
kalėjimo, pasmerkė sovietų teis 
mus ir sovietų valdžią, nesilai
kančią Helsinkyje padarytų su
sitarimų. Paskutinis ščarenskio 
žodis buvo labai stiprus ir įti
kinantis. Jis nedarė jokių nuo
laidų sovietų valdž ai ir neprisi
pažino prie jam primetamų kal
tinimų.

Prezidentas Carteris, patyręs 
apie šias vokiečių nuotaikas, nu 
tarė aplankyti kelis svarbesnius 
Vokietijos miestus ir gyvu žo
džiu sustiprinti vokiečių nuotai
kas. Prezidentas, aptaręs su 
kancleriu ir kitų valstybių atsto 
vais ekonominės konferencijos 
dienotvarkę ir išaiškinęs, kad 
oficialūs konferencijos posėdžiai 
prasidės tiktai sekmadienio ry
tą, ryžosi aplankyti Vokietiją 
ir pasakyti gyventojams savo 
nuomonę keliais svarbiais klau- 
simais.

Pirmoji jo kalba buvo pasakyi 
ta ipačioje Bonoje, šeštadienį 
jis nuskrido į Frankfurtą, kur 
pasakė kalbą didelei miniai, lau 
kušiai prezidento. Carteris pa
reiškė, kad jis pats ir visi Ame
rikos gyventojai žingsniuos kar 
tu su Vakarų Vokietija. Prezi
dentas pareiškė giliausią įsitiki
nimą, kad nieką- Vokietijos ir 
Amerikos nepavergs, jeigu abi 
tautos pasiryš dirbti, žygiuoti J 
ir gintis kartu

— Vance, besitardamas su 
Gromyko Ženevoje, neišsprendė 
nei v kuo svarbesnio klausimo. 
Pagrindiniais klausimais Sovie
tų valdžia yra užsispyrusi. Car- 
tens nuolaidų daugiau nedarys.

— Aš nenusikaltau ir neprisi 
pažinsiu prie nepadaryto nusi
kaltimo net ir mirties grasinamo 
pavojuje, ščaranskis pareiškė 
teismui. Vokietijos kancleris 
Schmidt supažindino Frankfur
to minias su prezidentu Parteriu 
ir patarė aidžiai išklausyti jo 
žodžių. Prezidentas prižadėjo 
kreiptis Į kongresą ir prašyti, 
kad pakeltų Vokietijoj esan
tiems Amerikoj kariams atlygi
nimą.



Rakę miškas

žmonių 
skirstomos grupė*. Vieni jų 
lūs, kiti nenu

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir įausmę darnos pagrindai 

Sau jausiu mokslo žinią populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

s yra didžiausia širdies giltinė

Mediciniška tiesa
i med’c noje žinomi , pajėgs be sklerozės atlikti savo 
tipai-dvi pagal elgse- darbą kuo puikiausiai.

Vieni jų Į _ 41.» af . o J Rr. Williams atlikti tyrimai tygstą. Pagal
elgseną dabar medicina skirsfo! Dr. Williams ištyrė su pagelbi- 
žmones į A grupę, kuriai pri-1 ninkais viso 426 pacientus, jų 
klauso trejopai neramieji: ne- tarpe 117 motoru ir 309 vyrys.
kantrūs, garbėtroškos ir prieš 
ginūs-priešiški (hostile) asme
nys. Grupei B 
t ūme.daugiau 
asmenys: ramūs, lėtesni, j 
yisur išlaikantieji asmenys.

Dabar susekta, kad priešgimr 
ma> (hostility), kuriuo daugiau 
šia pasižymi A grupės žmonės.

priskiriami, šaky 
lietuviško būdo 

saiką

turi tiesiogines itaxos issivysty- 
mui širdies kraujagyslių sklero 
zės pas tokius nenuoramas, ši
tokią t esą dabar Wasingtone pa 
skelbė gyd. Redford B. Williams 
dalyvavęs ten įvykusiame Ame 
rican Psychosomatic Society 
narių susirinkime. Minėtą tie- 
są- p<itivirtino ir kitas tyrinėto- 
jas gydytojas Williams dirbąs 
Duke universitete. Durham. N. 
(\ vietovėje. Jis tvirtino, kad 
jau >enai žinoma, kad A grupės 
žmonės, pasižymi nekantrumu, 
garbėtroška ir priešginumu daug 
dažniau’serga širdies kraujagys 
lių skleroze-jų užsikimšimu ir 
dėl to apturimomis širdies ata
komis. Taigi, reikia pačiam žmo 
gui susitvarkyti-tada jo širdis

Jie skundėsi širdimi ir jiems vi 
siems buvo padalytas X-Ray šir 
dies arterijų (coronary arterio
graphy). Tada buvo susekta, 
kad priešginumas (hostility), 
kuriuo pas'žymi minėtos A gru
pės žmonės, ryškiai ir nepriklau 
somai nuo kitų širdies menkin
tojų rišasi su širdies arterijų 
užsikimšimu (occlusion). Dr. 
Williams susekė, kad ne tik di
delis žmogaus oriešginumas yra 
didelė žmogaus širdies krauja
gyslių giltinė, bet kad mažas 
žmogaus priešginumas atitolina 
tų širdies kraujagyslių giltine- 
maž:na pavojų širdies arteri
joms susilaukti sklerozės. Žmo
gaus būdo normai umas-ramu- 
mas (low hostility) sumažina 
pavojų širdies arterijoms dėl ap 
turėjimo sklerozės tiek A ir B 
grupės žmonėms.

Dar anksčiau atlikti tyrimai 
nurodo, kad minėtos A grupės 
(neramieji) žmonės serga šir
dies kraujagyslių skleroze net
šešis-septynis kartus labiau už siais). 
minėtos grupės B asmenis (ra- Į£aį buvo palyginti visi prieš

miuosius), nors jie vienodi bu
vo kitais atžvilgiais (vienodai 
rūkė, turėjo panašų kraujospū
dį, kraujuje cholesterolio kiekį, 
buvo tos pat lyties ir amžiaus). 
Vien priešginumas-priešiškumas 
(hostility) vienas pats tas toks 
žmogaus būdas buvo didelis skle 
rožės prišaukėjas į širdies arte
rijas. nežiūrint kitų sklerozės 
minėtų čia širdin šauklių-rūky- 
mo, kraujo riebumo, pakelto 
kraujospūdžio bei senyvo am
žiaus ar lyties skirtumo.

Buvo naudojama taip vadina
ma Cook ir Medley 52-jų klausi
mų skalė nustatymui žmogaus 
asmenybės žmoniškumo (Min
nesota Multiplese Personaly In
ventory.) Taip buvo išmatuota 
žmogaus priešiškumo laipsnis. 
Grupės A žmonės, turį žymią 
širdies arterijų sklerozę buvo 
daug priešginesni (hostile), pa
lyginus su A grupės žmonėmis 
turinčiais mažesnę širdies arte
rijų sklerozę ir su visais minė
tos B grupės žmonėmis (ramiai-

Adelės Duoblienės sveiko maisto receptas
JOGURTAS

Jogurtas daromas iš pieno. 
Jis lengviau virškinamas negu 
pienas. Jame pieno cukrus (lak
tozė) pakeičiamas į pieno rūgš
tį (lactic acid, glucose ir gala~ 
ctozę). Jogurtas skrandyje pa
deda. kai ir rūgštus pienas, Vit. 
B atstatymui. Jogurtas fermen 
tuojas prie aukštesnės tempera

MoHy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into betds 

&ring the Revolution, she did too. Right by his sid
Then one day, while loading cannons, he was 

iued by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

•©de in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when it’s time to take 
<£ock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

Wnen you join dx I^yroll

Savings Plan at wede, a little Is set aside ftomeadx 
paycheck to buy Bonds. Regukriy. Automatically, i 

s. That way, you’re making a ręal invey 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds. 
Right from the start, it’s been an ecus

ginumu pasižymint ie j i, vis vien 
grupės A žmonės turėjo gauses
nę širdies arterijų sklerozę už 
grupės B žmones. Tyrimų davi
niai nurodo, kad ne vien prieš- 
ginumas prišaukia į širdies ar
terijas sklerozę pas A grupės pa 
cientus. čia turi įtakos bendras 
tokių žmonių neramumas: ne- 
kantrumas, skubotumas, garbės 
troškimas, žinoma, ateina tal
kon sklerozės prišaukime jau ir 
mums visiems senai žinomi “ge 
ra dariai”: rūkymas, girtavimas, 
perdidelis svoris, užsisėdėjimas, 
pakeltas kraujo riebumas, sal
dumas, rūgštumas (uric acid), 
perdidelis kraujo spaudimas, 
na. žinoma, ir paveldėjimas.

IŠVADA. Dabar kiekvienam 
bus aišku, kad dabar vykstančios 
lietuvių tarpe peštynės tik tar 
čiam-visų lietuvių priešui naudą 
neša. Turime kiekvienas ryžtis 
tvarkytis su sava asmenybe-su 
savu būdu: turime tapti bent pa 
kenčiamais vienas kitam asme
nimis. Turime brolyje brolį ma
tyti, nežiūrint kaip jis žegnojas, 
kaip didelė jo kišenė, kokius jis 
universitetus baigė ir kurion pu 
sėn savo žvilgsnį kreipia bei ko
kią kepurę nešioja. Visi esam 
saujelės mūsiškių nariai ir pri
valome liautis šaukę Į savas šir
dis sklerozę. Pastaroji visus 
mus sulygins, jei mes patys ne
imsime lygintis ir prdėti vienin 
gai naudingiausius darbus dirb 
ti — jų gausybė. Tik nustokime 
priešginumu vienas prieš kitą 
didžiuotis. Nė vienas numirėliu 
būdamas dar nepasitarnavo nei 
sau, nei savai partijai, nei tau
tai bei valstybei.

PASISKAITYTI. Internal Me 
dicine News, Vol. II, No. 13 Ju
ly I, 1978.
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Snrinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys) ‘ '

APIE NKVD TARDYMO METODUS į

Politinių kalinių anketas pavarčius
A. VILAINIS

įMinciūnas Leonas, gimęs Padumblės km. Saldutiškio 
valsčiuj. Ūkininkas. Suimtas 1941 m. balandžio 22 d.:

“Suėmė Saldutiškio miestelyje vietos policija ir kom
jaunuoliai. Nuvežė į Švenčionėlių NKVD ir pradėjo žiau" 
rų trdymą Keturias dienas negavau nei trupinėlio duo
nos ir vandens. Stovėjau pastatytas prieš elektra 48 va
landas. Reikalavo išduoti draugus, su kuriais veikiau 
prieš komjaunuolius ir komisarą. Kaltino, kurstęs drau
gus neiti į kariuomenę — raudonąją armiją, giedojęs Lie 
tuvos himną. Buvo prirakinę prie narų. Po šešių dienų 
nuvežė į Vilniaus III kalėjimą, kur vienoj kameroj bu
vom 80 žmonių’7.

Simoniūtis Jonas, gimęs 1922 m. spalių 18 d. Kalve
lių kaime, Veisėjų valse. Ūkio darbisinkas. Suimtas 1940 
m. spalių 26 d. : k ■

“Suėmę nuvežė į Kapčiamiestį ir uždarė į tvartą. Nu
vedę tardyti, elgėsi labai žiauriai, grasino sušaudyti arba 
šokdavo mušti. Tardydami tvarte išlaikė aštuonias die
nas. Iš Kapčiamiesčio nuvežė į Marijampolę ir uždarė 
vienoj vienuolyno celėj. Kambaryje, kuris turėjo apie 3 
m. ilgio ir apie 2 pločio, buvo uždaryta 18 žmonių. Taip 
ankštai gyvenant, oras buvo nepakenčiamas. Blogiausiai 
būdavo naktį, nes visiems sugulti nebuvo vietos. Tad rei- 

mas jungiant dvigubai didesnį j kėdavo vieniems gulėti, o kitiems stovėti. Paskui guldavo 
kiekį pieno miltelių, negu pa--tie, kurie stovėdavo, o gulėjusieji atsistodavo jų vieton. 
prastam pienuiHmant i puodu- Quiėti buvo galima tik ant vieno šono, ir nepakenčiamai^ 

įsigalėjus, visa eilė turėdavo verstis ant kito šono. Mžri-'«R 
jampolėj tardė iš naujo. Po dešimt dienų išvežė į Kauno-* - ... . . ..... \

tūnos negu rūgštus pienas. Rūgs 
tus pienas reikalauja nuo 65’-85’ 
F jogurtas nuo 90-102 — Rūgs 
taus pieno bakterija žūsta prie 
virš 90 laipsnių, Yogurto prie 
virš 120.
Jogurtui naudojamas yra švie
žias pienas su mažu riebumu, 
sausi pieno milteliai, koncentruo 
tas pienas, išgarintas (evapora
ted) prie bei pieno masiniai. 
Koncentruotas pienas gauna-

ką vandens 2^/2 puodukai Betų 
pieno miltelių.

Jogurto darymui yra reika suni;iųjų darbų kalėjimą. Kaune tardė naktimis. Penkias/ 
Irnga: išlaikyti tinkamą tempe- nakti vedė tardyti, tai miegoti nebuvo galima,
nejudinti ir švariai darbą atlik nes nakų tardė, o dieną neleisdavo prižiūrėtojai, Tokie

naktis iš eilės vedė tardyti, tai miegoti nebuvo galima, 
nejudinti ir švariai darbą atlik nes nakų tardė, o dieną neleisdavo prižiūrėtojai, Tokie 
ti. Paprasčiausiai ir lengviausinj tardymai labai nusilpnindavo. Tai’dant \artojo įvairiau 
sjogurto darymui vieta yrą or-i šių priemonių. Spardydavo kojomis, arba prieš tardymą 
kaitė, jei joje yra piloto šiluj juoįavo silkių ir paskui neduodavo gerti”.

Vismantas Leonas, gimęs 1912 m. balandžio 27 d. 
žem. Naumiesty. Buvo arešto namų užvaizdą. Suimtas 

temperatūros 1940 m. lapkričio 5 d.: _ "
“Klausinėdami mušė. Klausinėjo 14 kartų. Mušė, lai

ma. Į ją reikia padėti didesnį 
indą su šiltu vandeniu ir į jį įs 
tatyti indą su pridengtu jogurtu. 
Prie normalios 1 
jogurto fermetavimo laikas tę
siasi nuo 3 iki 4 vai. Po 3 valam į Rydami už plaukų, pistoletu į pakaušį. Spardydavo-kbjo- 
dų patikrinti jo stingimą. Jei' 
ima kietėti, tuoj dėti į šaldytu
vu

Jogurtas išsilaiko šaldytuve 
nuo 5 iki 7 dienų. Sunaudojus 
jį, daryti naują su keliais šauks 
tais likusio jogurto.

