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GAUSUS, VIENINGAS IR DARNUS NAUJIENŲ PIKNIKAS
Chicaga, Illinois, praeitą sek 

madienį, liepos 16 dieną Polonia 
sode įvyko vienas didžiausių 
Naujienų piknikų. Niekad ne
prisirinko tiek daug žmonių, 
kiek jų buvo praeitą sekmadie
nį. Diena pasitaikė labai graži, 
o čikagiečų nuotaika buvo dar 
geresnė. Sodas buvo pilnutėlis, 
kimšte prikimštas. Susirinkusie 
ji džiaugėsi, kad naujįeniečių 
šeima gausėja, jos skelbiamomis 
idėjomis vis platesni sluoksniai 
domisi.

Kiekvieną metą čikagiečiai 
vieningai pamini tragiškus bir
želio įvykius. Birželio mėnesį 
okupantas išvežė dešimtis tuksi 
tancių suimtų lietuvių, birželio! 
mėnesį vokiečiai prasiveržė į ry I 
tus ir birželio mėnesį sovietų ka 
ro jėgos antrą kartą okupavo 
Lietuvą. Nebeliko nė vienos šei
mos Lietuvoje, kuri nebūtų nu
kentėjusi nuo okupanto.

. Užsienio lietuviai kiekvieną 
metą paminėdavo šluos tragiš- 

, kus mūsų tautos įvykius. Tačiau 
šį metą juodoji ranka-birželio 
minėjimus sutrukdė. Provoka
cinis Vilniuje išleistas raštas da 
vė pagrindo kurstylti vienus lie 
tuvius prieš kitus. Patys smar
kiausieji smūgiai buvo nukreip
ti prieš Naujienas. Vienas vadu 
kas ‘pareiškęs, kad Naujienos tu 
rinčios būti išnaikintos su šak
nimis. ’ . . . . .

.'Pasirodo, kad šitaip elgtis ne 
galima. Juo daugiau bandoma 
šmeižti seniausią Amerikos lie
tuviu dienraštį, tuo didesnis jo 
gynėįu skaičius atsiranda. Ne 
vienas piknikautojas, įžengęs į 
sodąf pareiškė:

—. Užėjau pasakyti, kad aš su 
Nanj’iėnomis, o ne su tais lietuvis 
kos vienybės ardytojais.

Pirmiausia į pinkniką atvyko 
Sofija Adomaitienė, pikniko šei 
mininkė. Kartu su ja atvyko ir 
art-ima josios bendradarbė — 
Galima Jasiunaitienė. Jas atvežė 
ir joms riša laiką talkininkavo 
Sofijos vyras Adomaitis. Netru
kus piknike atsirado Rožė Did- 
žgalvienė, ilgus metus glaudžiai 
bendradarbiavusi su naujienie- 
čiąis. šį metą jai teko rūpintis, 
lietuvių mėgstamais spurgais, 
vadinamom pumpuškom arba

Kelioms minutėms po penkių' ; 
Teodoras Serapinienė, suorgani
zuotas Reorganizuotos ir regis- 

’ truotos Lietuvių Bendruomenės 
choras sudainavo penkias lietu
viškas dainas, liečiančias šių die 
nu gyvenimo aktualijas. Jos. taip 
patiko klausytojams, kad teko 
kelias bisui dainuoti.

(Pikniko programą 
administratorė Kristina 
sukvietė žmones į šokių salę ir 
leido redaktoriui Gudeliui tarti 
kelis žodžius. Jis pasveikino su 
sirinkusius ir užtikrino svečius, 

įsenus ir naujus naujieniečius, 
ikad Naujienos ir toliau eis, ne- 
Į žiūrint i skleidžiamus gandus ir 
pastangas joms .pakenkti Nau
jienos rūpinosi Lietuvon laisve 
ir Amerikos lietuvų gerbūviu. 
Tais pačiais reikalais jos rūpina 
si šiandien ir rūpinsis ateityje,

Gražią ir turiningą kalbą pa
sakė Tllinos senato pirmininkas 
Thomas C. Hynes. Jis prižadėjo 
davimai apieT -laisvą ir nepri 
davomai apie laisvą ir nepri 
klausomą Lietuvą .pasiektų JAV 
vyriausybės ausis ir kad ši imtų 
si žingsnių atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir leisti pa
tiems lietuviams tvarkyti visus 
savo krašto reikalus. Susirin
kusieji labai šiltai paplojo senato 
pirmininkui. Reikia pastebėti, 
kad senato pirmininkas Hynes, 
gyvendamas tarp lietuvių, juos 
pamėgo. Jis ir savo sūnus atsi
vedė i pikniką, kad pamatyti], 
kaip lietuviai tvarkngai, gražiai 
ir kultūringai ruošia savo pik
nikus.

Chicago, III. — Antradienis, 'l iif

Vokiečiu kancleris paruošė planus ūkiui augti, 
nedarbui, infliacijai šalinti

Su važiausieji Vakarų Vokietijos. 
Italijos, Japonijos ir Didžiosios Bn- 

susitarė dėl stiprėjančio terorizmo ir 
:lėi aliejaus stokos ir kitų reikalų, 

laisvojo
sustabdyti ir

TVUP’"'. t Te 
ka'vbd-ta i

ALEKSANDRAS SOLŽENICYNASČEKISTAI NELEIDO KARPOVUI ŽAISTI SU A. KARČNOJUM

Senato pirmininkas susidomė 
jo, kuo lietuviai taip džiaugiasi, 
kad taip šiltai ploja daininin
kams. Jam buvo paaiškinta, kad 
grupelė lietuvių, pasiryžusi ben 
dradarbiauti su okupantu pra
dėjo verstis pornografija ir ki 
tais nelietuvišikai dalykais, tai 
čia paruošta satyra, smerkian
ti tokius žingsnius. Senatorius 
stebėjosi, kaip lietuviai galėjo 
verstis tokiai dalykais.

Gudelis asmeniškai padėkojo 
kiekvienam Bendruomenės cho
ro dainininkui, paspausdamas 

pohčkom. Netrukus atsirado ir]ranką. Ypatinga padėka ėjo K. 
Venckui, akompanavusiam popu 
lioriomis tapusias aktualijas. 
Choro vedėja Serapinienė susi
laukė garsių ir pakartotinų ap
lodismentų.

Tuojau po programos buvo 
pravesta loterija. Daugelis nu
sinešė namo vertingų dovanų.

Svečiai išgėrė visą importuo
ta iš Vokietijos alų. suvalgė vi
sus virtinukus, kopūstus, bul
ves, sumuštinius, ponėkas ir An 
kaus dovanotus skanėstus ir 
baumkucheną.

Sodas buvo uždarytas tktai 9 
valandą vakaro. 

Kristina Austin su savo motina 
Josephina. Vėliau jau atsirado 
ir kiti pikniko darbininkai.

Lygiai antrą valandą šokiams 
pradėjo groti Ąžuolas Stelmo
kas. Jo orkestras taip smagiai 
pagrojo ne tik jauniems, bet ir 
vyresnio amžiaus žmonėms.

KALENDORfiLIS
Liepos 18: Simforiza, Fredri- 

kas, Astulė, Eimante, Tautvi
las, Visvydas.

Saulė teka — 5:30, leidžiasi

Tvanku*, lia» perkūniji.

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

LIETUVIO 

NAUJI ESA S

Lotynu kandidatas 

į prezidentus
Vašingtonas. — Kaip 

metų lie-M\s 13 d. Mek-Jkos dien 
rasti- “Exce’sio**”. pirmą kartą 
’st'rijHe rtocn škai kalbant oji 
visu< nrnė kur7 gyvena JA Vals 

1r8‘) metais savo 
Amerikos pr^ziden 
i<!ėią iškėlė ir rin- 
jau pradėjo ispanų

SUVAŽIAVUSIEJI VADAI APTARĖ TERORO- INFLIACIJOS PROBLEMAS
kimine kovą 
kilmė s 53 metu amžiaus ekono- 
m:st*>s iš * o- Angeles Bern Fer 
nandez. Jis ta idėją nori praves 
ti ver respubl’konų partiją, ku
rioje tam re'kalui stengiasi įs
teigti komitetą.

Ekonomisto Fernandez veik
la. išrinkti į JA Valstybių pre
zidentūrą ispanų kilmės žmogų, 
susilaukė polemikos ir daug prie 
kaistų respublikonų partijoje iš 
’srpaniš’kai kalbančiųjų ir lotynų 
k’lmę turinčiųjų. Jie -ako. kad 

r būtų ko- 
Tačiau Fernandez 

nenusileidžia, tvirtindama-, kad 
lotynų kilmės kandidatas į vals 
tybės prezidesto postą tik sus
tiprintų respublikonų partiją, 
patraukiant prie savęs lotynų 
kilmės balsuotoju.-. Antra ver
tus. Fernandez idėja neranda 
pritarimo ir respublikonų parti 
ios viršūnėje.

. Ainy IUHUV-MJU.

- Į Fernandez veikia lyg 
i mediantas. Tačiau

Reikalavo, kad Filipinuose būtų 
iškeltos dvi sovietinės vėliavos

Manila, Filipinų salos. Antradienį Bagu’o mieste, esančiame 
jūros pakraštyje, turėjo žaisti dabartinis pasaulio šachmatų čem 
rrjonas Anatolijus Karpovas su buvusiu Sovietų Sąjungos čempio
nu Viktoru Karčnojum Kai povas eina 27-tus metus, o Karčnojus 
□radėjo 37-tus. žaidynes laimėjęs šachmatininkas būtų laimėję^ 
550,000 dolerių.

Nesusitarė dėl 
sovietų vėliavos >

Karpovas ir Karčnojus jau at
skrido į Baąuio miestą, kad ga
lėtų pailsėti ir aptarti visą žai
dynių eigą. Pagrindiniai žaidi
mo klausimai abiem šachmatų 
meistram buvo žinomi, dėl jų 
negalėjo būti jokio ginčo, bet 
yra visa eilė antraeilių smulk
menų, dėl kurių turėjo susitarti 
abiejų žaidėjų paskirtos komisi
jos, Abiejų pusių paskirtos ko
misijos negalėjo susitarti dėl 
vėliavos, kuri turėjo plevėsuoti 
žaidynių patalpoje.

BONA. Vokietija. — 
JAV Prancūzijos, Kanado- 
"unijos vadai labai greitai 
priemonių jam išnaikinti,
Vokietijos kancleris Helmut Schmidt paruošė planus 
casaullo ūkiui augti nedarbui mažinti, infliacijai 
doleriui sustiprinti. Schmidto planas buvo neilgas, bet i ji įdėta 
labai daug darbo. Kancleri- greitai ir tiksliai davė visus reika
lingus paaiškinimus ir jo darbas buvo padėtas laisvojo pasaulio 
ūkio pagnndan.

Bremenas, Vok. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmutas 
Schmidtas ir Prancūzijos prez. 
Valery Giscard d’Estaing po dau 
gelio metų rūpesčio ir nerimo 
pagaliau “suleido”. dantis rašo 
dienraštis “EI Heroldo de Mexi
co”, į labai svarbų visai Europai 
reikalą: į valiutos reformą ir į 
vieno piniginio vieneto įkūrimą 
visoje Vakarų Europoje. Įtakin 
gi laisvos Vakarų Europon v ai s 
tybių vyrai — V. Vokietijos ir 
Prancūzijos — susitikę Breme
ne priėjo išvados, kad vieno pi
niginio vieneto įsteigimas visai

nariais, bet greitai busiančios, 
ir kurios taip greitai dar negali 
prisitaikyti prie kitų Europos 
valstybių piniginės dur-linos.

Naujo Vakarų Europos pini
ginio vieneto pagrindą sudaryti 
1 5 dali- valstybių dabar turima 
aukso atsarga, Įnešta į bendrą 
piniginį atsargų fondą. Be auk
so atsargų į bendrą fondą bus 
Įnešta privalomi pasižadėjimai 
ir svetimų valiutų atsargos, pa
vyzdžiui. dolerio. Bendras Euro
pos fondas bu< tvarkomas spe
cialaus komiteto, kurį sudarys 
eentralimai valstybių bankai.

Izraelitai svarsto
Sadato pasiūlymus

Jeruzale. — Izraelio ministe- 
rių kabinetas, vadovaujamas mi 
nisterio cirmin'nko Begino, lie
pos 16 d svarstė ir nagrinėjo 
navia t°:kos planą, kurį, esą, 
pasiūlęs Egipto prez. Sadatas.

Buktai Egipto prezidentas su

nos, užtat jis reikalavo, kad ant 
roji vėliava būtų šveicariška.

Paaiškėjo, kad Karčnojus la
bai nemėgsta sovietinės siste
mos, jis panaudojo progą pa
bėgti nuo dabartinės sovietų vai 
džios, todėl ir klausyti nenore-1 tinkąs ilgesniam laikui palikti 
jo apie antrąją sovietų vėliavaiIzraelo kariuomenę užimtoje

Čekistas Baturinskis 
skelbė sprendimus

Oficialiai buvo paskelbta, kad 
Anatolijus Karpovas buvo pas
kyręs Viktorą Baturinską vado
vauti sovietų komisijai, bet visi 
žino, kad Baturinskį paskira 
sovietų valdžia. Baturinskis yra 
apdairus čekistas, kuriam yra 
paskirta Karpovo apsauga. Jis 
privalo daboti, kad ne tik pats 
Karpovas nepabėgtų, kaip tai 
oadarė Karčnojus, bet kad nepa 
bėgtų ir kiti Karpovo patarėjai 

sargai.

Ginčas tęsėsi pusantros valan-. 
dos, bet abi pusės negalėjo su
sitarti. Tada atsistojo Baturins, 
kis, tarė prancūziškai ‘Finis” ir 
išėjo. Tai reiškia .kad reikalas 
baigtas. Kiti komisijos nariai 
pasigavo Baturinską, jam aiški 
no, kad vis dėlto reikia susitar
ti. Baturinskis sustojo, dar 80 
minučių tarėsi dėl vėliavos. oipondentas i5 Austrijos. 
kai nesusitarė, tai vėl pakartojo;
“Finis” ir išėjo. Tai reiškia, kad 
gali nebūti jokių šachmatų žai
dynių pasaulio čempijonui lai
mėti. Bet Maskvai labai rūpi 
Karpovo doleriai, tai jis dar 
gali sutikti iškelti Šveicarijos vė 
liavą ir leisti abiem gerinusiems 
Šachmatininkams susikirsti.

Jordano upė^ vakarinėje pusė
je. Ministeris pirmininkas Be
gin pareiškė, kad tokį pasiūly
mą davęs prez. Sadatas Austri
joje Izraelio gynybos ministe- 
riui Ezer Weizmanui. Taipgi 
prez. Sadatas Austrijoje garan
tavęs Izraelio saugumą. Visa tai 
pranešė Izraelio spaudos kores-

ir

kad

Rusai norėjo dviejų, 
vėliavų

Baturinskis pareikalavo, 
žaidynių vietoje būtų iškeltos
dvj sovietų vėliavos. Viena sovie 
tų vėliava priklausė Karpovui, 
sovietų čempijonui, o antroji 
vėliava praklausė Karčnojui, bu 
vusiam sovietų čepijonui. Kare- 
nojaus atstovai su tokiu pasiū
lymu nesutiko. Dabartiniu me
tu Karčnojus gyvena Šveicari
joje. visai netoli voki^fių ai**

Atominiai badymai
Vašingtonas. —

Izraelio kabinetas davė taipgi 
užsienių reikalų ministerial Mo
ša Dajanui instrukcijas pokal
biams susitikus su JA Valstybių 
valst. sekr. Vanc? ir su Egipto 
užsienių reikalų mnisteriu Iba- 
himu Kamei Anglijoje liepos 18 
d., kur jie visi suvažiuoja tai
kos pasitarimams.
priešininko daržuose purvo.

Vašingtonas. — JAV admi-JaiP ir šiais metais, Beketinant 
nistracija pranešė, kad 12 liepos! lapkričio mėnesi pohtmams nir 
Nevados požemiuose buvo daro- kūnams, taip vadinama mokes-
mi atomo sprogdinimai bei ki
tokie bandymai atominės ener
gijos tikslais. Bandymai buvo 
daromi padedant energijos de
partamentui ir pritariant depar 
tamento sekr. Schlesingeriui. 
Tai jau ketvirtas toks šiais me
tais Nevados oožemyje bandy
mai.

Politiniai priekabiai
Springfelda*. — ,

politiniam* rinkimams, priekin* dydį, 
politikai visada i<*ko

čių mokėtojų grupė traukia į 
teismą gub. Thomp^oną, kad jis 
ketur ų metų laikotarpyjė sumo 
kėjęs 1.900 dol. mažiau mokes
čių už turimą Linkolno Parke 
namą, kurį jis pirkęs 1973 m. ir 
kuris tuomet buvo įvertintas 
90.000 dol. sumoje, o dabar, pa- 
<ak tos grupės, jis yra vertas 
jau 110,000 dol.

Gub. Thompson įsakė savo 
advokatui išaiškinti mokesčių

Artinantis tarnyboje namo vertę ir mokes-

Vakarų Europai yra būtinas, tu Europos fondas pagrindinio ka
rint prieš akis blogėjančią pa- p italo turės mažiausiai 50.000 
šaulyje ekonominę padėtį ir vis milijonų dolerių. Tuo savo ka- 
smunkantį bei menkėjanti va
liutų pagrindą dolerį.

Įsteigus vieną bendrą visai lai? 
vajai Vakarų Europai piniginį 
vienetą, jau dabar numatoma, 
jogei įvyks svarbūs Europos 
gyvenime pasikeitimai, bent jos 
ekonomijoje, kokiu dar nebuvo 
įsteigus vieną bendrą laisvos 
Europos gynybos sistemą po 
skraiste NATO organizacijos ir 
vieną bendrą Europos valstybių 
prekybos rinką. Tai, pasak “EI 
Heraldo de Mexico*’, bus pirmas 
žingsnis, ir tai labai svarbus, į 
vieningą ekonominę ir politinę 
Europos valstybių sąjungą.

Kancleris Schmjdta- ir prez. 
d’Estaingas tikid. kad iki 1979 
m. sausio mėn. 10 d. visos lais
vosios Vakarų Europos bendras 
pinigo vienetas jau pasirodys 
apyvartoje ir kad vi-ų devynių 
bendrajai rinkai priklausančių 
valstybių ir taiegi Švedijos. Nor 
vegijos dabartiniai pinigai bus 
įstatymais reikiamoje proporci 
joje sujungti su nauju Europos 
piniginiu vienetu.

Šiuo taip svarbiu Europai 
klausimu Į Briuselį kelių savai
čių laikotarpyje suvažiuosią Eu 
ropos valstybių finansų ministe
rial ir špicai, kurie išdirbs pla
ną naujo pinigo reikalu ir kurį 
pateiks valstybių galvoms atei
nantį spalio mėnesyje suvažia
vusiems Paryžiuje. Valstybių 
galvos Paryž’uje turės surasti 
vieningą nuomonę ir priimti ga 
lutinį sprendimą.

Dabartiniai Europos valstybių 
pinigu vienetai plūduriuoja aukš 
tyn ir žemyn santykyje su dole
riu, bet busimasis visos V akarų 
Europos piniginis vienetas te
galės pakilt ar nukristi savo ver 
tėję 2,25%. Esą galės būti pa
darytos išimtys Graikijai, Ispa
nijai ir Portugalijai, kurios dar 
nėra Bendrosios Europos rinkos

pitalu Europos bendrasis fondas 
bus žymiai galingesnis už dabar 
veikiantį Tarptautinį Valiutų 
Fondą.

Nenori matyti

San Juan. — Cambridge Re
ports bendrovė, apklausisėjusi 
kelis šimtus amerikiečių, daro 
išvadą, jog dauguma Amerikos 
gyventojų nenori matyti porto- 
rikiečių, JA Valstybėse. Esą, por 
torikiečių elgesys yra toks blo
gas, kad amerikiečiai mielai no 
retų uždrausti portorikiečiams 
įvažiavimą į JA Valstybes, ne
atsižvelgiant į portorikiečių pi
lietybę. i

Puerto Rico salos jaunimą 
Pentagonas neturi teisės šaukti 
į Amerikos kariuomenę, nežiū
rint, kad portorikiečiai skaitomi 
JA Valstybių piliečiais ir naudo
jasi visomis piliečio teisėmis.