Jogurto užveishnui naudoja
mas komercinis jogurtas (Plain 
lowfat), jogurtą galima pa
naudoti grietinės vietoje, prie 
salotų. įvairių daržovių mišinių,

t

mis. Mušdavo kumščiu taip pat į tarpuakį. Sargyba stum
dydavo ir mušdavo dėl mažiausio nieko. Apkiausiftėj&t 
miegoti neduodavo, ir . tardymai vykdavo naktimis^ Jei į 
jų klausimus neatsakydavau, tai paskirdavo 4-5 riaktis-ne 
miegoti, sėdint kėdėje”.

Bulakas Henrikas, gimęs 1903 m. kovo 21-d., Anuo
se. Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo Taujėnuose po
licijos nuovados viršininku. Suimtas 1940 nt spalių f) d.: 

“1940 m. rugpiūčio 6 d. buvau atleistas iš tarnybos. 
Spalių 9 d. apskrities viršininkas iškvietė į Ukmergę ir

šaltu srttbu užbalintam, šaltu!ten NKVD suėmė. Nuo 13 vai. ikiĮ21 vai. tą pat dieną kvo>ė 
.‘ . ‘« _ 7 1žuvies ir paukštienos salotų, vai 

siu mišiniams, varškės paskani- 
nimui. vaisių sulčių mišiniams, 
riešutų, saulėgrąžų ir kitokių ga 
minių junginiams maistingumo 
papldymui ir mitybos balanso 
išlaikymui.
Keli jogurto gaminimo būdai

Pirmas būdas. 4 puodukai šil
to nuo 115-120’ F vandens, 272 
-3 puod. pieno miltelių (Non-- 
fat milk, non-insta.nt) 1-2 šau
kštai komercine jogurto (Plain 
lowfat yogurt)

(Nukelta į 5 psl.)
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tardytojas rusas Kamizarovas. Po to uždarė į.Ukmergės 
kalėjimą. Suimant paskelbė nutarimą, kad aš kaip liau
dies priešas, Smetonos režimo policijos. valdininkas, esu 
valstybinei santvarkai pavojingas ir todėl turiu būti pa
talpintas Ukmergės kalėjiman, kame būsiu laikomas, sau' 
gurno organų žinioje. Kalėjime tris mėnesius manęs nie
kas netardė ir nežinojau, už ką kalinamas, ir- kaip.ilgiai 
teks kalėti. Trečiam mėnesiui baigiantis, minėtas kami
zarovas patiekė visą eilę apkaltinimų, maždaug, tokių: 
“Persekiojo komunistus veikėjus. Turėjo artimus Santy
kius su prezidentu Smetona (mano nuovadoj buvo Smc 
tonos ūkis, ir ten teko lankytis tarnybos reikalais}, da
rė kratas ir suiminėjo komunistus, neleido visuomenei iš 
kilmingai ir organizuitai sutikti raudonąją armiją* be to, 
žiauriai elgėsi su darbo žmonėmis, palaikydamas .'Santy
kius su buržuazija ir buožėmis”. Neprisipažinus, penkias 
naktis tardė nuo 23 vai. iki 4-5 vai. ryto. Grasfridavo re- 
volveriu, karceriu ir pagaliau šeimos suėmimu. Sodino ir 
laikė kelis kartus prie stipinai įkūrentos krosnies. Vieną 
kartą uždarė į karcerį, kur išlaikė tris paras, duodami per 
parą 200 gramų duonos ir vieną litrą vandens. Karceris 
buvo nekūrentas, o lauke per 30' šalčio. Pašalau kojas, 
rankas ir, grįžęs kameron, sirgau angina. Režimas buvo 
sunkus, ir prižiūrėtojų elgesys buvo žiaurus, ypač "vyres
nio prižiūrėtojo Meškausko. Mano žmonos tėvas.buvo vo
kiečių kilmės, žmona, negalėdama kitaip išvaduoti ma
nęs, repatrijavo Vokietijon. Po to bolševikai turėjo per
duoti ir mane su kitais repatrijantais”. ‘ ;

Staneika Julius, gimęs 1922 m. vasario mėn.,Ambra- 
žų km. Prieš suimant dirbo savo tėvo ūkyje. Suimtas 
1940 m. vasario 15 d. 23 vai. namuose: . , -į V-'

“Mano sunkiausias tardymas vyko šakių saugume. 
Buvau laikomas prie įkaitintų krosnių ir mušamas: Tar
dymo metu laikydavo kalėjimo vienutėj”. , į <• j z

Petrošiūnas Andrius, gimęs 1922 m. balandžio. 22 G. 
Pvėšakių kaime, Barzdų valse. Mokėsi Vilkaviški# gim
nazijoj 9'toj klasėj. Suimtas 1941 m. vasario «>7 

— . . . ■ ■
(Bus daugiau)
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Kalifornijos pakraščiuose

Taip; pat, ir dėl charizmatinio priešingai, jaučiamas didėjanti? 
sąjūdžio ner^ik per daug džiū
gauti,’ kad tai bus viena iš tų 
akstinų, kuris atneš atnaujini
mą Bažnyčiai, šis sąjūdis kaip 
yra žinoma paremtas emocijo
mis. Ar toks emocinis kreipima
sis į šv. Dvasią, gali atsakyti į!kų? Ar tik nebus 
visus teologinius klausimus? Be priežastis, kad šiandien libera-; 
to, religija nėra jausmo išdava, Į lizmo vėjai ėmų pūsti ir katuli-; 
bet proto ir valios. Kokia čia! kiškose mokyklose. Kad atsira

do mokyklose ir tokių dėstytojų 
kurie ėmė ramtis Bažnyčios pr-e 
šų daromais puolimais. Atsira- * 
do tokių ir panašių, kaip ir 
simpoziumo kalbėtojas.

Toks jo nusiskundimas dėl! 
ekumeninės veiklos, kad per ma . 
žai pasireiškė, nėra teisingas.: 
Vienoje vietoje jis džiūgauja. į 
kad didelė pažanga padaryta ’ 
ekumenėje srityje. Kitoje, kad 
ji nepasisekė. Gal jo manymu 
nepasiekimą reikų laikyti, kad 
visos krikščionikos denominaci-į 
jos netapo katalikiškomis ar! 
priešingai. Man atrodo ekume-: 
nizmo pagrindinė bazė yra tole- į 
rancija. Tai reiškia, kad kiek vie 
na religinė denominacija eina) namas priekaištas Bažnyčiai su- 

nusistebėjimą jo igno-lįimas vyskupų adresu?

jaunimo dvasinis atgimimas. Te i 
ologijos paskaitos universitetuo 
se yra gausios klausytojais.

Bet vis tik būtų įdomu išgirs į 
ti, kas ir kokios priežastys jauni ' 
mą atšaldė nuo religinių prakti- : 

pagrindinė |

|rkų gyvemino
lAr gi ntl<vista,
i nuolynuo- - yp
jii ielė dr; ; usnie

I roLsiją. Be to, ar ne- t:mi 
š andien didelis kata mosh 

supasaulėjimas. Į darni 
kad seniau vie- j net 
č moterų, buvo Į 
tai pašaukimų i l 

si mdien. kai toj’ draus : gus ir 
’nėjo, tai ir pašaukimų j kas jų 

>. Bet ir šiandien griež-Įtys pa 
?n uolynai nesiskundžia 
<ikmu stokos.
S kun. J

gali būti dvasia, kad katalikai 
užmiršta hierachinę Bažnyčią 
ir ima tikėti į perdėtas ir pavir
šutiniškas emocines orgijas, re 
Jigiją padaro ne formaliu tikėji
mu, bet asmenišku išgyvenimu.

Tikrai reikia nustebti kun. J. 
Š., kuris Bažnyčios atnaujinimui 
sūlo tokias reformas. Tiesa, jos 
parodo jo drąsą, bet kartu pa
rodo ir. jo siaurą paviršutinį da 
lyko žinojimą. Kai matai, kad 
jo skelbiamos mintys nesideri- 
sa su Bažnyčios mokslu, nes jos. 
jer pasisavintos-iš'įjos ’griovikų.

Cituoja statistiką, kad 6,6 mi
lijonai mokslinio amžiaus kata
likų vaikų nedalyvauja religi
jos auklėjime, gal teisingiau rei 
ktų sakyti religinėje praktiko
je. Jis nepasako kada tokia sta
tistiką, buvo paskelbta. Todėl 
tenka ’ suabejoti jos tikslumu. I
Tiesa, neseni laikai, kai jauni
mas buvo pasinešęs į hipizmą, 
pamilus purvą, vaikščiojo ilgais 
plaukais apžėlęs, narkotikais ap 
sisvaiginęs. Bet to laikotarpio 
daugis jaunimo supuvo, šiandien

savo pasirinktu keliu prie vieno j 
ir to paies Tikslo, išsižadant tari 
pusavės kovos, šiandien šiuo at j 
žvilgiu jau daug pasiekta. N’e- 
naujiena, kad visų krikščioniškų 
religijų net ir aukštieji dvasiš. 
kiai kartais, askirais atvejais* 
randa reikalą bendrai pasimels 
ti.

Kun. J. š. kritikuoja ‘r Baž-

nyčiOs santvarką. Jis ją vadina tume. Ką gi šitoks jo svaičioji- 
monarchine, kurios neparemia ma> turi b?ndro su Bažnyčios 
nei šv. Raštas. Keisa, kad kata’atsinaujinimu? Tenka tik šauk- 
l.Kų teologas taip paviršutinis- ti. O tempora, o mores!
kai. negiliai nušneka. Lyg jis vi; Kun. J. š. kritikuoja ir vys- 
sai nežinotų, kad. Kristus įstei- kupų išrinkimo būdą, anot jo, 
gė hierachinę Bažnyčios sant- jais patenka biurakratinės aš
va rką. Pagaliau ar viskas yra{ menybė, kurios ebevirsauja.- 
šv. Rašte surašyta? Toks jo ke Ar šis jo priekaištas nėra tam

saus nepasitikėjimo šešėlio me-
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rancija. Ir kas galėtų nesistebė
ti, kai jis kongrese niekino Baž 
nyxia taip kaip ją šiandien oku
puotoje Lietuvoje niekina mū
sų tautos okupanto samdiniai. 
Anot jo, Vatikanas esantis italų 
dominuojamas karališkas dva
ras, o turtingiausias vasalas JAV 
turi mažai įtakos. Kodėl kun. 
J. š. rado reikalą Bažnyčios 
priešų pliauškalą kartoti ateiti
ninkų suvažiavime? Keista kad 
kongrese neatsirado nė vieno 
pasaulio ar dvasiškio kurie 
būt jam pareiškę protestą, dėl 
tokio svaičiojimo.

Iš viso, kyla klausimas, kodėl 
jam šovė į galvą mintis Vatika
ną vadinti karališku italų dva
ru, o JAV vasalu? Juk tai yra 
nonsensas JAV katalikai, kaip 
ir visų kitų kraštų yra vienybė
je su popiežiumi, kaip savo Vy 
riausiuoju Vadovu, šv. Petro 
įpėdiniu. Vienybė ai ne vasalys 
tė. Tą kun. Jurgis šarauskas 
turėtų žinoti. Ką reiškia būti 
vienybėje ir ką reiškia būti va
salu.

Ar gi ne keista, kad jokia ki

Taip pat, daro užuomina ir 
Popiežiui Pauliui VI, kad atsis
tatydintų, nes jau senyvo am
žiaus. Mat, tuomi jis tebetęsia 
tradicija, kad išrinktoji popie
žystė yra būtina visuotinai Baž 
nyčios gerovei. Bet tai yra iš
sivysčiusi “imperalistinė popie
žystė”. Jei popiežystė būtų ap
ribota — sako jis — ji būtų ko 
leginė, tada laimėtų pasitikėji
mą. štai tau ištikimasis Bažny
čios sūnus moko popiežių ką jis 
turėtų padaryti, kad laimėtų 
pasitikėjimą. Jis tokiu pareiški
mu daro užuominą, kad katali
kai popiežiumi nepasitiki. Ar tai; 
nesvaiščiojimas ?

Jis siūlo civiliai sutuokusius 
kitaip traktuoti, netaikyti jiems 
legalizmo, o pasiremt tik gailės 
tingumu. Kažin ar toks šeimų 
pakrikimas paremtas vien tik 
gailestingumu galėtų ką gero 
šeimos gyvenimui atnešti? Pa
galiau gailestingumas neturi bū 
ti aklas. Juk ir Kristus atleidęs 
nusidėjėlei nuodėmes, pasakė: 
“Tau nuodėmės atleistos, eik ir

kuris kunigystėn įsiveržė ne dėl 
kunigystės idealo, o dėl kitokių 
nors išskaičiavimų. Tie, kurie 
žino, kas yra kunigystė ir koks 
jos tikslas, tiems ir celebata, 
nėra našta. Tiems nėra našta, 
kurie yra įsisavinę Kristaus žo
džius, kuriuos pasakė savo apaš 
talams: Kiekvienas kuris dėl 
mano Vardo paliks namus ar bro 
liūs ar seseris, ar tėvą ar moti
ną ar žmoną ar vaikus gaus šim 
teriopai ir / paveldės amžinąjį 
gyvenimą Mt 19.27-29. Kristus 
reikalauja atsižadėjimo, pasisš- 

j ventimo. Iš tų kunigų, kurie yra 
įsisavinę Kristaus kvietimą, tar 
nauti žmonėms, jų sielų išgany 
mui, neteko išgirsti, kad jie kel 
tų tokius klausimus ir skelbtų, 
kad jiems celebatas yra našta. 
As norėčiau paklausti kun. Jur
gį šarauską ar vedusiųjų gyve- 

5 nimas yra be naštos ir neturi 
jokių sunkybių? (Pašaukimų su
mažėjimo priežastis nėra cele
batas. Ne perdaugiausiai pašau
kimų turi šiandien ir tos kri
kščioniškos denominacijos, ku
rių dvasiškiai nėra įpareigoti 
laikytis celebato. Viena iš pa
grindinių pašaukimų -skaičiaus 
sumažėjimo priežasčių, yra idea
lizmo sumenkėjimas, šeimų dva 
šia. Ar daug yra tokių šeimų,

■ė\ai kalbėtų savo vai- kiaj cxire sKia tiem nr1 kurie 
kunigystę? Šiandien ' nori moralės reikalavimus kojo- 

aglau ia rūpinasi tuo, mis sutrypti. O kas liečia lit or
kai Įsigytų kokią nors giją, tai jau neturėtų būti kliū- 

atsinauj nimui. nes ji su- 
rn nta į ve tos gi t arogie- 
menkos vertės ši lageriai,

šokami baletai.
J s daro Bažnyčiai priekaištą, 

at'-t ūm a v dusiu kuni- 
vcdU'ias vienuoles. Nie- 
neat'tumia. nel>ent jie pa 

.dtrauk a. bet tai jų apsis 
ma. būti dezertyrais. Taip 

nereikia užmiršti, kad jie 
aiškinimas, I yra sulaužę savo duotus iškil- 

. Mišiose dalyvių skai-j mingus pasižadėjimus, tat, ar 
nažėjo. Jis remiasi kaž-vra reikalas juos būtinai įjung- 
'drytu apklausinėjimu, j ti i Bažnyčiosatsinaujinimo veik 
e anti oriežastis Bažnyčią? Pagaliau kiek gi tokių Pl
ūdimas gimimo kontro- i simetusių veržiasi atgal sugrįž 
u. kad jei Bažnyčia prijti? Jei jau veržiasi, tai juos ver 
ulymui negimusių kūdi- čia kiti motyvai, tik ne noras 
dalyvių skaičius nema- ! ve kti bažnytinę veiklą. Taip 

* to Bažnyčia išsiskyru-1 pat nenaujiena kad kaikurie pa
de iliai vedusius ne taip sitraukę jš dvasiško luomo Baž 

kaip pavyzdingai gy-1 nyčią šmeižia, prasimanydami 
šeimas. Man atrodo jai visokių kaltinimų.

Paskaičius šias “Ateityje” 
atspausdintas kun. Jurgio 3a- 

(Nukelta į 5 psl.)

venaneta
kad Bažnyčia negali didinti šv. 
Mišių lankytojų skaičių išsiža
dėdama moralės principų. Ji aiš 1

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtsmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Jr intvmlq nuotykio 

išrašymai, paimti iš gyvenimo. lengva* stilius, šyva ka’ba. gražiai išleist*. 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
•si., kainuoja $2.00. *
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So^ AVIATIb^S TiAAT HAVE FLOW 
Č IkHb "THE STRATOSPHERE A9OUT 
1 30,000 FEET UP, CLAIM THAT IF MOI 
Z ORIMK A GLRSS OF MILK AT THAT 
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Zo uxi ^ujoml JIsj tV 
Iteti dideliai dirbai. Pirmi, jie pa
dedi Janu puiekti asmeniškai Jūsų 
oiiimojimui. Antri, Jie padedi su- 
turti geresnę apylinkės bendruomenę' i 
Ir parūpina fondus namams isigytL

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
5ūmos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
“'eša

Buy a car no larger oe 
more powerful than you 
need

Don’t be ■ Bom Loeerl

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigt* 1923 metei*. T«L 421-3070

pletoo« Hemą* AUtnmobUtem* potatytt

ta krikščioniška religinė deno- nenusidėk!” Taigi gailestingu- 
minacija savo religijos vadovy 
bės viršūniii savo suvažiavimuo 
se neniekina, kai tuo tarpu ka
talikų teologas užgaulioja Baž
nyčią priešų skelbiamais šmeiži 
mais.

Taio pat reikia stebėtis Va
tikanui keliamu kaltinimu, būk 
jis nesirūpina Lietuva. Jis tai
goja. kad lietuviai katalikai su
sijungtu su rusų ir žydų disi
dentais. Tada anot jo, politi
niams tikslams daugiau laimė-

AIVS9LF MHXCWTS, SoQGlO?V j 
#<0S £ND TVEU YKXtM SWINGS' 
RQt MP0€ FtoM Some OF 7fie: 
Mnftk C«GAUS OF the cow i 4

f Tvsuot- SpŠmuG SEA SCALLOPS' CAUGHT 
yBM/ BuGi/MbO FREOu&MTlN

I TA>*> HAKE, 4. TO 5 AKhES LONG, •
SCALLOP.,,.<«

mas turi būt paremtas ne vien 
širdies gailesingumo sentimen
tu, bet ir moralės reikalavimais.

Kun. J. š. laiko kliūtimi Baž
nyčios atsinaujinimui kunigų ce 
lebatą. Kadangi jo separemia 
'šv. Rastas, nei Tradicija. Tai 
tiek jis ir žino apie Tradiciją. 
Iš tikrųjų ar gi kunigų celebatas 
nėra paremtas ilgų amžių tra
dicija? Be iš viso mus jo toks 
pareiškimas nestebina. Jau iš 
patirties žinome, kad tie kunigė 
Ii ai, kurie rodinė.ie celebato sun 
kurną, jie ankščiau ar vėliau iš- 
kunigėja.

Celebatas yra tik tam našta,

ENERGY

S3W

Taupykite dabar,

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 
alo diena, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kurie ne
ša iki
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Apdairus Maskvos šnipas sukinėjasi 
lietuvių kolonijose

Prieš mėnesį Amerikon atskrido Vytautas Kazake" 
vičius. Jis turėjo praleisti šiame krašte dešimt dienų, bet 
jau praėjo 30, o jis vis dar tebevaikštinėja iš vienos ko
lonijos į kitą. Kazakevičius yra pats apdairiausias sovie
tų šnipas, koki Maskva turi Lietuvoje. Maskva Ameriko“

PRiEŠ AUDRĄ

A. SVILONIS

JAV L. Bendruomenės vadai 
dar vis negali pamiršti tų pen
kių tarpininkų iššokto, kurie ry 
žosi sutaikyti suskilusių JAV 
Bendruomenę. Nuo to bandy
mo prabėgo daugiau kaip me
tai, bet dar ir šįmet birželio 
mėnesio 30 dienos Darbininkas 
paskelbė vedamąjį kuriamu pik 
ta kritika atsiliepia dėl p. Me
čio Valiukėno “Naujoje Vilny
je” platesnio paaiškinimo, kuo 
baigėsi šių mūsų neeilinių vi- 
suomeninnkų pastangos išly
ginti pašlijusią LB-nės būklę.

Tiesa, vedamojo rašėjas ra
šo, kad gal nevertėtų grįžti prie 
seno įvykio. Bet jis grįžta. Jis 
užgiriu privačių asmenų šito
kiai misijai reikšmę, jei tik tie 
tarpininkai ateina su savo mo
raliniu svoriu. Bet deja. Darbi
ninkui šių garbingų visuome
nininkų pastangos ir jų turi
mas autoritetas tokiai misijai 
buvo per menkas. Mat, jei jie 
būtų pvz. Vilkui atstovavę, tai 
tada toji institucija būtų sutei
kusi jiems autoritetą, taip rašo 
Darbininkas.

bes kliedėjimas, Reiškia vesti 
pokalbį su JAV Bendruomenės 
vadais šie mūsų neeiliniai vi
suomenininkai yra per menko 
autoriteto. Jie turėtų būti auto
rizuoti Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto. Reikia 
tik stebėtis, kiek šie B-nės va
dai yra savyje sukaupę tuščios 
puikybės. Tiesiog gėda skaityti 
tokį minėtojo vedamojo parei
škimą.

Darbininkas savo ilgiausiu 
vedamuoju purkštauja prieš 
Mečį Valiukėną, kam jis “Nau
joje Viltyje’’ nesuminėjo tų ar
gumentų, kodėl L.B-nės vadai 
nesiteikė su tuo penketukų kal
bėtis. Man atrodo, kad Valiu
kėnas sąmoninkai jų argumen
tus nutylėjo, nes buvo tiek gar
bingas, kad nenorėjo atskleisti 
minėtų B-nės vadų proto lėkš
tumo, kurį atskleidžia jų argu
mentai ir parodyti visuomenei 
kokiose rank se yra L B-nė.

Pagal Darbininko vedamojo

kritikavo L. B-nę. Bet tai ne
tiesa. Jei jau kritikavo, tai n< 
Bendruomenę, o tik jos vadu
kus. Vadukai tai nėra B-nė 
Toks kaltinimas rodo, kad B 
nės vadai yra totalistinės dva 
sies. Tokiems betkokia pareikš
ta kritika yra nusikaltimas. Te 
talistiniame režime negalinu

rašėją, šie penki neturėjo mo
ralinio svorio šiai misijai atlik 
ti, nes kaikure jų buvo nusikal- 

Bet ar tai nėra aklas didy-te. Mat, vienas jų viešai pa-

je gali turėti gudresnių ir apdairesnių šnipų, veikiančių 
amerikiečių tarpe, bet kito tokio šnipo lietuvio, kokiu yra

tvarkė ir prižiūrėjo visų i pavergtą Lietuvą siunčiamų 
laiškų eigą. Jam buvo žinomi laiškai, siunčiami iš Lietu-

Kazakevičius, Maskva neturi. vos. Jis pats visų laiškų neskaitė, bet tai darė jo paskirti
Prieš 40 metų Kaune gimęs Kazakeričius prisimena J technikai. Vienus laiškus cenzoriai praleisdavo, iš kitų iš- 

nepriklausomą Lietuvą ir josios pradžios mokyklas. Jis j kirpdavo pavojingas mintis, o trečius padėdavo į atskira
matė Lietuvos nepriklausomybės sužlugdymą. Jis Sovie
tų kariuomenėje netarnavo, bet baigė visas komunistines 
mokyklas, žinias pildė specialiuose Maskvos kursuose ir 
gerai išlaikė ne tik komjaunimo sportininko, bet ir ko
munistų partijos nario egzaminus. Jis baigė Kapsuko uni 
versitetą Vilniuje, studijavo literatūrą, istoriją ir žur
nalistiką. Būdamas praktiškas, jis tuojau įsijungė į prak 
tiška darbą. Tuojau po karo, kai komunistai vis dar bijo 
jo įžengti į krašto gilumoje esančius lietuviškus kaimus, 
Kazakevičius tapo Honano Zimano redaguojamos Tie
sos korespodentu. Ji^ pagavo Zimano pumpuojamą dva
sią ir tapo vienu geriausiu Tiesos korespondentu.

1963 metais jis buvo paskirtas Vilniuje leidžiamo ir 
užsienyje išsiblaškiusiems lietuviams veltui siuntinėjamo 
Tėvynės Balso redaktorium. Pradžioje šį propagandinį 
lapą redagavo sovietų armijos generolas, vadavaująs so
vietų užsienio žvalgybai, bet jau minėtais metais redak
torium tapo Kazakevičius. Tuo metu jis jau buvo lankęs 
sovietų šnipams reikalingus kursus, kad jie būtų susipa
žinę su pačiomis pagrindinėmis darbo taisyklėmis. Tėvy
nės Balsui atlikus savo pareigas, buvo priimti nauji pla
nai. Iš Vokietijos rusai daugiau tremtinių negalėjo įsivi
lioti į Lietuvą, tai klausimas buvo aptartas ir paruoštas 
naujas planas. Buvo įsteigtas Gimtasis Kraštas, kurio pir 
mu redaktorium buvo tas pats Kazakevičius.

Vilniuje buvo sudaryta Užsienio lietuvių draugija. 
Oficialiai josios -pirmininku buvo gen. Vladas Karvelis, 
bet visus josios reikalus vedė Vytautas Kazakevičius. Jis 
nustatinėjo adresus, kuriems lietuviams siųsti Gimtąjį 
kraštą. Niekas kitas neturėjo tiek užsienyje gyvenančių 
lietuvių adresų, kiek jų turėjo Kazakevičius. Be darbo 
minėtuose savaitinukuose, jis dar dirbo Vilniaus pašte. Jis

bylą, kad galėtų laiško rašėją patraukei teisman, jeigu jis 
kada pasiektų rusų valdomą Lietuvą. Niekas tiek užsie
nyje gyvenančių adresų neturėjo, kiek jų turėjo Kaza
kevičius.

Be to, jis sekė ir užsienyje leidžiamą lietu viii spaudą. 
Jis registravo kiekvieną svarbesnį rašinį, pasirodžiusį 
Amerikos spaudoje. Jam buvo žinomas kiekvienas veikė
jas, kuris nepatenkintas Amerikos Lietuvių Tarybos ve
damu darbu ir “nepajėgumu” išlaisvinti Lietuvos. Jis 
arba jo agentai sekė kiekvieną Amerikos lietuvių politinę 
grupę, visus laikraščius ir organizacijų veikėjus. Likvi
davus užsienio lietuvių draugiją ir. atleidus gen. Karvelį, 
Kazakevičius buvo permestas kitam darbui. Užsienyje 
gyvenantiems lietuviams vilioti buvo įsteigta “Tėviškė”, 
kurios priešakiu pastatytas sovietų žvalgybos generolas 
Pranas Petronis. Kazakevičius buvo paskirtas “Minties” 
knygų leidimo bendrovės vedėju.

Maskva žino, kad paprasto lietuvio neapgaus nei pap 
rasti, nei mokyti rusai. Tremtin išbėgusieji lietuviai ži
no, kas yra lietuvių tautos priešas ir su jais nenori nieko 
bendro turėti. Bet pamokyti ir nebaigti mokytis nori vi
sur nosį įkišai ir su priešu nori pabendrauti, Kazakevičius 
studijavo lietuvių literatūrą, pusėtinai gerai pažįsta “ta
rybinę” lietuvių ir rusų “literatūrą”, tai jam lengviausią 
vesti reikalus su mūsiškiais snobais, kurie įsivaizduoja, 
kad jie žino daugiau, negu Kazakevičius. Kazakevičius 
vadovaudamas sovietinei knygų leidyklai, dar ne vieną 
snobą patrauks į sovietinę orbitą.