Esą, Puerto Rico sala pasida
riusi kapitalo investavimui. Taip 
gi patirta, kad amerikiečiai ven 
gia lankylis Puerto Picos saloje 
turistiniais ar kitais tikslais. Pa 
sak dienraščio“Excelsion Puerto 
Rico salo« guveroa torius Carlos 
Romer Rargelo, susipažinęs su 
amerikiečių nuomone apie porto 
rikiečius, pasiryžo pakeisti ame 
rikiečių negiamą nusistatymų.

Prez. Aminas pritaria 
ambasadoriui Young
Ugandos prezidentas Afriko

je Id: Aminas viešai pareiškė, 
kad jis pritaria JA Valstybių 
ambasadoriui Jungtinėse Tauto 

kuris pareiškęs, jog Ameri
kos kalėjimuose yra tūkstančiai 
politiniu kaliniu. Aminas dar pr- 
dėjo, kad jis visiškai nesistebi 
amerikiečių pasipiktinimu dėlei 
ambasadoriaus Jąungo viešo pa
reiškimo. . ,
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darbu iv:ka.an> buvo nukxilp- 
,as. 1 )ar./i:iiiikai reikala\o, kad 
it>ist;a:\dk'»|.i \ \ r.nJis\ l>ė. Su- 
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daužomi \ aidžios pareigūnai, 
policija ir pun. 1 ai.ųi, šitą die
na demons!racijos buvo \irtu- 
slos tikru sukilimu, nors ir d:r 
iwa\o jamu buxtik vien darbi
ninkai.

u i' t > u- 2 \ yriui mi^ k: kau-| 
ų Įkyrėjusi., tvark i Saugo m j 

• » u‘<ė’ ‘ v k :cr:»i slant a ir! 
vieša pozicija, bei kitos ginkim y 
tos pajėgos. bet ir divizijos rau
donosios armijos karių.

V Vokietija laiko birželio 17 i d Vokietijos suvienijimo diena* 
ir ja šveiičui. Bet plačioji visuo 
men m rod • ui kažkiek mte- 
: ,x , o u .ui.ma> bevelk visai 
jizjd apie tokios dienos reikš- j 
mc. Bene todėl net dabartinis*, 
kancleris siūlė šitą šventę su
jungti >a konstitucijos paskel
bimo diena ir kurtu švęsti.šia j), 
atrodo, šventimas šios dienos bei j 
minėjimus sukilim > Berlyne yra j 
didele rakštimi ne vien B. \o-į 
kieti j s valdovams, bet grvi : 
čiausiai ir pačiai Maskvai. Bet', 
kolkas švenčiama ir vienaip ar 
kitaip minima. Ji paminėta ir 
šiemet. Paminėta kaip 25 m. 
sukakti nuo sukilimo. J. Kairys

VAISTAS NUO VĖŽIO?

Panašiai darėsi ir kituose 
'pramones miestuose,
l Tokio dalyko nebuvo laukę 
nei Maskvos kvislingai, nei pals

: okupantas. Tu J buvo pasiusti 
; lankui demonstruojantiems 
j malšinti ir paskelbtas išimties 
j stovis.
j Pagal Pu Vokietijos valdovu
? pranešimus, per ši Įvyki buvoĮ 

‘21 asmuo nušautas ir 187 sti-[ 
'žeisti. Bu to, pagal vakaruose 
j kursavusias žinias, apie 12<K) 
Į buvo vėliau nubausti ilgu laisvės 
atėmimu. Nukentėjo ir raudo-

• uosius armijos karių, atsisakiu
I siu šaudvti i darbininkus.i *
’ Po Lietuvos partizanų kovų

• su okupantu, tai buvo pirmas
\ <u<nrisočiuoiemobi- sukilimas komunistų bloke.

i •. .. pirmininkas- Jei panašus sukilimas R. Vo-

ATSARGl’S OPTIMIZMAS

Nuo ateinančio rugpiūčio 
pradžios JAV-bėse medicinos 
mokslininkai pradeda tyrinėji" 
mus ar naujos f. rmos vitami
nas A pasirodys - bus toks ge
ras vaistas nuo vėžio žmonėms, 
koks pasirodė gyvuliams.

Chicago, kuri iki Šiol vaidino 
vadovajujančią rolę darant vi
tamino A mišinio išbandymus 
su laboratorijų gyvuliais, bus 
vienas iš pekių centrų, kurio 
Su visu atsidėjimu ims patikrin
ta. ar naujasis vaistas bus tiek 
sėkmingas sustabdyti piktybi
nius auglius žmonėms, kiek sėk
mingas pasirodė gyvuliams. Vi
tamino A mišinys iki šiol pasi
rodęs ypač sėkmingas vėžio iš
vengti. Tyrimai bus daromi kaip

■^9
-i

IliustracijaŠIIJE1KISM.

IIPTIW TMtfnMENTAl

(Tęsinys)

:VI) TARDYMO METODUS
Politinių kalinių anketas pavarčius

A. VILAINIS

planą Egipto ‘ Lidijoje Įvyktų šiuo metu, tai išvengti vėžio ir kaip jo nusik- 
mNA. FuĄtas su- prie jo prisidėtų absoliuti dau- ratyti.

’ h klausi an, o Iz- guma vokiečių. Bet. žinoma, ir j Vitaminas A, gaunamas natū- 
ši kartų nieko iš viso to neišeitų, roję, kaip vaistas nuo vėžio ne-

A Fhcber Joved her husbana
Sj muca so, that wr.en he went into battle 

wirh^tne Revolution, she did too. Right by his sida.
, - nen one cay while loading cannons, he was 

IdOea bv a British bullet.
Molly knew the ±r.e had come to take 

oock in her country. So she pick 
where her husband left off. And

Savings Plan at -rode, a litde is set aside £os eaA

cew victory and a new heroine.

PR A fWr

auy U.S.Savings Bonds.
Wbm you joia the Payroll Dot subect to rare or load Income

zidentas Fordas tada pasižadė
jo pristabdyti ekonominę Ame
rikos ekspansiją ir žygiuoti pa
mažu, pamažu...

Bet iir vėl bėda: naujasis A- 
įmerikos prezidei tas Carter! 
į dar per rinkimus pasižadėjęs v

liuką. skaitomas abiem pusėm 
galąstu kardu: kad gelbėtų rei
kia imti dideles dozes, o didelės 
vitamino A dozės yra nuodai. 
Dėlto senįau predėti eksperi
mentai su natūraliniu vitaminu1 
A buvo nutraukti ir “padėti įi 
stalčių”, kol mokslininkams} 
pasisekė padaryti sintezę iš panaikįnxj infliaciją. Prez. Car- 
Įvairių vitaminų A savybes terio duotų pažadų vykdymas ?u 
rinčių, bet nuodingų savybių nusistovėjusia dar prez. 
neturinčių elementų. Toki dirb-.Fordo įvesU ekonominę tvar. 
tinį vitaminą A išradėjai pa\a- -r infĮjacjja pasišokėdama 
dino retinoidais. Dirbtiniai re-į 
tinoidai turi visas vitamino Ai 
gydomąsias savybes, bet yrai 
žymiausia dalimi pašalinti pa- 
vc^ingieįi efektai imant 
noidų dideles dozes.

i tybė;
l.\Sisus aprūpinti darbu ir vienkart dus jau seniai V1T

reti-

EKONOMINĖ KONFERENCI

JA IR KAS TOLIAU?

kuri kabo virš 
Damoklio kar- 
JA Va 1st y Ik s 
ekonominio iš

iėmė lipti i viršų. Čia vėl reikėjo} 
igalvoms rinktis ri kvaršinti| 
1 specialistų smegenines. Susi-] 
rinkta trečiu kartu Londone 
1977 metais.

Londonu konferencijoje trys 
taip vadinami “ekonomijos 
komotyvai” — JA 
Vakarų Vokietija. 
Japonija — susitarė 
lo ugdant pasaulio silpnai sto
vinti ūkį.

Šiais 1978 metais susirinku
sios valstybių galvos Vakarų 
Vokietijos laikinoje sostinėje 
Bonnoje numato “ginčytis” in
fliacijos, protekcionalizmo ir di
dėjančios bedarbystės klausi
mais. nepamirštant žemės aly
vos. gaminių du m pingo ir ener 
gijos reikalų.

Tikriausiai bus plačiai apta-

lo- 
Valstybės, 
be to ir 
.iekti tiks

e, ypačia k a i Vak a r ų E u r o- 
ji rinka galvoja pa
smunkančio dolerio

Manyta.-bench
sigaminti

4- pakaitalą, pavadintą "Europos"

Dabar įvykstanti laisvojo pa
saulio demokat.valstybių galvų 
ekonominė konferencija yra jau 
ketvirtoji iš eilės. Pirmoji to
kia konferencija buvo 1975 m., 
bertais Prancūzijos Rambouil
let mieste, jei neklystu.Tuomet 
buvo susirūpinta pavojinga vi
so pasaulio recesija. Buvo nus
pręsta, jog norint nugalėti pa
saulinę recesiją, 
visų galvų, kaip 
das. reikia, kad 
pradėtų vykdyti
siplėtimo programą, 
kad atsigavus iš ekonominės r 
cesijos Amerikai^ tuo pačiu t 
veik automatiškai atsigaus 
visos kitos valstybės laisvaja
me pasaulyje. Tuometinis val
stybės prez. Fordas užtikrino 
tai padaryti.

Bet čia vėl nelaimė; kovojant{vvkstančia konferencija 
su recesija, JA Valstybių admi- pasitik i ir yra |>esimisti? 
nistracijos buvo persistengia;atžvilgiu nuomonės. Vienas Eu 
ir peršokta pur'oli į kitą pusę—:ropos žymus ekonomistas išsi- 
į infliaciją. Tuomet t-s iki- reiškė: ‘Alės nenumatome 
čios valstvbiu galvos susirinko kokiu žvmiu teigiamu iš 
vėl 1976 m. į ekonominę konfc- Bonos konferencijoje, 
renciją Puerto Rico saloje. Prc-

ir vardu.
Bet pasaulio spauda ir visuo

menės opinija, prisimindama 
praeitas konferencijas, nedavu
sias gerų rezultatų, šia Bonoje 

nebe-

Pr.

•’Versdavo pasirašyti ant tuščio lapo popieriaus, sa
kydami, kad jiems reikia žinoti, koks mano parašas, be
sutikus, grasindavo ginklu, karceriu. Pastatydavo prie 
(kūrentis krosnies ir laikydavo kelias valandas, kol pri
bėgdavo pilni batai prakaito. Be to, mušdavo kumščiu į 
smakrą, jei tik ką ne taip, kaip jie norėdavo, pasakyda
vau. į

Kudirka Liudas, gimęs 1919 m. gegužės 10 d., Skar- 
būdžių km. Suimtas 1941 m. vasario 16 d.:

"Penkias paras tardė prie karštos krosnies. Reikė' 
jo laikyti iškėlus rankas, nedavė visą tą laiką valgyti, ir 
gerti. Dažnai mušdavo. Tą patį vėliau pakartojo dar ke- 
turius kartus”. ' <

Kudirka Kęstutis, gimęs 1925 m. kovo 10 d. Skarbū' 
džių kaime. Sdimtas 1941 m. vasario 16 d.:

"Tardymo metu mušdavo. Penkias paras laikė prie 
karštos krosnies”.

Panagių badymas, deginimas
Kad viduramžiais nusikaltėliai būdavo žiauriai kan

kinami, kad jimes būdavo ne tik kertamos galvos, bet de
ginamos, badomos rankos, kojos ir pan., tai žinome ir is
torijos. Tai buvo tamsūs ir žiaurūs laikai. XX amžius to* 
kių kankinimų nemini. Tik vienur kitur plėšikai, Įsiveržę 

į i žmonių butus, ir, norėdami atimti iš jų pinigus, kartais 
i pavartodavo savo aukoms tokių žiaurių priemonių. Vals- 

avo baudžiamojoj teisėj vusus tuos kankinimo bū- 
panaikinusios. Tačiau NKVD jais la* 

bai plačiai tardymo metu naudojosi. Žemiau dedamos iš
traukos iš politinių kalinių anketų tai patvirtina.

, Višniauskas Kazys, gimęs 1890 metais gegužės 5 d. 
Notėnų kaime, Platelių valse., Kretingos apskrityje. Bū* 
vo Skuodo apylinkės teismo sargas. Suimtas 1941 m. ge
gužės 21 d., rašo:

“1941 m. gegužės 21 d. bolševikai mane suėmė Skuo^ 
de, einant tarnybos pareigas. Apie 11 vai. nugabeno Į Kre-* 
tingos apskrities bolševikų pasienio štabą. Ten pat buvo 
ir kalėjimas. Tame kalėjime jau sėdėjo prieš aštuonias 
dienas suimtas mano sūnus Kazys Vyšniauskas. Įvarytas 
i tardomąjį kambarį, paprašiau tardytoją, kad 'leistUr- pa-' 
simatyti su sūnumi. Bet tardytojas išsitraukė pistolete ir, 
padėjęs ant stale, pasakė: “Ar tą paėsti? Čia-nė-j^sma-’ 
tymams esi atgabentas. Darbą reikia atlikti, aš tuoj, tu-, 
rių pradėti tardymą”. Tardytojas politeukas atsistojo prie 
stalo, kur buvo sudėta krūva tardymo blankų, ir pradėjo 
mane klausinėti. Pirmieji tardytojo žodžiai buvo /.tokie: 
"Jeigu pasakysi viską atvirai ir prisipažinsi kaltu, kad ■ 
davei nurodymus ir teikei pagalbą savo sūnui ir kitiems 
4 asmenims išvykti Į Vokietiją ir jeigu pasakysi, kiek ta*' 
vo sūnus išplatino prieškomunistinių atsišaukimų, kiek , 
nuplėšė raudonųjų vėliavų ir kiek iškabino trispalvių : 
Lietuvos vėliavų per pirmosios gegužės šventę, tad mes 
su tavim tardymą greit užbaigsim, ir galėsi vykti namo”. 
Aš neprisipažinau ir pasakiau, kad visiškai nieko nežinau 
apie savo sūnaus veiksmus ir kitų asmenų rengimąsi eiti 
per sieną Į Vokietiją. Tada tardytojas atsistojo ir labai 
pakeltu tonu pasakė: “Sakyk teisybę, nemeluok,.nes aš 
viską žinau ir tardymą vedu tiktai dėl formalumo”. Po to 
tardytojas pasikvietė du raudonarmiečius,'kurie pagal 
tardytojo paliepimą atsuko man rankas Į užpakali ir, už
dėję geležinius pančius, badė adatomis vienos rankos vi
sų penkių pirštų panages. Tada aš nuo didelio skausmo 
apalpau ir nugriuvau be sąmonės ant žemės. Atsipeikė
jęs pastebėjau, kad mano galva ir veidas buvo’šlapi, ma
tomai. apipilti vandeniu. Taip mane iškankino nuo 11 iki
18 vai. vakaro. Ginkluoti čekistai nuvarė mane į- pusiau 
tamsią kamerą. Įstūmė ir užrakino iki ryt dienos. Tą die 
ną jokio maisto nedavė. Čekistai * raudonarmiečiai, įs- 
tumdami mane Į kamerą, padarė pas mane smulkią kra* 
tą ir, ką tik turėjau su savim, viską atėmė. Prašiau labai 
nužemintai, kad paliktų man mano rožančių ir atit kąklo 
medalikėli. Raudonarmiečiai mano prašymo neišklausė, 
bet su pasityčiojimu atgrobę iš manęs rožančių ir irieda- 
likėlį. metė juos ant žemės ir sumindžiojo kojomią, saky
dami: "Tau dar Dievas reikalingas! Kad jis tau taip bran 
gus. kodėl neišlaisvina tavęs iš kalėjimo?” '

Rytojaus dieną apie 8 vai. davė 200 gramų juodos duo
nos ir litrą arbatos be cukraus, kurią išgėriau dideliu ape
titu. Apie 10 vai. nuvarė tardyti. Tardytojas paklausė: 
"Nu. kaip dabar atrodo? Ar pasakysi teisybę ir prisipa’ 
žinsi kaltu?“ Iš manęs gavo tokį pat atsakymą, kaip ir va
kar. Tuomet tardytojas mane iškoliojo labai nešvariais 
žodžiais ir pavadino vokiečių šnipu. Po >o dviejų raudon
armiečių padedamas atliko tą pačią seremoniją, kaip va
kar. su mano antros rankos pirštais. Taip manę bolševi
kai tardydami tris dienas kankino po 8 9 valandas per 
dieną”. - , '

(Bus daugiau)^ * 'f
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Penktojo Pasaulinio Letuvių Bendruomenės Seimo 
demokratijos vardo piknaudotojams — diktatūriniams 

diskriminacijos vykdytojams
Ar teisėtos Pasaulio I.ieknN

nacija ir <likta*ul inis n< I k 
simui balso teisės suspend 
mas taip pat priklauso prie

Registruota JAV Lietuvių 
Bendruomenė yra legali lietu
vių organizacija ir teisėta Pa
sauli., Lietuvių Bendruomenes 
dalis. Ta teise naudodamosi, ji 
išsirinko savo atplovus į lenk
tąjį Pasaulio Lietuvių Bendruoj mokratinių principų nu 
menės Seimą, vykusį 1978 m.Į—Juk tai aiškus iš dikt: 
birželio 30 liepos 1 dienomisj komunistinio pasaulio 
Toronto mieste, Kanadoje. Išjnys! 
rinktųjų atstovų sąrašą pasinių Mes, Registruotos JA\ 
tė PLB Seimui Rengti Komite-lvių Bendruomenės įe.d 
to pirmininkui p. I)r. J. Soiijstovai, Penktajame Pasu 
gailai, kad jį perteiktų Regisi- tuvių Bendruomenės Se‘ 
racijos Komisijai.

Registracijos Komisja, nė ne uos 
pateikusi jokių motyvų, atvy-į 
kušių su įgaliojimo raštais R. 
JAV f .B atstovų neregistravo ir 
jiems PLB Seimo atstovų man 
datą suteikti atsisakė.

Liepos 1 d. rytą pradiniame 
seimo posėdyje PLB pirminiu-, 
kas B. Nainys ir perėmęs >ci-j
mui pirmininkavimo pareigus; penduota v 
V. Kamantas—arbu seimo daly j pažinta ir 

j<;1(]:ėiams taiki

tyre viešą d i si 
puri i j( s

vieša protestą ir nukaktu 
paskelbti: 1. kieno įsakynn 
gistracijos Komisija ;:‘-

kieno pagam.n: .išk-

V. \ytenietė

Gyvalcs ir cigaretes

įblllo

vien:

viams įsakmiai pareiškė, 
balso prašyti, klausi mus 
diskusijose dalyvauti galės 
diskusijose dalyvauti galžs 
baltas korteles turintieji —

klausti ir diskusijose 
teisė?

Konstatavę aukščitik 
re- tus totalitarinius vien< 

gistruotieji atstovai, nors prieš tūrinės partijos visoje 
tai buvo pabrėžę, kad seimas! eigoje vykusius poreišl- 
bus vykdomas pagal pilną de
mokratinę tvarką ir princi
pus.

Negavę teisės pasiteirauti sei 
me, pagal kokius demokrati
nius principus ir kieno sureda-|
guotą statutą buvo vykdomas pavergėju, 
šis. Penktasis Pasaulio iLetuvių 
Bendruomenės Seimas, 
priversti tatai atlikti dabar.

kome, kad šis demokratiniams 
principams nusikalstamoje dva 
šioje surežisuotas seimas buvo 
lietuvių išeivijos vienybės sie
kiamo principu brutalus pažei
dimas kovoje su mūsų taut )S

VLIKo pirmininko p. I)i 
esame! \ aliūno kontaktavimu mūsų

ASTRO-DESTINY
d letter week! How easy everything foils m 
Lore, finances ana fua.

K. Bruo/is

Vaišiu 
aukojo: M. 
rašūnienė.

7 kursus

1 CXNC2E
Jan* 21 - Joty 33

* š

T <€ arjouicooe knocctonce to vcur Futoce,

course >« g Seid tooč k aear to yco - ws*T Duseocns. z ' ** 
K

■Jhis week you’ll appreciate rt more.

CooperaKoa or yew port wiH reap untold ooportonr- 
iies « >e world ot business.