Leidus sovietų valdžiai įsteigti konsulatą Pącifįko 
pakraščiuose, rusams buvo reikalingi ryšiai su minkštąnu 
garais lietuviais. Sovietų valdžia, kaip atsimenate, reika
lavo konsulato Chicagoje, bet tuometinis meras Daley

Valstybės Departamentui aiškiai pasakė, kad jis nenori 
jokio sovietinio konsulato Chicagoje. Čia gyvena didokas 
skaičius žmonių, kurių kraštus pavergė sovietų karo jė
gos, jis nenorįs jokių nesusipratimų su ramiai gyvenan- 
cjaįs ir dirbančiais žmonėmis, kurie nepakęs sovietų ki
šimosi į jų gyvenimą. Sovietų valdžiai svarbu ne tik kon
sulatas Amerikoje, bet jai dar svarbiau toks konsulatas, 
kuris bandys erzinti Amerikos lietuvių kolonijas. Maskva 
nieko geresnio šiam darbui negalėjo parinkti, kaip Kaza" 
kevičių. Jis čia atskrido tik dešimčiai dienų, o Kalifomijo 
Je prabuvo ištisą mėnesį. Reikia manyti, kad sovietų kon
sulate dirbančius rusus ar rusams parsidavusius lietu
vius jis informavo apie kiekvieną lietuvį kurį rusai vieno 
kiu ar kitokiu būdu galės bandyti įtrakti į sovietinę or
bitą. Kazakevičius tuščiomis į San Franeisko nevažiavo. 
Jis ten nuvežė keliasdešimt adresų, charakterizuodamas 
kiekvieną būsimą klientą ir nurodydamas ,ko iš kiekvieno 
galima laukti. y

Praeitą savaitę Vytautas Kazakevičius praleido Chi
cagoje, o savaitės yįduryje Vilnies redaktorius Jokubką. 
nuvežė galingą Maskvos agentą į Detroitą. Is anksto su
sitaręs, Jokubka Kazakevičių nuvežė tiesiai į St. Clair 
ežero pakraštį, kur adv. Stafanija Masytė turi puikią 
“rezidenciją^. Ten tuojau buvo sukviestą Detroito Lietu
vių klubo valdybą, kurios nariams ir svečiams buvo proga 
susipažinti su okupuotoje Lietuvoje įtakingu. Mąskyos 
agentu. Kazakevičiui buvo įdomu susipažinti su Detroite 
apylinkėje gyyenąnčiąį senais Masių šeimos nariais, bet 
patį įdomiausią pasikalbėjimą vedė su Kęstučių Keblių, 
taip pąt pakviestu į Masių namuose vykusį pobūvį. Kaza
kevičius, aptarė ne tik apie “Striptyzo” spąųsdįųimo pą- 
sekmes ir ątsįlįępųnųs Amerikos lietuvių tarpe, bet jis 
galėjo prąsmmgaį Išsikalbėti ir su KebHo žmona, poęte 
Rasą Kebįiene, juk Rasai nieko malonesnio nėra, kaip už
girsti Kazakevičiaus nuomonę apie pačius paskutinius 
jos eilėraščius. Kas jau'užsikabino ant Kazakevičiaus pa
leisto mąsąlo, tąi tąm bus labai sunku ąteįkąbigtį Bet Įąįs 
viems lietuviams patariame nepražioti burnos net ir rieJ 
biaųsią slieką prieš akis matant.

kritikuoti vado, nei vadukų, ne: 
kelti jų neigiamybes viešu
mon.

Gi, kito tarpininko nusikalti
mas, jis įdavė piniginę auką 
“reorgams”. Reiškia, tokie jų 
nusikaltimai panaikino jų kva
lifikacijas būti tarpininkais, ne 
paisant, kad jie siektų ir kil
niausių tikslų.

Darbininkas jiems patarė nu 
kreipti savo iniciatyvą, sutaiky
ti Altą su B-ne.Atrodo, šiuo at
veju jų nusikaltimai jau ne
būtų skaitomi nusikaltimais ir 
visuomenė nebūt klaidinama, 
anaip jie tik klaidintų.

Darbininkas kaltina p. Mečį 
Valiukėną, kam šis viešai pas
kelbė, kad B-nės vadai atsisakė 
kalbėti su tarpininkais. Toks 
priekaištas yra liudymas Dar
bininko dvasios nuosmukio. Pc 
to, kai tarpininkai parodė gerą 
valią gelbėti B-nę paaukojo ląi- 
ko ir pinigo važinėjimams, c 
B-nės vadai jų pastangas ne tik 
atmetė, bet dar juos apkaltino 
Tai, kokia gali būti paslaptis tb 
kio fakto, kad nebūtų galinu 
atidengti išeivijos visuomenei

Bet gal pats pikčiausias Dar 
bininko kaltinimas tarpiniu 
kams tai šis, kam gi, tokia ięi 
ciatyva išplaukė iš “Naujcsip; 
Vilties” ideologijos žmonių.Da 
bininko vedamojo žodžiais pa 
kartojant, ; tai buvo nelaimiu 
gas įvykis. Tokia iniciatyva to 
kios ideologijos žmonių jau i 
anksto pasmerkta nepasisek: 
mu, — rašo Darbininkas. -

Kodėl šios ideologijos žmc 
nės negalėjo imtis iniciatyvos 
Juk tai Darbininkas skelbi 
biaurią diskriminaciją. Dėl t 
turėtų šios minėtos ideologijc 
žmonės pareikalauti platesni 
paaiškinimo. Kuo gf “Naujc 
sios Vilties” žmonės* yra. pras 
kąįtę, kad taip įžeidžianči; 
apie juos atsiliepiamą? Kada : 
kieno ši ideologija yra pas 
merkta?

Europiejiškas satelitas
Paryžius. — Laisvojo pč 

šaulio septynių valstybių ekonc 
minės konferencijos proga, et 
popiečiai liepos 14 d. išleido 
į erdves pirmąjį Europos sat< 
litą GEOS — 2 moksliniais tik 
lais. Jis sveria prieitoje 237 k: 
iogramus ir 57$ žemėje. Sateli 
tas iškeltas 3500 kilometrų auk 
tyje. ‘

— New Yorke banditams 
-vyko įsibrauti į banką ir išneš 
ti įvairių vertybių popierių pe 
kių milijonų dolerių sumai. Ve 
tybės buvo apdraustos, bet j 
jau nėra.

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
MINTAS APIE PRAEITI.

kia. Kartais turi suteikti pirmenybę rūpesčiams, kaip 
^pelnytis duonos kasdieninės.

Taigi, atrodo, kad žmogaus gyvenimas tam tikra 
j prasme yra ne paties lemiamas. Žmogus dirba, grumia 
i si, visai negalvodamas ir nejausdamas — kas jo atei-

Dėja. likimas ne visiems vienodą dalužę lemia, tyje laukia...
nors visi panašios aplinkos, vienos tautos, tos počios. Išgyvenau aš ne trumpą, įvairių įvykių laipiną 
žemės vaikai, ir. rodos, keliauta tais pačiais gyvenimo gyvenimą. Dienas praleidau neiinginicdidainas, bet in
keliais, gal tik toliau ne visų vienodai buvę įminti juo-’
se takai. Kam palaima dosniau ištiesė ranką ir pažėrė 
gėry bių, tie galėjo sparčiau progresuoti, greičiau ženg
ti lenktynių rikiuotėje ir triumfuoti; kiti gi dygliuo
tais keliais keliaudami, ne karą turėjo sustoti žaizdą 
gydyti, ar pailsėti ir vėl grumtis gyvenimo kovose.

Sakoma, kad kiekvienas esame savo laimės kal
vis ir ateitį kurti galime savo rankomis, tačiau ne visi 
išgali turėti tas stiprias dumples, be kurių nieko nenu- 
kalsi, nieko nesukursi. Dar blogiau, jei likimas iš ta
vęs atima ir dumples ir kūjį, ir nei iš tolo neprileidžia 
į kalvę...

Visada man atrodė laimingi tie, kurių laukia mo
kykla. Tik mokymasis suteikia tas galimybes talentui 
pilnai atsiskleisti, visiems žmogaus gabumams išryš
kinti, tada gali suprasti kur savo gyvenimo vairą suk
ti. kmĮ LHią pasirinkti. Deja, gy venime ne visiems ga- 
limylx s mokytis -duotos. Likimas ne visiems vienodai 
įeikit galimybes mokytis ir siekti kur pomėgiai trau
kia. kur gab lum langiau nuveikti. Ne visi gali pasirink 
Ii norimą kelią ir eiti ten, kur vidiniai pomėgiai trau-

tensyviai dirbdamas. Mokiausi, ieškojau savo vietos 
gyvenime, tikėjausi prasiveržti į platesnius kūrybinius 
vieškelius, — o laikas viską lyg paskubino, nedavė

• progos pasireikšti. Nei nepajutau, kaip priartėjo gyve
nimo ruduo. Gražūs planai, didingi užmojai, ryžtas 
prasmingesni a m gyvenimui, tolimesniam skrydžiui pa
kilti — viskas likosi praeityje...

Nuūžė, nužvangėjo jaunystė, kurioje tiek daug pa
sitikėjimo savimi ir gero jausmo kitiems, daug vaizduo 

< t< je sukurtu svajų besisukančios egzistencijos rato, ne
gailestingai išbaršeiusio jas...

Ak, tas laikas, jo negali pašaukti sustoti — jis vis- 
tiek bėgs pirmyn ir rodys kitokią ateitį visai ne tokią 
kokią kadaise buvai susikūręs miglotose svajose.

šiame pasaulyje atsiradau 11)07 metais spalio 20
1 dieną. Mano šaknys tebėra Mažučių kaime, prie Virba-

logčs — buvom įčbjokšli iš narnu, o vaikystė buvo su
krėsta karo įvykių tikrovės. Rūsti aplinka vaiko pa
saulį veikia slegiančiai, nes ir maža širdelė linkusi 
labiau prie gėrio ir grožio, negu prie baisumų.

Neramiam karui pasibaigus, grįžę gimtinėn ra
dom degėsių ir pelenų krūvas, jos nykiai bylojo apie 
buvusias sodybas ir apie didžiąją visų nelaimę. Ir vai
ku būdamas supratau, kąd negreit turėsime savo, kad 
ir vargaiią namų keri£. Pakol įyeijįėųi yisus yąrgus, 
tai vasarą bėgiojom basi, žiemą klumpėti bridom per 
pusnis ir kiekvienas bent kįek pajėgus turėjom dirbti^ 
nelengvus ūkio darbus.

Tokioj aplinkoj gyvenant susidarė didelės kliū
tys nonnaliai gyyentį o mmųs, vąikams, ruoštis gy ve
nimui. Jąunystė, tai tiį labai grąžus, romantiškas žor 
dis, o iš tikrųjų, aš tos jaunystės kaip įr neturėjau: bu
vo tai tifc jaunų metų epe paskandinta varge ir rūpes
čiuose, tarsi juodu brūkšniu pažymėta mano gyveni
me. Prisiminus anuos laikus ir to metų prabėgusias 
dienas, apima kažkoks slegiantis jausmas, kad teko 
tiek juodo ir rūstaus patirti, ir visa tai neišdildomu slo 
gučiu pasiliko.

Tolimesnis mano gyvenimo kelia$ buvo gausus 
įvairių ieškojimų ir i spiegi h imu. Griebiausi visokių 

-darbų,Ai&Aikėdaniasis j^aip nop* už ko pprs fvųesesųio 
užsikabinti. Šie kartų geriausi užmojai ir norai ateimaš 
davo į grubių gyvenijpo tikrovę ir jos padiktuotus vi-

lio. kur gimiau, augau, jnrmąsias raides pažinau.'žmo* 
ma. pirmųjų savo gyvenimo mėtųlaš neatsimenu, bfct 
kalbant apie vėlesnį laiką, kiek prisimena mano at
mintis, ramią vaikystę suardė 1914 metais kilęs Pirma
sis Pasaulinis karas, kuris persirito per mūsų apylin- , . . .
kę su visomis fronto baisybėmis. Per jį netekom pas- platesni akiračiai, siekti kažko ideapskesnio, išeiti į

sai kitus reikalavimu^
Manp. kaip ir daugelį lo meto jaųnųųjių viliojo

plątesnį pasaulį. Norėjau susirasti savo vietų gyvenim 
ir ši tų jame reikšti, ką vertingesnio atlikti ir jausti p 
sitenkinimą, kad prasmingai gywenti.

Patyręs daug rūstaus, matęs nugriautas sodyba 
ir miestelius, — viliojo kurti grožį, traukė statyba, ar 
chitektūros paslaptys. Mėginau dirbti statybose. Sta 
lėni kaimo žmonėms namus su dideliai- langais, erd 
viais kambariais^ plytinėmis krosnimis ir rodėsi niai 
šviesesnis mūsų žmonių gy venimas. Dėj^ likimas mai 
lėipė kitokią paskirtį gy vępime, o gal pagailėjo ši 
amato, statybininku netapau.

1927-tų metų rudenį išvybaų į Kauną. Dirbau i 
kartu ruošiausi įsigyti kokią speciąįybę. (Baigiau še 
ferių kursus). Pramokęs vairuoti — taisylį if įgijęs tei 
ses vairuoti autobusus, dirbau Kauno miesto aulobu 
su susiekimo ir transportacijos įmonėje. Tuo pačiu mt 
tu vakarais lankiau vakarinius amatų kursus, kuriuo 
se baigęs 1984 metais, įsigijau elektriko specialybę Ve 
bau gavau darbą Kauno geležinkelio elektros stotyje 
Turėdamas pastovesnį darbą, įstojau į . Aukštsniąj: 
Teuhnikos mokyklą ir pradėjau studijuoti in£inerifc 
Netrukus prasidėjo Antrasis Pasauliais karas ir vis 
plapąi vertėsi aukštyą kojom. Magų krantas buvo Iją 
akmuo ant kelio, o per jį riedėjo ©vetimų krpštų ai 
inijos, primesdamos kraštui są,udringų$ fronkis ir šiųr 
pifrs;|kur4žiu$ pergyvenimus, kurie palietė ir mane 
Košmariško srauto įvykių tapau išblokštas įš tėvyna 
kai dangų temdė frontų dūmai. - - ..

(Bus daugiau)



DR K G. DALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tai. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neaUiliepia, skambinti 374-8004.

TVIRTA SVEIKATA .......

(Atkelta iš 2 psl.) 
Darbas !