PIRMASIS CUKRAUS FABRIKAS
(iėrymais ir Lietuvoje buvo į?
im si E Na- s;s cukraus fabrike? Ir ar daug

I toje srityje Lietuva yra atsili-
.. Įkud nuo vakaru Europos vals- saldumvnusl , . *

ahė. M. .)a-(tyblU 
r rios

Šlapelienė, J. Veir 
Velykienė. Loterijai

J. Krištolaitis, 
L. Morkūnienėj 

P. Vencius. Lietuviu Klubas. J. 
Jocius ir K. Pautienis. Financų 
talkininkai buvo J. Velykis iir 

Dr V l>u’-'l- Raulinaitis, o spaudos talki- 
j ninkas buvo J. Jocius. Visiems 
aukotojams rėmėjams ir talki- 

Jninkams priklauso šauliška pa
kibai gražiam sau- 
grazinose erdviuose 
prie užkandžių ir 

gėrynių su muzika 
daina, visi svečiai 

linksmai praleido vasaros pava
karę.

Per greitai laikui prabėgus, 
vakarop, linksmi svečiai ne
noromis skirstėsi namo. Prieš 
gegužinę į Juozapavičiaus šau- 

jlių kuopą Įstojo (8 nauji 
(da ug u m o j jaunimas).

cienė ir M. 
fantus aukojoj:

Idėka. Esant j
lėtam orui, 
pavėsiuose, 
vėsinančių

j ir linksma

nariai

K. P.

pros.

3 J 

yce written !^at prorefsed Letter? Sooeone a g?

— Praeitą penktadienį 
tų karo teismas išnagrinėjo 
šnipo Anatolijaus Filatovo bylą 
ir paskyrė jam mirties bausmę. 
Sovietų agentūra praneša, kad 
šnipas Filatov bus sušaudytas.

sovie-

gio ir A. Juškevičiaus — dviejų 
JAV Lietuvių Bendruomenių 
vienybėn grąžinimo reikalu lai
kome teigiama prošvaiste.

Registruotos JAV Lietuvių 
Bendruomenės įgalioti PLB sei 
me dalyvauti atstovai:

Dr. V. Balčiūnas. Dr. V. Dan
gis. A. Juškevičius, Z. Juške
vičienė. A. Repšienė, T. Sera
pinienė, V. Serapinas.

IT’S AMAZING!

CCA^TiTuTE THE 
cxv* BPlmPm^mT 
AO0
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kada meryje suradau atspausdinta M. 
e:gtas pirma; yfastauskio straipsnį

? Tai teko pavartyti įvai- 
spaudos pusiaoius, iki pa- 
surasti reikalingos medžią 
Tuo klausiniu M. L. T.

Enciklopedija dalinai rašo t ai o:

“Lietuvoje (Cukrus) pradė
ta gaminti NIX r. pradžioje, 
dvarų ūkiuose ėmus auginti cu
krinius runkelius, iš pradžių jis 
buvo gaminamas naminiu būdu. 
Zubovo dvare Plungėje, Kasa- 
kausko dvare Vaitkuškyje (ne

Pirmieji 
cukraus fabriką' Lietuvoje ir 
cukrinių runkelių auginimai 
prieš šimtą metų” To straipsnio 
autorius, remdamasis leidiniu 
“0 domowem wyrabianiu į rafi 
nowaniu cukru z burakow oraz 
o uoraw’e burakow w Litwie”, 
Vilnius 1837 m., plačiau parašo 
ir apie pirmąjį cukraus fabriką. 
Rašoma, kad pirmieji cukraus 
fabrikai buvo oradėta -teigti 
pietų rytinėje Lietuvoje. Nau
garduko apylinkėje. Plačiau pa
minėtas tik Kareličių cukraus fa 
brikas. 0 kur buvo kiti, tai ir

toli Ukmergės), TVujotų, Man-į nieko nerašoma. Tuomet cukrus 
primity-į buvo daromas iš pašarinių būro 
kuriose kų, parenkant tam reikalui tin-1

kamesnes atmaina*. Ypatingai 
cukringumu pasižymėjo baltieji 
Silezijos runkeliai.

Kareličių cukraus fabrikas bu 
vo įsteigtas apie 1830 ir uždary
tas apie 1950 m. Iš to aiškėja, 
kad veikė apie 20 metų. Vokie
tijoj pirmasis cukraus fabrikas 
buvo įsteigtas 1806 m. Tai ga
lima sakyti, kad Lietuva cukrau^

cukrui gamin- 
1838 Rusijos 

o šios b-vės is

kiškių dvaruose • kė 
vios cukraus gam vk los. 
iš runkelių buvo raunama apie 
5 N cukraus’’.

Tai buvo dvaruose daromi pir 
mieji bandymai, kaip cukrų pa
gaminti naminiu būdu. Toliau 
tame pat straipsnyje dainai ra
šoma ir aoie pirmąjį cukraus fa 
briką.

.. Didesnio C. f-ko įrengi
mas reiklavo nemažo kapitalo, 
todėl Lietuvos dvarininkai ėmė
si organizuoti akc. b-vę “Vil
niaus kompanij 
ti iš runkelių’ 
senatas patvirti
tatus ir leido ja: Vilniuje steig
ti c. f-ką. kuris pagal projektą 
turėjo gaminti po 2500 pūdų 
(40 t) C. per metus. 1866 dva- 
rin’nko Burbos iniciatyva buvo 
steigiama kita bendrovė C. ga
minti Žemaitijoje. B-vės centru 
tmiėjo būti Be vederio d voras 
(prie Seredžiau^, o C. f“ką bu
vo numatyta ^LVyti Padubysyje 
(dab. Bazilionai)” (nAL U. K”. 

T tomas).
Kaip matome, straipsnyje tik 

nurodyta kada senatas oatvirti
no Įstatus ir leido Vilniuje sta
tyti cukraus fabriką. Bet kada 
ir kur cukraus fabrikai buvo pa 
statyti, tai nerašoma.

1931 m. “Žemės Ūkio” 12 nu-
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. jatmiMt, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir tntvmla nuotykio 

aprašymai. paimti iš gyvenimo. Lengva* rdlius. gyva kalba, gražiai ižleisti. 
150 psl. Kama 52.50.

Dr. Juozai B. Končius. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Utorljož 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
įsi., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bnicžąi. paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum* šių knyga yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galim* "įsigyt* atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki

17 S3 Fes th Street Cbiexgs, HL

==^
DR. ANTANO J. GUSEN0 KAŠTAI 

NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 

Dt/a. j^Guss^nŪ± MINTYS IR DARBAi, 259"psl., lipančius 1906 
metu /vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

rūpinima .... ........... .  ............ . — --w SS-OC
*i37. A_ J . G uis«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grtžls.

Kietais viršeliais, rletoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai* viršeliais tik ---------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

GaHma taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čeki arba mon«y orderį prit 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntime lllaldoena.
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F1S SITI nujoffi! jlsf it-
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deda Juma pasiekti asmemikru jūaij 
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kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dab&r.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėnu

lio dieną, neia nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Naujienos eina lietuvišku keliu
Praeito sekmadienio piknikas parodė, kad Naujienos 

eina teisingu, drąsiu, nenukripstamu lietuvišku kelių. Jos 
be jokių kompromisų gynė Lietuvos laisvės reikalus per 
paskutinius 60 metų, jos gina Lietuvos laisvės reikalus ir 

• šiandien. Jos aiškiai išdėstydavo savo idėjas platiems 
; skaitytojų sluoksniams, jos Kėlė viešumon siūlomus klai- 
: dingus kelius, jos ryžtasi ir toliau eiti teisingu ir tikru 
: lietuvišku keliu. Jos pasiryžusios sakyti teisybę net ir tuo

Piknikas parodė, kad nepasirašytais paskviliais, klas 
totais komunistų dokumentais, paleistais apysakos for
moje Chieagos lietuvių neveikia. Chikagos lietuviai moka 
atskirti pelus nuo grūdų. Chieagos lietuviai žino, kuriais 
semetimais pirma Chieagos bendradarbiautojai išleido 
nepasirašytą paškvilį ir kuriems tikslams naudoja komu
nistų Vilniuje išleistą brošūrą. Jie žino, kad akupantas 
naudojo pačias žiauriausias priemones “liaudies seimui” 
pravesti, “lietuvių delegacijai” į Maskvą siųsti ir prašy
ti Staliną, kad prijungtų Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. 
Jiems aišku, kad tais pačiais sumetimais Vilniuje leidžia 
mos apysakos, kad galėtų sukelti Amerikos lietuvių tar 
pe nepasitikėjimą ir Įvairiausius įtarinėjimus.

— Atėjome į pikniką, kad parodytume, jog esame su 
Jumis, o ne su šmeižtų skleidėjais, — ne vienas Chieagos 
lietuvis pasakojo piknike sutiktiems naujieniečiams.

Ne vienas pasakojo, kad šiandien Naujienos labiau 
reikalingos, negu bet kada praeityje. Tai žino ne tik lie
tuvių dauguma, bet pradeda suprasti ir tie, kurie iki šio 
meto Naujienų neskaitė. Jie pamatė, kas atsitinka su spau 
da, kai ji patenka į neatsakingų žmonių rankas. Jeigu lie
tuviai vienuoliai rūpintųsi žmonių sielomis, kaip jie pri
siekdami pasižada tai daryti, tai niekas jiems nieko ne
sakytų. Bet kai jie, vietoj sielos, pradeda rūpintis pinigais, 
kai pradeda verstis bizniu ir nori sunaikinti savo kaimy
ną, kuris ne tik parenka žinias ,bet teisingiau ir tiksliau 
jas interpretuoja, tai jie, nepajėgė faktais atremti jiems 
primetamų nukrypimų nuo jų paskirties, stengiasi su
naikinti jiemas pavojingą lietuvišką laikraštį, tai jie grie
biasi melo, klastos ir šmeižtų kampanijos. ■'

Amerikos lietuviai žinojo ir žino, kad vienuoliai pa
sinaudojo Amerikos lietuvių katalikų sukurta, suorgani
zuota ir įrengta spauda. Lietuviai katalikai naudojo sa
vo spaudą ne tik savo organizacijos reikalams, bet jie ko-

i

* atveju, kai ji yra karti. Naudingiau žinoti karčią teisybę, ,vojo už Lietuvos laisvę. Tuojau po Pirmojo Pasaulinio

Los Angeles, Cal.
MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO KONCERTAS

Birželio 24 - 25 d. savaitga
lyje Los Angeles mieste viešėjo 
gana nemažai Australijos lietu
vių, keliaujančių į Toronto dai
nų, sporto bei į kitas Pasaulio 
lietuvių dienų pramogas. Sporto 
klubas Banga ir Liet. Bendruo
menė surengė priėmimo pro
gramą. Birželio 24. d. buve 
sporto žaidynės, vakare parapi
jos sodyboje susipažinimo va
karas su šokiais, vaišėmis. Bir
želio m. 25 d. anstraliečiai lie
tuviai, Melbourno Dainos sam
būrio choras, džiugino losange- 
liečius giesmėmis ir dainomis, 
š.. Kazimiero parapijos bažny
čia buvo perpildyta, susirinku 
siu maldininkų pasiklausyti 
svečių per mišias giedojimo. 
Pavakaryje choras koncertavc 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

Tik prieš savaitę laiko, bir
želio 18 d., čia buvo puikus 
koncertas parapijos Lietuvių 
dinoje, ka solstė A. Pakal
niškytė ir Bostono vyrų sekste
tas dainavo, bet ir į Melbourno 
choro koncertą susmko daug 
publikos. Paparijos salė daugiau 
kaip keturis šimtus vietų turin
ti buvo perpildyta, daug kam 
stovint reikėjo koncerto klau
sytis. Tiesa, čia šį kartą buvo 
nemažai ir svečių iš Australi-i 
jos. I

• negu nieko apie ją nežinoti.
Praeitais metais prieš Naujienas buvo paleistas nepa

• sirašytas įvairiausių šmeižtų ir melų paskvilis. šiais me- 
' tais prieš Naujienas ir jų redaktorių varoma dar stiprės 
: nė šmeižtų ir melo kampanija, šiais metais ji varoma kar 
; tu su didžiausiu lietuvių tautos priešu — okupantu rusu. 
' Lietuvoje buvo išleistas melu paremtas pamfletas. Tai ne

buvo nei atsiminimai, nei Įvykių aprašymas, nei oficia'
' lūs teismo ar kitos valstybės Įstaigos dokumentas. Tai bu- 
“ vo apysaka. Pačioje šios propagandinės knygelės prieša

kyje aiškiai pasakyta, jog tai yra apysaka. Apysakon au
torius gali Įrašyti įvairiausių fantazijos dalykų. Autorius 
tos apysakos mirė prieš trejus metus. Čekistai pasisavino 

; kiekvieną mirusiojo parašytą lapą, laišką ir bet kokias 
; pastabas. Tos pastabos komunisto šarmaičio buvo “api- 
“ pavidalintos”. Jis paruošė “paaiškinimus”. Bet tuo pačiu
• metu jis paruošė ir reikalingus Įterpimus i pati ranlf 
‘ raštį.
; Nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos, Ameri

kos lietuvių vieningos kovos ir Naujienų priešai nutarė 
‘ pasinaudoti komunistų pakišta apysaka neapykantai prieš 

Naujienas sukelti. Jie pasinaudojo veik 50 metų tylėjusį 
; karininką tai neapykantai sukeld. Jie buvo tikri, kad jie

ms pavyks ne tik pačias Naujienas sužlugdyti, bet ir jų 
redaktorių neteisingai apšmeižti. Jie buvo tikri, kad ta 
nešvari šmeižtų kampanija duos jiems gerus rezultatus. 
Jiems svarbu sužlugdyti Naujienas, o tada jie galės skelb 
ti, kas jiems užeis ant liežuvio ir galės glaudžiau sueiti su 
okupantu.

karo lietuviai katalikai kovojo už Lietuvos nepriklauso
mybę, o kai ji buvo atgauta, tai stojo už demokratinę Lie- 
tuvą. Jie rėmė Aleksandrą Stulginskį, kai jis buvo pasta
tytas Lietuvos Respublikos priešakiu, bet jie smerkė tuos 
pareigūnus, kurie pradėjo skusti Amerikoje pirktus la
šinius. Mažai vienuolių grupei Įsiviešpatavus katalikų 
dienraštyje, net ir žymesnieji katalikai neturėjo progos 
pasakyti savo nuomonę svarbiasniais lietuviško gyvenimo 
klausimais. Kum Krupavičius negalėjo savo rašinių spaus 
dinti vienuolių kontroliojamoje spaudoje, nes jis pats ne
buvo vienuolis ir nepritarė mažos grupelės politikai.

Visa eilė padorių, gerų ir nuoširdžių katalikų, netu
rėdami progos pareikšti savo nuomonės svarbesniais klau 
simais, atėjo Į Naujienas ir ten laisvai, dėstė degančias 
problemas. Naujienos leidžia Įvairių pažiūrų žmonėms, iš 
dėstyti savo mintis. Jos niekad neiškreipė ir neiškraipo 
autoriaus minčių, jos nenutraukia straipsnio, neišbrau- 
kia pabaigos. Naujienos yra įsitikinusios, kad kiekvienas 
lietuvis gali kokia naudinga mintimi prisidėti prie bend
ro darbo ir būti naudingu kovoje už gimtinio krašto lais
vę. Naujienos leidžia skaitytojams išdėstyti mintis pa
kritikuoti, nurodyti silpnas jų vietas. Laisva kritika, lais 
vas minčių pasikeitimas be įžeidinėjimų yra žingsnis pir
myn. Juo pasinaudoja visi lietuviai..

Naujienos niekad nebandė kitiems primesti vienokių 
ar kitokių įsitikinimų. Naujienos gerbia kitų Įsitikinimus, 
bet jos nori, kad ir kiti berbtų jų pažiūras.

Šiandien Naujienos labiau reikalingos, negu bet ka
da, — buvo didelės minios, atėjusios į pikniką ir komenta

Dainos sambūris apie save
Spausdintoje programoje yra 

žinios apie Melbourne daininin
kus, būtent:

Dainos Sambūrio šaknys sie
kia Nepriklausomos Lietuvos 
laikus, kur paskiri dainį nikai 
jau dalyvavo įvairiuose žino
muose choruose. Melbourne 
pirmasis branduolys susidarė 
iš Čiurlionio Ansamblio atskalos 
save pasivadinusios “Aidų”. Pri
sijungus prie jų didesniam bū
reliui dainos mėgėjų iš buvur 
šių chorų Lietuvoje bei trem
tyje buvo suformuotas Dainos 
Sambūris, kuris dabar jau bai
gia savo trečią dešimtį metų 
amžiaus. Ilgus metus jam vado
vavo ir tvirtą pagrindą davė di 
rig. Albertas čelna. šiandien 
Sambūrio ypatingas pasididžia
vimas yra graži grupelė Austra
lijoje užaugusio jaunimo su 
dirigente Danute Jokubauskaite 
— Levickiene priešakyje. Jos 
pasišventimo bei entuziazmo dė
ka Sambūris pasiryžo priimti

pakvdetiipą dalyvauti V-joj e 
šiaurės Amerikos Lietuvių Dai
nų Šventėje Toronte, Kanadoje. 
Naujai persiformavęs vienetas 
šių metų pradžioje ėmėsi inten- 
syvauą darbos ruoštis šventės 
repertuarui, o taip pat ir savo 
paskiriems koncertams Kauą* 
doje ir Amerikoje. Meilė lietu
viškai dainai ir didelis uždavi
nys prieš akis glaudžiai sujungė 
U) visokio luomo bei amžiaus 
melbourniškių vieningam dar
bui. Nuoširdžių rėmėjų šiems 
drąsiems choro planams atsira
do ne tiktai Melbourne, bet ir 
visoje Australijoje, nes tai 
pirmoji tokios apimties meninė 
grupė vykstanti į Pasaulio Lie
tuvių Dienas. Dainos Sambūrio 
tikslas yra ištiesti ranką užjū
rio broliams - seserims ir paro
dyti, jog ir Australijos lietuviai 
yra bendrame kultūriniame 
darbe ir bendroje kovoje. Sam- 
būrieciai nori pažvelgti į dides
nius lietuviškos kultūros židi
nius ir pasisemti iš jų idėjų bei 
įkvėpimo ateities darbams. Į ke- 
lioną jie ruošiasi su įsitikinimu, 
kad tik per glaudų pasaulio lie- 
vyrų ir moterų chorai ir dvi 
tuvių bendradarbiavimą gali
ma užtikrinti, visų tikslas — 
Nepriklausoma Lietuva — bū
tų greičiau atsiektas.

J 1

Issiilga choro dainų
Koncerto programoje surašy

tos mišraus choro dainos, jų 
viso 13, po tris dainas dainavo 
vyrų ir moterų chorai ir dvo 
dainas moterų sekstetas. Pro
gramos laikytasi. Protarpiais 
buvo deklamacijų, nusakančių 
dainos nuotaiką. Deklamavo 
Beržanskaitė, V. Lazauskas, 
Morkūnas, E.
Szentimrey, P. 
žalkauskienė.
abra pranešimus paruošė A. 
Karazijienė.

Surašytos 39 dainminkų,-ių 
pavardės. Tiek jų scenoje ir iš
sirikiavo. Choro dirigentė Dana 
Levickienė, pianistė Zita Praš- 
mutaitė. Valdybos pirpiipinkąs 
Kęstutis Lynikas. Kiti valdybos 
nariai: K. Mieldazys, E. šeikie
nė, J. Kvietelaitis, E. Balčiū
nienė ir A. Šimkus.

Programoje yra liaudies dai
nų, sutartinių ir senesniųjų bei 
šių laikų kompozitorių kūri
niai. Atrodo, kad losangeliškė 
publika po dažnai ėia girdimų 
šauksmingų kantatų, yrs išsiil
gusi ir paprastesnių^ širdžiai

mielų dainų ar dainelių, nes 
Melbounjo chorui po kiekvienos 
dainos smarkiai plojoJIelbour- 
dainos amsrkiai plojo. Melbour- 
kolonijose. Verta pasiklausyti 
to gerai paruošto choro. 
SVĘJKINIMAI IR ŠAMPANAS 
Sveikinimai ir šampanas

Koncerto pradžioje trumpą 
įvadėlį pasakė losangeliškė Da
nutė Barauskaitė. Ji ir pabaigoje 
prie mikrofono. Iškvietė gen. 
konsulą V. Čekanauską. Tasai 
trumpu taikliu žodžiu pasveiki
no svečius ir padėkojo už gražų 
koncertą. L. B. apylinkės pir
mininkas V. šimoliūnas ilgiau 
sveikino, kartodamas patrioti
nes frazes apie grįžimą į Lier

šv. Kazimiero parapijos choro 
pirmininkė S. Šakienė rožėmis 
padėkojo chorui ir vadovei. 
Choro pirmininkui K. Lynikui 
įteikta tautiniu apdaru lėlė. Į 
sveikinimus atsakydamas mel- 
boumiečių pirmininkas primi
nė, jog Australijos lietuviai su 
latviais ir estais vedė kovą ir 
laimėjo: Australijos vyriausy
bės paskelbtas Pabaltijo į Sovie
tų Sąjungą de jure pripažini
mas atšauktas.