1

DR. C. K. BOBELIS 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talaf. 695-0533
Fox Valley Medical Confer 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR PAUL V. DARGU 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos d i re XT on us
1938 S. Hsnhaim Rd., Westchester, K 
VaLA?'DOS: 3—9 darbo dienomis i 

kai antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 561-2727 arba 562 2728

-EL. — BE 3-5893
DB. A. B. GLEVECfGV 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strec) 
Valandoj pagal aunts n™ j

DR. FRANK PLECKV 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tai. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. uždaryta tre

DRLEONAS SEIBrJTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirtai. —7 vaL vak.
Ofiso telef.; 776-2880 _ 

Rezidencijos teleL: 448-5545

Pieno miltelius su mažu kie
kiu Vandens gerai ištrinti ir su 
naišyt; su vandeniu. Keliais 
*aukša:s pieno praskiesti kuri 
ogurtą ir sumaišyti su pienu. ( 
"uoilti j švarius bent kiek pa- 
'i’dytus indus šviesai neperšvie 
rimus; pridengti ir jam leisti 
ogurto reiklaujamoje tempera 
ūroje fermentuotis.

Po 3 valandų patikrinti jo tirs 
ėjimą atsargiai, nejudinant; 
‘i ima tirštėti tuoj dėti į šalį 

’ytuvą. Jogurtas gerai išsilaiko 
aldytuve nuo 5 iki 7 dienų. Dalį, 
al kti sekančiam jogurto dary

mui; naudoti kaip aprašyta.

Adelė Duoblienė

\ntras jogurto darymo būdas

DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bandra praktika, spec. MOTERĄ lipe 

Ofisas 2652 WEST 5?th S i P.'JET 
Tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiai’ 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. SUtadie 
—ais 2-4 vai. popiet ir kitu laik 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, O. P.

ORTHOPEDAi-PROTEZISTA' 
Aparatai - Protezai. M^f.’bar 

JjR dažai. Speciali pagalba tujom- 
(Arch. Supports) ir L t.

Vai..* 9—4 ir 8—8. ^o^adiemais 9— 
2<S0 West 63rd St., Chicago. HL 606?

Talei.- PRoepect 6-5084

Prop.
1 kvorta koncentruoto pieno.

1 kvorta* virinto vandens.
3 šaukštai palikto nuo praei- 
o darymo jogurto.

Darbas: Sumaišyti vandenį 
J u koncentruotu pienu. Kai tem 
■ ^eratūra sieks 115’sumaišyti su 
jogurtu. Pirm jį praskiedus pie
nu ir supylus į pieną, supilstyti 

( i mažesnius indelius, pridengti 
:r statyti fermentuotis Toliau 

Į darbas kaip pirmojo jogurto. 
Ikaip pirmajam jogurtui.

j Trečia^ jogurto darymo būdas

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Lu’dim*! — °ihM ipariudi 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T.l. WA 5-8063

MOVING

Apdraustu per kramtymu 
15 įvairi9 atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 

RADUC IBtMOS VALANDOS 

VHoį programos 8 WOPA, 

hl L M.

Liahjvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—>L30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9'30 
vai lyto.

Vedėja Aldona Daukus

. Tebfc* HEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausios kailiu

— Jei žinote Asmenis, kuri* 
galėtų užsisakyti Naujienas* pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiem* siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

1 kvorta pieno 2^ riebumo.
1 puodukas be riebalų pieno 

nilteiių.
14 puoduko comercinio (Plain 

oūfat yogurt)
Darbas toks pat kaip pirmojo, 

enki as jogurto darymo būdas
Prop.

1 1 2 puoduko nugriebto (akim) 
ūeno miltukų 3*/2 puoduko van 
lens. 2 šaukštai (Plain low fat) 
jogurto, arba Ūkusio savo garny 
bos. Dai bas: kaip nurodyti ankš 
čiau.

jogurto darymo būdas
Prop. 2 puodukai šilto van

dens. 172 puoduko (Non-ins- 
tant) pieno miltelių 3 šaukštai 
’ikusio savo gamybas jogurto, 
šitą mišinį įdėti į skantį mišinį: 
l kvortą šilto vandens ir 1 dide 
ę dėžutę išgarinto (evaporateo) 

oieno.

Darbas: Gerai išmaišyti, su- 
'ilti į mažus indelius, sustatyti 

: indą su šiltu vandeniu ir palik 
i orkaitėje prie 100-120' F fer 
’■tentavhnnisi. Sutirštėjus laiky 

ut šaldytuve. Pasiduoda, pavai- 
'''mimanis su apelsinų sulčių už- 
oilu papuošus apelsino skiltele 
'r šalmėčių lapeliu, arba braškė-, 
mis. citrinos plonai supaustyto- 
mis žievelėmis ar sukapotais rie 
šutais bei saulėgrąžomis.

Turint jogurto didesniame in 
ie, galima jį naudoti mažesniais 
kiekiais, imti pusę kvortos jo
gurto, mažą dėžutę užsaldytų 
apelsinų sulčių ir gabaliuką va^| 
nilijos Sudėti į popierinius ar ce 
Wano puodukus, atšaldyti ir 
naudoti.

Pastaba: Maisto gaminių su 
iogurtu yra daug, ir neįmanoma 
visus čia išvardyti. >

Prop.
1 kvorta pieno 2% riebumo. 

1/4 puoduko komercinio (Plain 
owfat jogurt)

Darbas: ‘Pieną užkaitinti iki
įurbuliukų, tik nevirinti. Pravė
dinti iki reikiamos temjperatu- 
ros, sudėti jogurtą ir leisti fer
mentuotis tokiomis sąlygomis 
kaip pirmajas jogurtui.
Ketvirtai jogurto darymo būdas

Prop.

tane

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

JV. RAITO TYRINĖTOJAI.
I .V.-?.',7.VAV.\V.WA4Y.‘A7^J.‘.-.,.‘.V?.VAW.W/1V<V/AĄ

Puvis de Chavannes Žvejo šeima

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinė? jivc 
meilės, kurie jis mus mylėjo, kai mes buvome mirt nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam. tai iŠ tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

KUB KUN\ ŠAPAUSKAS

(Atkelta iš 3 psl.)

dvasia. Ar daug yra tokių 
rausko paskelbtas kliūtis Bažny 
žios atsinaujinimui, sunku su
prasti kokiu tikslu kurt K. Tri
makas tai paskelbė katalikiškai 
visuomenei. Juk jos nieko ben
dro neturi pozityviam Bažny
čios atsinaujinimui. Tai seni Ii-i _ 
beralų ir Bažnyčios priešų puo-l^ 
’imat kuriuos kartais paskelbia 
ir “Chicago Tribune” išdvasė-

KVEBEKO SEPARATISTAI iki 1981 metų rugpjūčio. Bet 
JAU SKALDO KANADĄ . /plakatai, katalogai, reklamos, 
MONTREAL, Ųue’.iee.—Pran siut^J’ami ^aštu’ Iluo si-d tu- 

cūzų separatistu Quebecois par- prancūziškai. Kelių
Uja, kurios rankose yra dabar-’ l’°<b’kIes visoje provincijoje tik 
tinė Kvebeko provincijas vai- P^^ūziškai.
džia, pradeda įgyvendinti praė-- atiglų kalba leidėjai
;usių metų rugpjūčio mėnesį *lur* parūpinti katalogus pran 
savo priimtą nuostatą _  Bill>cuzl- Galima spausdinti
101, kuriuo prancūzu kalba paJangliškai knygų versijas, tik ne 
liekama oficiali kalba ir rieninįdidesnes kaiP prancūzų versi- 
:elė kalba, dviejų kalbų siste-H'os- Galima anglų kalba rakla- 

Imuoti tokias knvgas languose 
; išstatomais plakatais, tik tie 
piką tai turi būti prancūzų kal
ba. Įvairiausi parduodamų pre
kių paaiškinimai, pamokymai, 
kaip vartoti iri t.p., gali būti ir 
angliškai, tik nedaugiau kaip 

(prancūziškai.
1 Bilius 101 prancūzų kalbą da 
ro oficialia vis f provincijai tiek 

k mo- 
būdu'kyk^ose *r valdžioje, bet prade

da pačių kvebekiečių biznierių

mą panaikinant ir anglų kalbą! 
šmetant į sąšlavyną. Apskai
čiuojama, kad vien tas kalbos 
reikalas Kvebeko provincijos 
preky’bai - pramonei ir varto
tojams kaštuos milijonus dole
rių. / ■ ■

Bilius40Į rcikaaluja, kad vi- 
■>os nauj s ųm<>nės visoje Kve
beko proviilsijoje savo iškabas 
ir biznio reklamas vien turėtuįPrivačianie gyvenme, tiek *- J 1 T T • v v
tik prancūzų kalbą, tuo L___
tą kalbą padarant dominuojant
?ia. Ligi šiol galiojusios abiem larPe kilti nepasitenkinimas vai 
kalbomis iškabos paliekamos)džia^ kad ji VHrŽ0 piliečių teisę

prekiauti su kuo nori ir vartoti 
kalbą, kokią nori, ir gręsia Ka
nados suskaldymu.kun. K. Trimakui prie širdies. 

Bet tai .liudytų judviejų pasime 
timą. Katalikai tėvai turėtų at
kreipti rimtą dėmesį, kokie kar- šviečia kaip saulė jei juos va 
tais papučia vėjai ir katalikiš-|lys-ite su druska ir actu, var- 
koje ateitininkų organizacijo-j lojant indams plauti mazgo*
įe. \ ’ Ateitininkas I tę arba rankšluostį.

eVarnis puodas ar keptuvė.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

ięs kunigas Andrew Greeley. 
Skelbti tokias atsinaujinimo 
priemones bei mintis be jokių 
kritiškų pastabų yra grynas ne
susipratimą, gal dar daugiau, tai 
klaidinimas katalikiško jauni
mo. Nebent kun. J. š. skelbia
mos atsinaujinimui priemonės žr

A Great Grilled Sandwich
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

IT BETIK F
CarBlyn Avefino
Nufrt-Wnson Kitcfteux

AchieviBg Kitchen Efficiency
The energy crisis has made 

the subject ’ of energy-saving 
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its, accom
panying burner will allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted!

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. This speeds the 
cess. Legumes or dried fruit* 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
easy to prepare main dish.

Convenience foods such as 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would- cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered 
an day.

Don’t be afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguirtg 
as a change-of-pace menu 
idea — it ii more enerjQr 
efficient and nutritious than

boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broHer, it is 
important to learn how to use 
them m a more efficient man
ner. Consider the following 
tips:

Always try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake” items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially Before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time Mo 
cooking time. This is a Mire 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American Mmisehcide 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
savings of a microwave oven 
could approach 85 per cent.

These energy-saving hint! 
are proof that there are in
deed ways to save fuel money 
in the kitchen. Tft just 
anothor way Hunt-Wesson is 
working to make it better 
foryou.^

■f Sandwiches are an Amenran tradition once reserved for 
hmchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re 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 cart
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

Golden Grills
6 sandwiches

6 hard-cooked eggs*, 
chopped

1/4 cup shredded Swiss 
cheese

1/2 cup chopped cooked 
. ham

2 tablespoons sweet pickle 
relish

V3 cup finely chopped 
onion OR 1 1/2

2 tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

tablespoons instant 1/2 teaspoon salt
minced onion 12 slices rye bread 

Butter
Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 

Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down;spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary’ remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for

4g» — adjust time ap or dowiv'by about approx. 3 
minutes for each size larger or smnfler. Eool eggs imrrfediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is lem likely you wifl have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at hrge end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off sbeU.

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

Telef. 476-2345
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Apdairus Maskvos šnipas sukinėjasi 
lietuvių kolonijose

Prieš mėnesi Amerikon atskrido Vytautas Kazake’ 
vičius. Jis turėjo praleisti šiame krašte dešimt dienų, bet 
jau praėjo 30, o jis vis dar tebevaikštinėja iš vienos ko
lonijos i kita. Kazakevičius yra pats apdairiausias sovie
tų šnipas, koki Maskva turi Lietuvoje. Maskva Ameriko-

PRiEŠ AUDRĄ

A. SVTLONLS

JAV L. Bendruomenės vadai 
dar vis negalį pamiršti tų pen
kių tarpininkų iššūkio, kurie ry 
žosi sutaikyti suskilusių JAV 
Bendruomenę. Nuo to bandy
mo prabėgo daugiau kaip me
tai, bet dar ir šįmet birželio 
mėnesio 30 dienos DarbininkasJ 
paskelbė vedamąjį, kuriame pik 
ta kritika atsiliepia dėl p. Me
čio Valiukėno “Naujoje Vilny
je” platesnio paaiškinimo, kuo 
baigėsi šių mūsų neeilinių vj- 
suomeninnkų pastangos išly
ginti pašlijusią LB-nės būklę.

Tiesa, vedamojo rasėj as ra
šo, kad gal nevertėtų grįžti prie 
seno įvykio. Bet jis grįžtą, Jis 
užgina privačių asmenų šito
kiai misijai reikšmę, jei tik tie 
tarpininkai ateina su savo mo
raliniu svoriu. Bet deja. Darbi
ninkui šių garbingų visuome-
nininkų pastangos ir jų turi
mas autoritetas tokiai misijai 
buvo per menkas. Mat, jei jie 
būtų pvz. Vlikui atstovavę, tai 
tada toji institucija būtų sutei
kusi jiems autoritetą, taip rašo 
Darbininkas.

Bet ar tai nėra aklas didy-tę. Mat, vįenas jų

je gali turėti gudresnių ir apdairesnių šnipų, veikiančių 
amerikiečių tarpe, bet kito tokio šnipo lietuvio, kokiu yra

tvarkė ir prižiūrėjo visų i pavergtą Lietuvą siunčiamų 
laiškų eigą. Jam buvo žinomi laiškai, siunčiami iš Lietu-

Kazakevičius, Maskva neturi. vos. Jis pats visų laiškų neskaitė, bet tai darė jo paskirti
Prieš 40 metų Kaune gimęs Kazakevičius prisimena’technikai. Vienus laiškus cenzoriai praleisdavo, iš kitų iš- 

nepriklausomą Lietuvą ii* josios pradžios mokyklas. Jis (kirpdavo pavojingas mintis, o trečius padėdavo i atskirą 
matė Lietuvos nepriklausomybės sužlugdymą. Jis Sovie- bylą, kad galėtų laiško rašėją patraukei teisman, jeigu jis 
tų kariuomenėje netarnavo, bet baigė visas komunistines kada pasiektų rusų valdomą Lietuvą. Niekas tiek užsie- 
mokyklas, žinias pildė specialiuose Maskvos kursuose ir 
gerai išlaikė ne tik komjaunimo sportininko, bet ir ko-r
munistų partijos nario egzaminus. Jis baigė Kapsuko uni 
versitetą Vilniuje, studijavo literatūrą, istoriją ir žur
nalistiką. Būdamas praktiškas, jis tuojau įsijungė į prak 
tiška darbą. Tuojau po karo, kai komunistai vis dar bijo
jo įžengti į krašto gilumoje esančius lietuviškus kaimus, 
Kazakevičius tapo Honano Zimano redaguojamos Tie
sos korespodentu. Jis^pagavo Zimano pumpuojamą dva
sią ir tapo vienu geriausiu Tiesos korespondentu.

1963 metais jis buvo paskirtas Vilniuje leidžiamo ir 
užsienyje išsiblaškiusiems lietuviams veltui siuntinėjamo 
Tėvynės Balso redaktorium. Pradžioje šį propagandinį 
lapą redagavo sovietų armijos generolas, vadavau jas so
vietų užsienio žvalgybai, bet jau minėtais metais redak
torium tapo Kazakevičius. Tuo metu jis jau buvo lankęs 
sovietų šnipams reikalingus kursus, kad jie būtų susipa
žinę su pačiomis pagrindinėmis darbo taisyklėmis. Tėvy
nės Balsui atlikus savo pareigas, buvo priimti nauji pla
nai. Iš Vokietijos rusai daugiau tremtinių negalėjo įsivi
lioti į Lietuvą, tai klausimas buvo aptartas ir paruoštas 
naujas planas. Buvo įsteigtas Gimtasis Kraštas, kurio pir 
mu redaktorium buvo tas pats Kazakevičius.

Vilniuje buvo sudaryta Užsienio lietuvių draugija. 
Oficialiai josios -pirmininku buvo gen. Vladas Karvelis, 
bet visus josios reikalus vedė Vytautas Kazakevičius. Jis 
nustatinėjo adresus, kuriems lietuviams siųsti Gimtąjį 
kraštą. Niekas kitas neturėjo tiek užsienyje gyvenančių 
lietuvių adresų, kiek jų turėjo Kazakevičius. Be darbo

nyje gyvenančių adresų neturėjo, kiek jų turėjo Kaza"- 
ke vičius.

Be to, jis sekė ir užsienyje leidžiamą lietuvių spaudą. 
Jis registravo kiekvieną svaigesnį rašinį, pasirodžiusį 
Amerikos spaudoje. Jam buvo žinomas kiekvienas veikė- 
jas, kuris nepatenkintas Amerikos Lietuvių Tarybos ve
damu darbu ir "nepajėgumu*’’ išlaisvinti Lietuvos. Jis 
arba jo agentai sekė kiekvieną Amerikos lietuvių politinę 
grupę, visus laikraščius ir organizacijų veikėjus. LikvL 
davus užsienio lietuvių draugiją ir atleidus gen. Karvelį, 
Kazakevičius buvo permestas kitam darbui’ Užsienyje 
gyvenantiems lietuviams vilioti buvo įsteigta 'Tėviškė”, 
kurios priešakiu pastatytas sovietų žvalgybos generolas 
Pranas Petronis. Kazakevičius buvo paskirtas “Minties” 
knygų leidimo bendrovės vedėju.

Maskva žino, kad paprasto lietuvio neapgaus nei pap 
rasti, nei mokyti rusai. Tremtin išbėgusieji lietuviai ži
no, kas yra lietuvių tautos priešas ir su jais nenori nieko 
bendro turėti. Bet pamokyti ir nebaigti mokytis nori vi* 
sur nosį įkišti ir su priešu nori pabendrauti. Kazakevičius 
studijavo lietuvių literatūrą, pusėtinai gerai pažįsta "ta
rybinę” lietuvių ir rusų “literatūrą”, tai jam lengviausią 
vesti reikalus su mūsiškiais snobais, kurie įsivaizduoja, 
kad jie žino daugiau, negu Kazakevičius. Kazakevičius 
vadovaudamas sovietinei knygų leidyklai, dar ne vieną 
snobą patrauks į sovietinę orbitą.

Leidus sovietų valdžiai įsteigti konsulatą Pącifįko 
pakraščiuose, rusams buvo reikalingi ryšiai su minkštanu 
garais lietuviais. Sovietų valdžia, kaip atsimenate, reika-

minėtuose savaitinukuose, jis dar dirbo Vilniaus pašte. Jis lavo konsulato Chicagoje, bet tuometinis meras Daley

Juozas Kapačinskas
n i t 1Spaudos baruose |

MINTAS APIE PRAEITI.

Deja. likimas ne visiems vienodą dalužę lemia, 
nors visi panašios aplinkos, vienos tautos, tos počios , 
žemės vaikai, ir. rodos, keliauta tais pačiais gyvenimo- 
keliais, gal tik toliau ne visų vienodai buvę įminti juo-’ 
se takai. Kam palaima dosniau ištiesė ranką ir pažėrė 
gėry bių, tie galėjo sparčiau progresuoti, greičiau ženg
ti lenktynių rikiuotėje ir triumfuoti; kiti gi dygliuo
tais keliais keliaudami, ne karą turėjo sustoti žaizdą 
gydyti, ar pailsėti ir vėl grumtis gy venimo kovose.

Sakoma, kad kiekvienas esame savo laimės kal
vis ir ateitį kurti galime savo rankomis, tačiau ne visi j 
išgali turėti tas stiprias dumples, be kurių nieko ne nu
kalsi, nieko nesukursi. Dar blogiau, jei likimas is ta
vęs atima ir dumples ir kūjį, ir nei iš tolo neprileidžia 
į kalvę...

Visada man atrodė laimingi tie, kurių laukia mo
kykla. Tik mokymasis suteikia tas galimybes talentui 
pilnai atsiskleisti, visiems žmogaus gabumams išryš
kinti, tada gali suprasti kur savo gyvenimo vairą suk- 
ii. kuri kelią pasirinkti. Deja, gxweniine ne visiems ga- 
lim\b< s mokytis duotos. Likimas ne visiems vienodai 
įeik m ealiinyhcs mokytis ir siekti kur pomėgiai trau
kia. kur galėtum daugiau nuveikti. Ne visi gali pasirink 
Ii norimą kelią ir eiti ten, kur vidiniai pomėgiai trau

kia. Kartais turi suteikti pirmenybę rūpesčiams, kaip 
pelnytis duonos kasdieninės.

Taigi, atrodo, kad žmogaus gyvenimas tam tikra 
prasme yra ne paties lemiamas, žmogus dirba, grumia 
si. visai negalvodamas ir nejausdamas — kas jo atei
tyje laukia...

Išgyvenau aš ne trumpą, įvairių Įvykių kupiną 
gyvenimą. Dienas praleidau neiinginioudamas, bet in
tensyviai dirbdamas. Mokiausi, ieškojau savo vietos 
gyvenime, tikėjausi prasiveržti į platesnius kūrybinius 
vieškelius, — o laikas viską lyg paskubino, nedav’ė 

i progos pasireikšti. Nei nepajutau, kaip priartėjo gyve
nimo ruduo. Gražūs planai, didingi užmojai, rvžlas 
prasmingesniam gyvenimui tolimesniam skrydžiui oa- 
kilti — viskas likosi praeityje...

Nuūžė, nužvangėjo jaunystė, kurioje tiek daug pa
sitikėjimo savimi ir gero jausmo kitiems, daug vaizduo 
t< je sukuriu svajų besisukančios egzistencijos raln, ne
gailestingai išbarsciusio jas...

Ak. tas laikas, jo negali'pašaukti sustoti jis vis- 
tiek bėgs pirmyn ir rodys kitokią ateitį visai re tokią 
kokią kadaise buvai susikūręs miglotose svajose.

šiame pasaulyje atsiradau 1907 metais spalio 20 
dieną. Mano šaknys tebėra Mažučių kaime, prie Vii bar 
lio. kur gimiau, augau, pirmąsias raides pažinau.'žuMh- 
ma. pirmųjų savo gyvenimo metu os neatsimenu, bet 
kalbant apie vėlesnį laiką, kiek prisimena mano ai- 
mintis, ramią vaikystę suardė 191 1 metais kilęs Krim
sis Pasaulinis karas, kuris persirito per mūsų apy lin
kę su visomis fronto baisybėmis. Per jį netekom pas-

kritikavo L. B-nę. Bet tai ne
tiesa. Jei jau kritikavo, tai ne 
Bendruomenę, o tik jos vadu-

bės kliedėjimas, Reiškia vesti 
pokalbį su JAV Bendruomenės 
vadais šie mūsų neeiliniai vi
suomenininkai yra per menko 
autoriteto. Jie turėtų būti auto
rizuoti Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto. Reikia 
tik stoh>ėtis, kiek šie B-nės va
dai yra savyje sukaupę tuščios 
puikybės. Tiesiog gėda skaityti 
tokį minėtojo vedamojo parei
škimą.

Darbininkas savo ilgiausiu 
vedamuoju purkštauja prieš 
Mečį Valiukėną, kam jis “Nau
joje Viltyje” nesuminėjo tų ar
gumentų, kodėl L.B-nės vadai 
nesiteikė su tuo penketukų kal
bėtis. Man atrodo, kad Valiu
kėnas sąmonintai jų argumen
tus nutylėjo, nes buvo tiek gar
bingas, kad nenorėjo atskleisti 
minėtų B-nės vadų proto lėkš
tumo, kurį atskleidžia jų argu
mentai ir parodyti visuomenei 
kokiose rank se yra L. B-nė.

Pagal Darbininko vedamojo
rašėją, šie penki neturėjo mo
ralinio svorio šiai misijai atlik 
ti, nes kaikure jų buvo nusikal- 

viešai pa-

Valstybės Departamentui aiškiai pasakė, kad jis nenori 
jokio sovietinio konsulato Chicagoje. čia gyvena didokas 
skaičius žmonių, kurių kraštus pavergė sovietų karo jė
gos, jis nenoris jokių nesusipratimų su ramiai gyvenan
čiais ir dirbančiais žmonėmis, kurie nepakęs sovietų ki
šimosi j jų gyvenimą. Sovietų valdžiai svarbu ne tik kon
sulatas Amerikoje, bet jai dar svarbiau toks konsulatas, 
kuris bandys erzinti Amerikos lietuvių kolonijas. Maskva 
nieko geresnio šiam darbui negalėjo parinkti, kaip Kaza- 
kevičių. Jis čia atsklido tik dešimčiai dienų, o Kalifornijo 
je prabuvo ištisą mėnesį. Reikia manyti, kad sovietų kon
sulate dirbančius rusus ar rusams parsidavusius lietu
vius jis informavo apie kiekvieną lietuvi kuri rusai vieno 
Iriu ar kitokiu būdu galės bandyti įtrakti į sovietinę or
bitą. Kazakevičius tuščiomis Į San Franeisko nevažiavo. 
Jis ten nuvežė keliasdešimt adresų, charakterizuodamas 
kiekvieną būsimą klientą ir nurodydamas ,ko iš kiekvieno 
galima laukti. )■

Praeitu savaitę Vytautas Kazakevičius praleido Chi- 
cagoje, o savaitės viduryje Vilnies redaktorius Jokubką 
nuvežė galingą Maskvos agentą j Detroitą. Iš’anksto su‘ 
sitaręs, Jokubka Kazakevičių nuvežė tiesiai į St. Clair 
ežero pakraštį, kur adv. Stafanija Masytė tūri puikią 
“rezidenciją”. Ten tuojau buvo sukviesta Detroito Lietu
vių Įdubo valdybą, kurios nariams ir svečiams buvo proga 
sųsįpąžintį su okupuotoje Lietuvoje įtakingu Mąskyos 
agentu. Kązgkęvičįui buvo įdomu susipažinti su Detroito 
apylinkėje gyvenančiai senais Masių šeimos nariais, bet 
patį įdomiausią pasikalbėjimą vedė su Kęstučiu Ęjrfilįų, 
taip pąt pakviestu į Masių namuose vykusį pobūvį. Kaza’ 
k e vičius. aptarė ne tik apie “Striptyzo” spausdinimo pa
sakines įf atsiliepimus Amerikos lietuvių tarpe, bet jis 
galėjo prasmingai jšsįk,albėti ir su Kebįię žmona, poete 
Rasa Kebliene. Juk Rasai nieko malonesnio nėra, kaip už
girsti Kazakevičiaus nuomonę apie pačius p.ąskųtinius 
jos eilėraščius. Kas jau užsikabino ant Kazakevičiaus pa
leisto masalo, tai tam bus labai sunku ąlsįkąbįntį. B.ęt įąįs 
viems lietuviams patariame nepražioti burnos net ir rie
biausią slieką prieš akis matant.

kus. Vadukai tai nėra B-nė. 
Toks kaltinimas rodo, kad fi
nes vadai yra totalistinės dva
sios. Tokiems betkokia pareikš
ta kritika yra nusikaltimas. To 
talistiniaine režime negalima 
kritikuoti vado, nei vadukų, nei 
kelti jų neigiamybes viešu
mon.

Gi, kito tarpininko nusikalti
mas, jis įdavė piniginę auką 
“reorgams”. Reiškia, tokie jų 
nusikaltimai panaikino jų kva- 
Hfikacjjąs būti tarpininkais, ne 
paisant, kad jie siektų ir kil
niausių tikslų.

Darbininkas jiems patarė nu 
kreipti savo iniciatyvą, sutaiky
ti Altą su B-ne.Atrodo, šiuo at
veju jų nusikaltimai jau ne
būtų skaitomi nusikaltimais ir 
visuomenė nebūt klaidinama, 
anaip jie tik klaidintų.

Darbininkas kaltina p. Mečį 
Valiukėną, kam šis viešai pas
kelbė, kad B-nės vadai atsisakė 
kalbėti su tarpininkais. Toks 
priekaištas yra liudymas Dar
bininko dvasios nuosmukio. Po 
to, kai tarpininkai parodė gerą 
valią gelbėti B-nę paaukojo lai
ko ir pinigo važinėjimams, o 
B-nės vadai jų pastangas ne tik 
atmetė, bet dar juos apkaltino. 
Tai, kokia gali būti paslaptis to
kio fakto, kad nebūtų galima 
atidengti išeivijos visuomenei,

Bet gal pats pikčiausias Dar
bininko kaltinimas tarpinin- 

(karus tai šis, kam gi, tokia ini
ciatyvą išplaukė iš “Naujosios 
Vilties” ideologijos žmonių.Dar 
bininko vedamojo žodžiais pa
kartojant, ; ,tai buvo nelaimin
gas įvykis. Tokia iniciatyva to
kios ideologijos žmonių jau 4š 
anksto pasmerkta nepasiseki
mu, — rašo Darbininkas.