Visiems giedanti Lietuva, tė
vynė mūsų šis gražus koncertas 
baigtas. Los Angeles choro pir
mininkei S. Šakienei pakvietus, 
svečiai dainininkai ir publika 
dar kurį laiką šnekučiavosi apa
tinėje parapijos salėje prie 
šampano ir užkandėlių.

J. Klauseikis

D. 
P. 
B. 
J.

šeikienė, 
Vaičaitis, 

Deklamacijas

Susitaria Taiiandija 
su Kombodiįa

Bangkokas,. Taiiandija — Tai 
landi j os1 ir Kombodijos: užsienio 
reikalų mmistenai susitarė už- 
pradėta, naudoti kovoj,e su prie 
peštynes. Tailandijos užsienio 
reikalams ministeris ‘Kriangsak 
Chomanan pareiškė spaudai, kad 
kombodijos užsienio reikalų mi
nisteris leng Sary sutiko su vi
somis taikos sąlygomis ir kad 
jie ąbų .nusprendė artimoje atei 
tyje pasikeisti šalių ambasado
riais.

vusios paskjines priemones Naujienoms sužlugdyti.
Kaip niekas nesustabdys upės bėgimo, taip niekas ne

galės. sustabdyti Naujienų. Lietuviai neleis.

Progresyvisty mitingas
St. Paul, Alina. — Minesotos 

valstijoje. St Paulio mi este bu
vo suvažiavę ir posėdžiavo kaž
kokie kairiojo sparno ekstremis 
tai save pasivadinę progresyvis 
tais. Jię St. Paųlyje' posėdžiavo 
keturias dienas ir nutarė, kad 
prez. Johnsono motto “The New 
Deal” yra miręs ir kad prieš 
mokesčius nukreiptas Kalifor
nijos konstitucįjos priedas 13 tik 
pakenks neturtingiesiems. Su
važiavimui vadoyąyp kąlifomie 
t is Tomas Hayden. — .

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
MINTYS APIE PRAEITI.

3.
I

Toliau nuo gimtojo krašto savotiško jausmo lydi
mas, keliavau per svetimus kraštus, mačiau sugriau
tus miestus, klaikius vaizdus, žmonių vargą ir pačiam 
teko pergyventi šiurpios mirties grėsmės akimirkų.

Pasibaigęs Antrasis Rašau!mis karas išblaškytų 
žmonių problemų neišsprendė, o tik dar labiau sujau
kė jų gyvenimą, milijonai nelaimingųjų lape bena
miais.

Pokario melais vėl blaškė juos įvairios gyvenimo 
audros, nes tarptautinės politikos vairuotojų trauki
nys. vežęs ilgametę taiką, pagrįstą keturiomis laisvė
mis: žodžio, tikėjimo, sąžinės bei išsilaisvinimo iš ver
gijos nepasiekė tikslo — nuėjo nuo bėgių...

Be tėvynės, be pastogės nelaimingiems laisvė ki
tų lūpose įgijo daugiareikšmę prasmę. Tai, ką vieni 
vadino vergija, kiti pavadino laisve...

Didžiosios valstybės — pasaulio politikos galiū
nai užuot sprendę klausimą, kaip grąžinti leisvę pa
vergtiesiems, tylomis pasidalino jų valstybes, perskė
lė pusiau miestus, sudarė naujas valstybes, dešimtme 
čių okupacijoje palikdami istoriškai šimtmečiais lais
vomis buvusias tautas.

Tik kuriam laikui praslinkus pradedama plačiau 
atverti akis, lūpas, kas realybėje darosi tarptautinėje 
nrenoje. *

' s iki daromose konferencijose “taikos" vardan 
jmsirašomi po^eriniai susitarimai, nes taika yra visa
dos patraukli gimdytoja, tariama, esą geriau “gyven
ti ramybe je”, negu rizikuoti. Laisvieji kraštai džiau
gia lybėje. kuriai buvau pasiruošęs ir baigęs studijas.

giasi laisve ir laikina taika ir norėtų, kaip galijna il
giau tą “taika" išlaikyti, bet, regimai, jaučiasi nepato
giai, kad nuolat girdi milijonų pavergtųjų laisvė- šauks 
mą.

Taipgi, daugumoje nies? išvietintieji lietuviai, 1911 
m. pergyvenę Antrąjį Pasaulinį karą, norom nenorom 
tapome didžiųjų kaimynų istorinio grobuoniškumo ne
kaltosiomis aukomis. Lietuva buvo neutrali — kare ne
dalyvavo.

Sunkius karo pergyvenimus ii’ mano bendraam- 
žjų tautiečių klajones svetimų, šalių takais aprašiau 
savo ankstyvesnėje knygoje “Siaubingos dienos". Mes 
vykome į svetimus kraštus, kaip gyvi liudininkai karo 
padarytų skriaudų, ieškodami pagalbos ir paramos, 
bet nelaimingi mūsų balsai buvo ne atgarsio, tik šauks 
mas tyruose...

1949 metų pabaigoje, gruodžio 27 — tą dieną, su 
daugelių išvietųjų atvykome į JAV-bes. Atsirado šio
je svetigoje šalyje, kurioje visos vargstančios ar ne
laisvėn patekusios tautos ieško sau paguodos, o jų 
žmonės — sau prieglobsčio. Suskatau kurtis, vos spė
jęs nusiplauti kelionės dulkes, šioje gražioje daugiu- 
tautinėje šalyje naujam ateiviui ne taip lengva visa su
vokti naujos aplinkos raidoje, nelengva į tų aplinką 
įaugti.

Apsigyvenau Cliicagoje dangoraižių šešėliuose — 
Marquette Parko lietuvių kolonijoje. Gražių planų 
ir pastangų netruko, o lėšų tai tikrai stokojau. Tuščia 
kišenė vertė pajusti gyvenimą Amerikoje žymiai su
dėtingesnį. negu apie jį esu manęs. Mokydamasis iš gy
venimo ir knygų. įsigijau inžinieriaus diplomą (Bache
lors Degree), bet dirbti šioje srityje galimybių jau ne
atsirado. įsitikinau, jog sunku bus rasti dar^ą toje spė
ti visdėlto. kad mano puoselėtosios svajonės ir dėto
sios pastangos, bei mokslas nebūtų beprasmiškas, tai 
orientavausi į tai, kas dar šiuo metu įmanoma, sten
giausi būti naudingas ten, kur juo galėjau būti.

įsijungiau į spaudos dąrbą* iš kurio ir šiandien 
nesu pasįtraukęs. Taigi, nor$ ąš buvau per savo gy ve
nimą ganėtinai blaškomas įvąirių skersvėjų įr audrin
gų vėjų, peržengęs kutuns dešimtmečius jau negei
džiau, tačiau savyje jaučiau užtektiną! jėgų nesųgniuž- 
ti po metų įr rūpesčių naštą, bet siekti įgy vendinti sa
vo svajonių užmojus. Tai, manyčiau man išėjo į ge
rą; gal dalinai išsipildė tąi, ko siekiau ir troškau, nors 
didžiosios lūkesčių viltys dar vis lieka neišsipildžiu
sios.

Esu dėkingas šiam kraštui už suteikta globą lais
voje demokratiškoje santvarkoje! Turtingas šis kraš
tas, nors jo reikalai dažnai klostosi kontraversiškai, 
tačiau šiame krašte yTa Įąhai daug ko gero, priimtino 
ir pasigrožėtino.

Sakau, jog dabar tu-rįy dvi tžviškės: Lietuvą, ku
rioje gimiau, augau ir breruiąu; Ameriką, kur esu su
kūręs šeimą - gyvenu ir turėjau galimybės įsikurti. Tos 
dvi tėvynės man abi vi^nohaj brangios. Mano ištiki
mybė yra savo tautinei kHmei ir pagarba galingam 
Amerikos kraštui, visam pąsąiily garsiam savo lais
ve, aukšta gerove ir plačią denmkratija. r

N’elemtjs išbloskė H gimtojo kr^to, bet dąbargi, 
pagal profesiją — inžinįprjįt^ pagal tautybę — lietu
vis, pagal pilietybę — ąmerikįetis. irf minimis atsi
grįžęs prabėgusion praeitin, Chicagps dangoraižių še
šėlyje ir žvelgdamas iš savo požiūrio taško išsakiau sa
vo jausmus, savo idėjas, panorėjau dabartinėmis aki
mis žvelgdamas^ savo įpincių srautą, išreikšti popie
riaus lapuose ir pasidalinti gyvais savo pergyvenimų 
prisiminimais.

a, ATGARSIAI ^lE PENSIJAS

siekdami geresnio rytojaus, kiekvienas galvodauiąs ir 
apie savąjį. Kadangi visuomenė nustato žmogui, kad 
sulaukęs tam tikro amžiaus, jis turį pasitraukti iš ak

tyvaus darbo, tai dažnas pradeda galvoti, kad jis yra 
tai visuomenei nereikalingas; toks maitą aktyvumu ir 
ima jaustis taip, iy’g gyvenimas būtų iš jo rankų išslin- 
kęs. Kitiems gi išėjimas pensijon yra laukiamas poilsis, 
maloni gyvenimo permaina, nes jie tikisi pasį.įęti dau
giau laiko asmeniniam gyvenimui. >

Kiekvienas žmogus trokšta prasmingos egzisten
cijos, nors, fiziškai senstant, žmogaus organizmas silp
nėja, bet jeigu vidinė energija neišblėsusi, nenori pa
sitraukti iš aktyvaus darbo. Ypač tiems, kurie jaučiasi 
sugebą sudaryti tokią aplinką, kurioje gali daug ką 
prasmingo nuveikti. Veiklos nuotaika ne vįeną apsau
go nuo suglebimo, pastiprina dvasioje beį sveikatoje.