Kodėl šios ideologijos žmo
nės negalėjo imtis iniciatyvos? 
Juk tai Darbininkas skelbia 
bjaurią diskriminaciją. Dėl to 
turėtų šios minėtos idęologijos 
žmonės pareikalauti platesnio 
paaiškinimo. Kuo gi* “Naujo
sios Vilties” žmonės' yra, prasi- 
kąįt& kad taip įžeidžiančiai 
apie juos atsiliepiama? Kada ir 
kieno ši ideologija yra pas- 
iperkta?

Europiejiškas satelitas
Paryžius. — Laisvojo pa

saulio septynių valstybių ekono
minės konferencijos proga, eu
ropiečiai liepos 14 d. išleido į 
į erdves pirmąjį Europos sate
litą GEOS — 2 moksliniais tiks 
lais. Jis sveria orbitoje 237 ki
logramus ir 573 žemėje. Sateli
tas iškeltas 3500 kilometrų aukš 
tyję. ‘ '

— New Yorke banditams pa
vyko įsibrauti į banką ir išneš
ti įvairių vertybių popierių pen 
kių milijonų dolerių sumai. Ver 
tybės buvo apdraustos, bet jų 
jau nėra.

togės — buvoin įčbjokšti iš namųx o vaikystė buvo su
krėsta karo įvykių tikrovės. Rūsti aplinka vaiko pa
saulį veikia slegiančiai, nes ir maža širdelė linkusi 
labiau prie gėrio ir gi’ožio, negu prie baisumų.

Neramiam karui pasibaigus, grįžę gimtinėn ra
itom degėsių ir pelenų krūvas, jos nykiai bylojo apie 
buvusias sodybas ir apie didžiąją visų nelaimę. Ir vai
ku būdamas supratau, kad ųęgreit turėsime savo, kad 
ir varganą namų kertę. Pakol įyeiįėm yisus y argus, 
tai vasarą bėgiojom basi* žiemą klumpėti bridom per 
pusnis ir kiekvienas bent Įdek pajėgus turėjom dirbti 
nelengvus ūkio darbus.

Tokioj aplinkoj gyvenant susidarė didelės kliū
tys normaliai gvyentį, o inuiųs, vąikams, ruoštis gyve
nimui. Jaunystė, tai tik labai graįus, romantiškas žo
dis. o iš tikrųjų, aš to$ jaunystės kaip ir neturėjau : bu
vo tai ti^ jaunų metų eįlė paskandinta yarge ir rūpes
čiuose, t^rsi juodu bfūkšpin pažymėta mano gyveni
me. Prisiminus anuos laikąs ir te metų prabėgusias 
dienas, apima kažkoks slegiantis jausmas, kad teko 
tiek juodo ir rūstaus patirti, ir visa tai neišdildomu slo 
gličiu pasiliko.

Tolimesnis mano gvATniuio keiia$ buvo gausus 
įvairių įeškojimų ir išpąėgteinaų. Griebiausi visokių

Jis Tikėdamasis įurip nors už ko nprs šviesesnio 
užsikabinti. Ne kartą geriausi užmojai ir norai aksimus 
davo į grubią gyveninio tikrovę ir jos padiktuotus vi
sai kitus reikalavimu^.

Man£. kaip ir daugelį te mete jaunųęjių viliojo 
platesni akiračiai, siekti kažko ideališkesnio, išeiti į

platesnį pasaulį. Norėjau susirasti savo vietą gyvenime 
ir šį tą jame reikšti, ką vertingesnio atlikti ir jausti pa 
si tenkinimą, kad prasmingai gyventi.

Patyręs daug rūstaus, matęs nugriautas sodybas 
ir miestelius, — viliojo kurti grožį, traukė statyba, ar
chitektūros paslaptys. Mėginau dirbti statybose. Sta
tėm kaimo žmonėms namus su dideliai" langais, erd
viais kambariais, plytinėmis krosnimis ir rodėsi man 
šviesesnis mūsų žmonių gy venimas. Deją, likimas man 
lėmė kitokią paskirtį gyvenime, o gal pagailėjo šio 
amato, statybininku netapau.

1927-tų metų rudenį išvykau į Kauną. Dirbau ir 
kartu ruošiausi įsigvTi kokią specialybę. (Baigiau šo
ferių kursus). Pramokęs vairuoti — taisyti įf įgijęs tei
ses vairuoti autobusus, dirbau Kauno miesto autobu
sų susiekimo ir transportacijos įmonėje. Tuo pačiu me
tu vakarais lankiau vakarinius amatų kursus, kuriuos 
se baigęs 1 metais, įsigijau dek triko specialybę. Vė
liau gavau darbą Kauno geležinkelio elektros stotyje. 
Turėdamas pastovesnį darbą, įstojau į . AukšLsniąją 
Teuhnikos mokyklą ir pradėjau studijuoti inžineriją. 
Netrukus prasidėjo Antrasis Pasaulinis karas ir visi 
plaųai vertėsi aukštyn kojom. Mapę kramtąs buvo lyg 
akuuip ant kelio, o per jį riedėjo svetimų kraštų ar
mijos, primesdamos kraštui audringu^ Jronkis ir šiur- 
pi£s;|kurdžiu$ pergyvenimus, kurie palietė ir mane: 
Košmariško srauto įvykių tapau išblokštas iš tėvynės, 
kai dangų temdė frontų dūmai.

(Bus daugiau)
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TVIRTA SVEIKATA

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Madical Buildins). Tol. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatailiepia, skambinti 374-8004.

(Atkelta iš 2 psi.)
Darbas

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos d i re kronui

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, h
VALA?'DOS: 3—9 darbo dies n mix j 

ko antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tai.: 561-2727 arba 562 2728

Pieno miltelius su mažu kie
kiu Vandens gerai ištrinti ir su 
naišyti su vandeniu. Keliais 
*aukšas pieno praskiesti kuri' 
išgurtą h- sumaišyti su pienu, 
'unilti į švarius bent kiek pa- 
'i’dytus indus šviesai neperšvie 
rimus; pridengti ir jam leisti 
ogurto reiklaujamoje tempera 
ūroje fermentuotis.

Po 3 valandų patikrinti jo tirs 
‘ėjimą atsargiai, nejudinant;

i ima tirštėti tuoj dėti į šalį 
’y tu va. Jogurtas gerai išsilaiko 
aldytuve nuo 5 iki 7 dienų. Dalį, 
ai kti sekančiam jogurto dary

mu; naudoti kaip aprašyta.

1 kvorta pieno riebumo.
i 1 puodukas be riebalų pieno 

niltdių.
j 14 puoduko comercinio (Plain 

oūfat yogurt)
Darbas toks pat kaip pirmojo.

enkias jogurto darymo bodas

’ 1 1 2 puoduko nugriebto (skim) 
ueno miltukų 3*/2 puoduko van 
’em. 2 šaukštai (Plain lowfat) 
ogurto, arba Ūkusio savo garny 

’tos. Dalbas: kaip nurodyti ankš 
čiau.

«EL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wait 103rd Stret) 
Valandos pagal suairanma.

DIt FRANK PLECKA^
OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVLŠKAI
2618 W. 71 St. T*l. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimu, uždr'ryta tre ’

DILLEONAS SEIBrJTI£
INKSTŲ, PŪSLĖS f* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.

Ofise telef.; 776-2880 __ 
Rezidencijos telef^ 448-5545

1

'eštas jogurto darymo būdas

Prop. 2 puodukai šilto van
dens. 172 puoduko (Non-ins- 
tant) pieno miltelių 3 šaukštai 
'ikusio savo gamybos jogurto. 
*itą mišinį įdėti į skantį mišinį: 
l kvortą šilto vandens ir 1 dide 
ę dėžutę išgarinto (evaporateo) 
oieno.

Adėlė Duoblienė
Vntras jogurto darymo būdas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktikė, spec. MOTERŲ lige 
Ofisas 2652 WEST 5vth Si P.O ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., astiad, trečia^ 
ir peikt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. ŠUtadie 
siais 2-4 vai. popiet ir kitu laik 

pagal susitarimą.

i i

Prop.
1 kvorta koncentruoto pieno.

1 kvorta' virinto vandens.
3 šaukštai palikto nuo praei- 
o darymo jogurto.

Darbas: Sumaišyti vandenį 
u koncentruotu pienu. Kai tem 
^eratūra sieks 11-5’sumaišyti su 
iogurtu. Pirm jį praskiedus pie
nu ir supylus į pieną, supilstyti 
i mažesnius indelius, pridengti 
t statyti fermentuotis Toliau 
iarbas kaip pirmojo jogurto.

~{kaip pirmajam jogurtui.
F’. ŠILEIKIS, 0. P. Į j<Hnu.to darymo būdas 

ORTHOPEDAs-PROTEaSTA' I 
A Aparatai - Protezai. JW^tar įJR dažai. Speciali pagalba Ljjom- 

(Arch SupporU) -ir t t.

Darbas: Gerai išmaišyti, su- 
ilti į mažus indelius, sustatyti 

: indą su šiltu vandeniu ir palik 
i orkaitėje prie 100-120' F fer 
^entavimwsi. Sutirstėjus laiky 

’i šaldytuve. Pasiduoda pa vai - J 
'mimams su apelsinų sulčių už- f 
oilu papuošus apelsino skiltele 
’r šalmėčių lapeliu, arba braškė
mis, citrinos plonai supaustyto- , 
mis žievelėmis ar sukapotais rie 
šutais bei saulėgrąžomis.

Turint jogurto didesniame in 
ie, galima jį naudoti mažesniais 
kiekiais, imti pusę kvortos jo* 
Turto, mažą dėžutę įšaldytų 
apelsinų sulčių ir gabaliuką va-| 
nilijos Sudėti į popierinius ar ce 
^efano puodukus, atšaldyti ir 
naudoti.

■ Pastaba: Maisto gaminių su 
iogurtu yra daug, ir neįmanoma 
visus čia išvardyti. -.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Puvis de Chavannes Žvejo šeima

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yr« turtingas gailestingumu, dėl begi lines save 
meilės, kurie jis mus mylėjo, kai mes buvome mir? nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

J

2150 Wwt 63rd St, Chicago. 111. 606?
Telef.: PRoepect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! — °ilne apereude 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Prop.
1 kvorta pieno 2% riebumo. 

1/4 puoduko komercinio (Plain 
owfat jogurt)

Darbas: ‘Pieną užkaitinti iki 
jurbuliukų, tik nevirinti. Pravė
dinti iki reikiamos temjperatu- 
ros, sudėti jogurtą ir leisti fer- 
mentuotis tokiomis sąlygomis 
kaip pirmajas jogurtui.
Ketvirtai jogurto darymo būdas

KUB KUN. ŠAPAUSKAS

r

Apdraustas perkraustymas 
is įvairip atstumy.

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

’ 1,1 ■■ ■—>
SOPHIĖ BARČUS
RAOUO iEtMOS VALANDOS
Yfto* prsgremoe U W0PA,

U90 fax A. M.

Liehiviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
Vedė|a Aldona Daukm

TeJefe HEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausio* kailių 
pasirinkimas 

paa te H 
IMtxrri milintnka 

Chlm<o)e 

NORMANĄ
RiniNx

TeL26SSS2f 
(iataigm) ir 
•77-84W

I

— Jei žinote asmeniu kuri* 
gaMtų uisisakyti Naujienas, pra
šome steigti ją adresus. Mes 
jiems jiąsirae Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

(Atkelta iš 3 psl.)

dvasia. Ar daug yra tokių 
rausko paskelbtas kliūtis Bažny 
žios atsinaujinimui, sunku su
prasti kokiu tikslu kun. K. Tri
makas tai paskelbė katalikiškai 
visuomenei. Juk jos nieko ben
dro neturi pozityviam Bažny
čios atsinaujinimui. Tai seni li
beralų ir Bažnyčios priešų puo
limai, kuriuos kartais paskelbia 
ir “Chicago Tribune” išdvasė- 
ięs kunigas Andrew Greeley.
Skelbti tokias atsinaujinimo _ 
priemones bei mintis be jokių 
kritiškų pastabų yra grynas ne
susipratimą, gal dar daugiau, tai

I klaidinimas katalikiško jauni
mo. Nebent kun. J. š. skelbia-1 
mos atsinaujinimui priemonės ir

KVEBEKO SEPARATISTAI .. iki 11)81 motų rugpiūcio. Bet 
JAU SKALDO KANADĄ . .’plakatai, katalogai, reklamos, 
MONTREAL, Qne!>ee.^Pran siuti^jami paštu, nuo šiol tu- 

jūzu separatistu Quebecois par- ri bQti tik Prancūziškai. Kelių 
tija, kurios rankose yra dabar-1 rod-vklės provincijoje tik 
tinė Kvebeko provincij s vai- Prancūziška£ 
džia, pradeda įgyvendinti praė-* au81Ų kalba leidėjai
;usių metų rugpjūčio mėnesi lurl parūpinti katalogus pran 
savo priimtą nuostata — Bill*eQz^ kalba- Galima spausdinti 
101, kuriuo prancūzu kalba pa J angliškai knygų versijas, tik ne 
iiekaina oficiali kalba ir rieninįdidesnes kaiP Prancūzų versi- 
zelė kalba, dvieju kalbu siste-*^os’ Galima anglų kalba rakla- 
mą panaikinant ir anglu kalbą J,nuoti tokias knygas languose 

"; išstatomais plakatais, tik tie 
plkatai turi būti prancūzų kal
ba. Įvairiausi parduodamų pre
kių paaiškinii'nai, pamokymai, 
kaip vartoti iri t.p., gali būti ir 
angliškai, tik nedaugiau kaip 

Į prancūziškai.
kaahija, kad vi-

Bilius 101 prancūzų kalbą da 
ro oficialia vis:f provincijai tiek 

turėtu J privačiame gyvenme, tiek mo
kyklose ir valdžioje, bet prade
da pačių kvebekiečių biznierių 
tarpe kilti nepasitenkinimas vai 
džia, kad ji varžo piliečių teisę 
prekiauti su kuo nori ir vartoti 
kalbą, kokią nori, ir gręsia Ka
nados suskaldymu.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

šmetant į sąšlavyną. Apskai
čiuojama, kad vien tas kalbos 
reikalas Kvebeko provincijos 
prekybai - pramonei ir varto
tojams kaštuos 
riu.

BiliusrlOl* re
>os nauj s “įmonės visoje Kve
beko proviiisijoje savo iškabas 
ir biznio "reklamas vien 
tik prancūzų-kalbą, tuo būdui 

Įlą kalbą padarant dominuojan
čia. Ligi šiol galiojusios abiem 
kalbomis iškabos paliekamos!

milijonus dole-

kun. K. Trimakui prie širdies. 
Bet tai liudytu judviejų pasime 
timą. Katalikai tėvai turėtų ai-, 
kreipti rimtą dėmesį, kokie kar-1 
tais papučia vėjai ir katalikiš- Į lys-ite su druska ir. actu, 
koje ateitininkų organizacijo-j lojant iudams plauti mazgo
ję. Ateitininkas | arba rankšluostį.

• Varnis puodas ar keptuvė, 
šviečia kaip saulė jei juos va 

var-

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

A Great Grilled Sandwich

Prop.

t* 
'■

t'-

i

once reserved for

> 3
3MlHlHB H 8EHBI FOR fllll

6y 
Carolyn Avefino 
Ruirt-Wtsson XitdiMX

r- ~ ^ Achieving Kitchen Efficiency
The energy crisis has made 

the subject of energy-saving 
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its. accom
panying burner will allow 
heat to escape. That translate* 
to precious energy wasted!

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. Thr? speeds the pro
cess. Legumes or dried fruit* 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
easy to prepare main dish.

Convenience foods such a* 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would- cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered 
all day.

Don't be afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking i* not only intriguing 
as a change-of-pace menu 
idea — it is more energy 
efficient and nutritious than

boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broHer, it is 
important to learn how to use 
them m a more efficient man
ner. Consider the following 
tips:

Always try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake"items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This i* a aura 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American household* 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
saving* of a microwave oven 

Į could approach 85 per cent.
These energy-saving hint* 

are proof that there are in
deed ways to save fhel money 
in the kitchen. Tt> ju*t 
another way Hunt-We**on » 
working to make it better 
for you.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

NARIAI:
Chieajfot
Liet c viiį

Sandwiches are an American tradition 
hmchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re 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 cark 
•tir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

6

in
in

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 

onion OR 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

Golden Grills
6 sandwiches 

1/4

2

2

1/2
12

cup shrpdded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down;spread each with 
approx. 1/2 eup filling. Top with remaining bread slices buttered 
aide up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 40O°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn;bake an additional 5 to 8 minutes

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
lat^e ^|g* — adjust fifne wp or down by about aoprox. 3 
minutes for each size larger or smafler. ’Cool ejggi imnfediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it i» lew likely you wffl have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at krge end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help eare off shell.

Direktorių
A8#oci8cijos

AMBULANCE 
PATARNAYl 
MAS DI EMA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOKIAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 Po. JJTUANICA AVENUE. Piene: YArdf 7-3401

1446 So. 50th Ave., Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3cl9 So. LITUANICA AYR TeL: YArdf 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET RKpublk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vilniui* 7-SS71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilbų PL 974-4411

3354 So. HALSTED STREET Pheo«: TArdi 7-lfll
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ŽIAURUSIS BIRŽELIS 
LIETUVIO SODYBOJi E

Tarp spalvingų gėlynų ir sod
no žaluma apsisuptoje aikštelė
je š. m. birželio 18 d. buvo pa
minėta lietuvių tautą Lštikiisi 
birželio 1 I d. tragedija, kai ar 
ti keturiasdešimt penkių tūks
tančių įvairaus amžiaus lietu
siu raudonųjų satrapų prievar
ta buvo išvežti i tolimą šiaurę 
badui, kančioms ir mirčiai.

l)r. J. Adomavičius trumpa
me įvade pastebėjo, jog jie nėra 
ir niekada nebus užmiršti, nes 
jie yra musų broliai ir seserys. 
Jų prisiminimą pagerbsime 
malda. Ir pats tuoj už mirusius 
sukalbėjo maldelę: Amžiną 
atilsį . . . Alfonsas Šidagis giedo
jo šv. Jėzaus širdies litaniją. 
Alfui Brinkai refrenu palydint 
maldingą priegiesmį. Ema Uin- 
bražiūnienė giedojo iš maldak
nygės už mirusius ir savo su
kurtą maldą už kankinius.

Alfas Brinką plačiai apibūdi
no minimą tragiškąją dieną ir 
už jos sekančiomis, baisius iš
gyvenimus paliestųjų aukų, ir 
nemažesne širdgėla, bei ašaras 
pasilikusiųjų artimųjų. Jų gar
bei padeklamavo eilėraštį “Bai
susis birželis”, nusakantį, kaip 
sugrūstuose gyvulių vagonuose 
sklido šauksmas: Oro, vandens 
ir duonos!. Vėliau deklamavo 
eilėraščius: “Eilė medinių kry-

Pavasario,
džiaugsmas” kit. Bern. Brazd
žionio — “Mūsų tėvynei Lietu
vai”.

Paįvairinant minėjimą daino 
mis, Ema Umbražiūnienė dai
navo “Rūtų daržely ...” ir kt. 
Alfonsas šidagis — “Vežė mane 
iš namų” . . . “Sudiev Lietuva’*, 
ir k t. Minėjimo pabaigai E. 
Umbražiūnienė jautriai sugie
dojo maldą: “Viešpatie, aplan-

žiu ir kapų”,

kykyk savo pat sekioja mus". . . 
ITograma buvo užbaigta Ame
rikos ir Lietuvos hymnais, bei 
giesme Marija. Marija . . . ku
riuos solo atliko Ema Unibra- 
žiūnienė.

Dr. Adomavičius padėkojo 
programos atlikėjams ir vrš 20- 
lies asmenų, rimties susikaupi
me dalyvavusiems prisimini-' 
muose bei maldose, švelniame: 
pradžios vasar s ore atviroje 
gamtoje pasikeitus įspūdžiais 
ir mintimis, visų pritarimu bu
vo sutarta kitą sekmadienį 
švęsti Jonines.

O. Algminienė

— Young American for Free
dom, Woodland Bd., Sterling,,-^-_________ _ _
VA 22170, pradėjo akciją sus-* ... ,. .. , . j ro aviacijos Tnunaeroird es-talxivti technologijos perdavi- , 3 ...." o • . o • • i kadnle, Armijos parasiutinin-nejimą Sovietu Sąjungai. Savo , ... . . . .‘ r . ku dalinys ir du Marinu korpobiuletenyje Dialogue On Li-.J. ." i ui. , ,, • . . T . lėktuvai su oro akrobatuberty’ minimas Lenino posa-iry 
kis apie virvės pardavimą irj 
Brežnevo pareiškimas, kad de
tente baigsis 1980 m. viduryje, 
nes dabar “mums reikalinga jų 
technologija ir jų agrikultūra”.
Studentų, jaunimo ir jų rėmėjų;ko pikniko proga atsiuntė ^20 
YAF organizacijos darbuose da1 Naujienų paramai. Tos apylin- 
lyvauja daugelis lietuvių.

— Stanley Balzekas Jr. ir jo] 
Lietuvių Kultūros muziejus bu 
vo aprašyti Illinois patariamo
sios grupės biuletenyje, Apra
šymas iliustruotas S. Balzeko 
nuotrauka.

.. ^įįįį

Joe 
j Hughes. Virš vandens bus 
jgreitlaivių lenktynės, vandens 
{akrobatai, gaisrininkai ir gru
pė Parkų distrikto plaukikų.
— K. Strėva iš Marquette Par-

kės tautietis užėsisakė Naujie
nas' vieneriems metams ir įtei
kė penkinę jų paramai, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
už aukas ir už dėmesį Naujie
noms.

para-j 
v a n-j

13 d.}

— Lakefront festivalio 
dai ir parodos ore ir virš 
dens bus rugpjūčio 12 ir 
Ore dalyvaus britų bombone
šių ’’Dambuster” eskadrilė, Ka-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

ir gerais linkėjimais. Penkta-’ 
dienį gautas vėl jo laiškas su 
tokia 4>at-pinigų suma, šį kartą 
Naujienų rėmėjas A. Rapšys 
tarp kita taip rašo: “Pas mus 
užėjo tokie karščiai, kad žmo
gų padaro ligoniu. O man se
nam tai tikrai labai sunku. Da
bar aš visai neatsimenu, ar 
siunčiau Jums prenumeratą ar 
ne. Jei atsiunčiau, tai siunčia
mus $40 laikykite: $30 už pre
numeratą dar vieniems me
tams ir $10 auką spaudai palai
kyti, kartu su geriausiais lin
kėjimais Jums visiems”. Dėkui 
už laišką ir už auką. Prenume
ratą dabar yra apmokėta 

4980 m. birželio 18 d.
— Frank Birbilas ir vėl pate 

ko ligoninėn, esančioje prie Da 
men ir Taylor gatvių. Jis yra 
septintame aukšte, gerų gydy
tojų priežiūroje. Veteranas Bir

bilas yra 701 kambary, kur gy- 
' (lytoj a i specialistai tikrina jo 
sveikatą.

— Dėl visų rūšių stogų dengi-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
!R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

iki

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-

(Pr.)’
— Futbolo klubas Lituanica

rytą grįžo iš Central Communi
ty ligoninės. Ligoninėje jis bu
vo 2 savaites.

4 
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,300.

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

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETŪKIU MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
545.000.

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. 
S65.000.

lO’/z akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠDTAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
<951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

— Dėkui Kaziui Rutkauskui
iš Rockfordo už nuolatinę pa
ramą, ankstybą prenumeratos 
pratesimą ir už ęteiktą $5 auką, mo bei pataisymo kreipkitės
Taip pat dėkui Aldonai Bruso- ARVYDĄ KIELĄ, 434-9655; 
kienei už įteiktus $2. j

— Petras Mockaitis iš Bridge
porto apylinkės penktadienio ruošia tradicinį pikniką ir fut

bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lituanica. Sparta, 
Lightning, Winged Bull. Rams. 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrininkai.Sveikatos sky
rius 
Gros 
tras, 
Visi .
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

— Antanas Rapšys iš Norco, 
Cat, prieš porą savaičių be ra
ginimo pratęsė savo prenume
ratą, atsiuntė $10 auką ir para
šė gražų laišką su sveikinimais

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

REAL. ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- 
, bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- 
* lof OTIU *

tikrins kraujo spaudimą.. 
Vyt. Dargio “Vyčių orkes- 
bus gėrimų ir užkandžių, 
kviečiami. Klubo svetainė

įvairi apdrauda — INSURANCE 
iUTŲ NUOMAVIMAS — pareniam 

nuomininkui
4243 W. $3rd 5t^ Chictge 

TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikią

NAMAS TINKAMAS CHRONIŠKAM 
LIGONIUI

Plačios durys iri keltuvas daro ši 
‘trijų miegamu 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

Juozo Šmotelio
HA 1-6100.

Tool Room Machinist

Naiįienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų 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 nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, 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 progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privaflu 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 talką.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ________ dol.

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

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo__________________________ kuria
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė Ir vardas _________________ ______________ ______________ _______

Adresas________________________________ _ ____________________________

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė __ ...

l^į. n ■ . J*. — -r._ - •
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardas ___ ____ _ -_______________________________________

Adresas ------------------------------------- _,_____________________ ___

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

Pavardė ir vardas -__ ——_____________________________ ___ ____________

Adresas______________________________________________ ______ __________

Pavardė ir vardas --------------------------------------- — ___________ ___________

Adresas _____________________________ _______ ________ .i 

f - r " ’ r į • 1 -
Pavardė ir vardas ------ _------ ------------------------------------------ -------------------

.adresas-------------------------- --------------------

MARIJA N0REKIEN1
tS08 Weft C9th St, Chiearo, m M62» • TeL WA 5-Z787 

DMelIi Mdrinkhnet yeres rOšles Įvairių
MAISTAS Ii EUROPOS SANMLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrrri QIFTi pamcils sirvicb 
uei W. Mth Chicave, lit W6M. — Tat WA M7J7 

UM I*. HaftM Stw Chicave, HU MMt, — Tat 1544XN 
V. V A L A N T l N A t

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisakyt. 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, I1L 60629

Men experienced in lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits., 
Phone for interview: 243-5940.

CHICAGO WIRECRAFT CO. 
1535 S. Ashland Ave., 
Chicago, Hl. 60608.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

| ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, H‘ 
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

”TeI. 927-3559

*»»»«»»»»t “LIETUVOS AIDAI”
-Į, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fit 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 

Teki. - 778-5374

O T A SUSIVIENIJIMAS I , A LIETUVIŲ 
± AMERIKOJE

SLA — jau 10 m#ty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoia gyvy
bės apdraudę Ir Ilgoje p*iaipj, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su pvse milijono dolerių kapitalą, 
tad Jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausiai apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS Ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $7 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausite spausdintas informacija^ Jeigu parašysi!-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu Jum* gali darų 
padėti teisininko Prano šulo pa 
'uošta, teisėjo Alphonse Well 
oeržiūrėta, "*Suauvos” išleisti 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauns 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališkc 
uis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”. 1732 S 
Halsted SL. Chicacc III 8660

PUNCH PRESS 
OPERATORS

{We have openings for 1st shift 
for operators, with 3 years exp. 
No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC 
778-6111

Equal Opportunity Employer M/F

MACHINISTS
expe- 
follo-

Grin-

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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. Hl. 60606.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Rrikia Darb»n«nku 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

EXCLUSIVE LOOP FURRIER 
EXPERIENCED FUR 

FINISHERS
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.
36 g. State

42-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $H pusn^So! automobili® 

Liability apdraudimai ponslnlnkama 
Kreipta

4M5 K A5HLAND AVI. 
5ŽM775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS ’

Pardavimai Ir Taiiynui r
1646 WEST 69Hi STREIT į

Tete€: RIrwMIc MM1
Immediate openings for 
rienced operators in the 
wing jobs:

• De Vleig/Jig 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 &Į
have own tolls. Excl. benefit
program.

LITTON PRECISION
GEAR

4545 S. Western Blvd.
Ms. O’Shea

An Equal Opportunity Emp
loyer M/F

rSESEMAN

Experienced A B DICK operator ! 
wanted. Must be able to produce.4 
Good pay for good pressman. Must] 
speak English

5421 W. Addison 
736-2966 <

M. ŠIMKUS 
Notiry Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. 

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

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