šioje šalyje dirbantieji žmonės oficiąliąi išeina 
pensijon, kai sueina šiašiasdešimt penkeri metai. Pa
sitraukus iš darbo ir išėjus pensijon, pasikeičia socia
linė padėtis ir rolė visuomenėje. Bendros aplinkos at
mosfera paprastai nelabai palanki, tai daugeliui išė
jimas į pensiją yra gana opos dalykas. Tienjs, kurie die 
nos buvo pilnos veiklos ir kurie nebuvo pasiruošę nau
jai padėčiai, jų dienos pasidaro tuščiai nuobodžios, 
jie griebiasi įvairių priemolių kaip nop tą senatvę 
nustumti tolyn. Ypač tie, kurie turėjo pelningus darbus, 
aukštas pareigas, privalo išeiti į pensiją, tai tokie žmo
nės jaučiasi nuvertinti, nes pareigos ir autoritetas, ku
ris teikė prestyžą, pagarbą bei įtaką savq artimųjų ir 
bičiulių tarpe, jau nebeegzistuoja. . A

Taigi, tas pasikeitimų laikotarpis nėra visų vie
nodai laukiamas. Jis sutinkamas visokeriopomis nuo
taikomis. Vieni tai priima kaip užtarnautą poilsį už 
atliktas pareigas, kiti su baime, kąd išėjimas pensijon 
atskirs juos nuo įprasto kasdieninio užsieni i mq įr nuo 
įvairios veiktos, bįjos, kad nemokėjo prisidermU prie 
senesnio amžiaus pakitimų. Jie pajėgtų dar daug ką 
padanU, jeigu ir toliąu pasitikėtų savįiu. Nepasilikė*(Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

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

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.lrt. 695-0533

Fox V.U., M«dic4l Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR, PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos j (Žilius) 
Medicinos direkronus <

VYTAUTAS SIRVYDAS
SUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE GIMLM0 METRIKA

Laikui bėgant, Susivienijimo! kų tautybių* arba šių tautybių 
nariai įsitikino, kad pašaliniai vyrai bei žmonos, nežiūrint ko- 
laikraščiai ir prie geriausių kios jie tautybės būtų”, šios, 
draugiškų norų negali pilnai lietuvius viliojusios lenkų orga- 
apimti vis besiplečiančios orga-tnizacij: -s vadais tačiau niekad 
nizacijos reikalų, todėl 1896 įkū-’nepabandė nustatyti, kiek kū
rė savo organa, kuriam davė’rios tautybės narių turi, 
budinga vardą Tėvynė’, tartum: Atsirado ir vidaus priešas, 
suglaustai pa reikšdami, kad Su- Geru draugu buvęs, kol redaga- 
sivienijimo dvasinis pagrindas vo Vienybę Lietuvninkų Domi-, 
yra rūpntis Lietuva ir visais lie* ninkas Baėkauskas, pasidarė 
tuviais. Pirmame numeryje re- priešas po hx kai dėl kažko su

»Astramskas sako, buvęs paskelb- žurnalistai Maskvoje traukiami [

I Non antrasis Seimas buvo rikos spaudoje Sovietų, Sąjungų. | 
nutaręs tretjjį seimą šaukti Haz- Amerfldečiams iškeltas teismas 
lelone, bet neis vardijami kuni-įtžk daugiau įtempia sovietu

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

gai nusprendę jį saukti Maho 
Doy City, kur kun. P. Abromai
tis klebonavo antrajai Amerikos 
betuviu įkurtai parapijai, kurios 
bažnyčiai kertinis akmuo buvo 
pašventintas 1H88 m. rugsėjo 
2X čia ėjo ir Račkausko Saulė, 
užėmusi poaki j a prieš Juozą 
Paukštį.

Iš esamų šaltinių sunku su
sekti, kiek delegatų ir nuo kurių j

— Amerikos santykius.
Amerikiečiai žurnalstai šiuo 

metu yra atvažiavę į JA Valsty
bes. Vienas juų mano grįžti į 
Maskvą liepos mėnesyje, kitas 
— rugpjūčio viduryje. Jie sako, 
kad teismas yra be pagrindo ir 
todėl jie teLme nedalyvausią. 
Antra vertus, Sovietų Sąjungos 
teismai neturi teisės teisti žmo- 

, -- » - i i nes, kurie rašo JA Valstybiųdraugijų dan^a\o treciame ka- ’ k

"Bet Dievai, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome miry nuodėmėse, atgai
vino mus draugo 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.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

daktonus kun. Jonas zUmskas Juozu Paukščiu susipykęs, tea- lališkojo d^Lk„ 1W8 spaudoje, 
(žibus) rase: Susiviemjnno kmmko. Shenandoah lietuvių m s^io ir 31 Astramskas 
organas bus pripildytas strail»Hparapiją užvakliiusio. kun. AL Mu dešimties nuol Prez. C
ma:s, pilnais kaistos meiles mu^Leoarkexiciaus duota $200 pas- ^^7 - » . I

į Prez. Carterio šiaušiasi
septynių draugijų. Pasakoja:! Carteris norįs
“Skirtu kuku, skirton vieton suvaržyti technologijos reikme-

- nų pardavimą į Sovietų Rusiją,

1933 H<nh<i,n Westchester, Kiniais, pilnais kaistos meilės mūrfLenarkevičiaus duota §200 pas-
VALA?T>OSi 3—9 darbo dienomis ir Sų nuvargintai tėvynei Lietuvai, kola, įkūrė laikraštį Saulė Ma-

t i Susivienijimo dvasia yra tėvy- lianov Cilv, Pa. (188S, liepos. L7\*T *
_ T.I.: 56.-^ ,rb, m, ,n.s |ue|lė„ .‘‘f* R"Si«-

• EL— BE 3-EEM i Taultaiu Susivienijimo kūno;Saulte 1SS8 ,u. G-7 -gerokai .X.kaip >r ouo ko pra-
QLKVF.C»<AS! t‘pataK1°jiinaS” ana*Ptol ntreiš-| išpeikęs” abu pinnu sius katali-

GYBYTOJAS ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 W*t 103rd Stret)
Valandos pagal kusi ran

Mažeika S' Evans
gija gražiai iškoštoje salėje. Jdėtt vaJstybės departs 

j Posėdi pradėjo antrą valandą prezidentas tai padary-
Kaulu ijerklėje jam stojęs irT°PM*<. ^^“fsiąs po ekonominės konferenci-
—et.... .  T f!..... kun- Juozus, asistuojant.^ Eurv>poje Ui tik labai ne-

žymiu mastu.
Prekybos ‘klausimas su Sovie 

tais, ypač technologijos išveži
mas^ skaldo Baltųjų Rūmų na
rius ir administracinį kabinetą.

‘kė j -dvasios išnykimo, šia tiko kiškojo dvynuko seimus.
‘Europos istorijoj dažnai vartota* ]" " “
(monarchinė formulė: “Karalius tretysai Seimas. Vienybė Lietuv
’mirė - tegyvuoja karaUus!”.f ninku. 18X8 m. nr.’-40, skelbia' Vin
*1 * y i .»i ....... .. _ . i iMnianant. Vincui JucMikojui,įkuo pareiškiama ---- ---t-----------------------

kun. P. Abromaičiui, vargonais -
.vi . . ... , pritariant Vincui Juodkojui,vaIdoviskas Susmernj^o prezidento Jurgio j io drau^.

DR. FRANK PLECKASi tęstinumas. Amerikos lietuviu©- Andriušio laišką Centro sekre- 
se 1888 metais laimėjo konser-" toriui Juozui Paukščiui, kuria- 
vatyvi iki kaulo smagenų, šiek'nie Baėkauskui prikiša platii 

mintuvais” išsižiosimą Saulės
I 111KWO J^iviuva - IJL-Iiiauvji Iir. /-O oei ISJUOKHIHt UTeClOJO
į Amerikos lietuvių tautinė dvasia seimo, panliršdmaas, kad antra- 

VaL agal susitarimą, uždfyyta tree l rūpintis Lietuva ir jos lietuviais me seime organizaciją gvrė bei 
-jpersikėlė tvirtai įsigyventi sti- įrodinėjo naudą jai priklausyti.

- j Dabar “visus draudžia” ir iš Su-
nori atitraukti 

“broliškai susinėrusias draugi
jas”. Andriušis tiesmukai pa
reiškia i “Manau* kad Susivieni
jimą nori suardyti todėl, kacif 
neįstengia įJUrungtį' Vienybę 
lietuvininkų’^/ Pataria seimų 
neišjuokti,'nes “viską vienąsyk 
negali padaryti nei seimas nei 
delegatai”, tadatr iš tikrų Ketuj 
riam jnk būtina glaustis į krib- 

Ičad pasidarytų stiprūs> kaipr 
>, o siekis tik rĮ-j|0S tautos ir “save ankščiau!

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

2618 W. 71 St Tsl. 737-5149 
Tikrina akis Priteikę akinius ir 

“contact lenses’”

vatyvi iki kaulo smagenų, šiek-
tiek aplenkinta bažyntinė Ame-!

jrikos Lietuva • ,bet nemarioji nr. 7-8 bei išjuokimą trečiojo

P R. LEONAS SEIBuTISĮ presnio kūno Susivienijimo 
INKSTŲ, PŪSLĖS

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrai. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai. vak.
Oūto 776-2880

Rezidencijos felet: 448-5545

į dvynyje, kuris netrukus ėmė sivienijimo 
{vadintis ir tikruoju tautinio pir- 
j mojo dvynio vardu - Susvieni- 
Įjimas Lietuvių Amerikoje. “Su- 
»sivienijimas mirė - tegyvuoja 
Susivienijimas P

Dalyka gerai suprafo katali-
rit> ‘ įkiškojo dvvnuko rektorių iškel-
I) R. VYT. TAURAS [tas, ir teologijos daktaro laipsnį’ 
gydytojas IR CHIRURGAS į turėjęs, kun. Mc tiejus Juodišius 

Beiidra praktika, $p^. MOTERŲ ligc^.} (1854-1910), kuris ŠHupui T889 
Ofisai 2652 WEST 5yth SiRGET I metais tiesmukai pareiškė^

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- vak. š^tadie-

tiesmukai
^Tikslo neturime.
poprieryje’*. Tautiniam dvyniui 

. . « , , . t nebesirūpinant tolimesniu savo
?aais 2-4. vaL popiet ir kitu laikui • * t i r t i r t -iį seimų saukti, kelias katalikiska- 

i jam. rodos,, pasidarė atviras Fr 
i laisvas, bet atsistojo didelė, ne- 
• pergalima kliūtis - nebuvo dva- 

;tas1 •

pagal susitarimą.

^THOPSDa^ROTEZIS'__
fį? Aparatai - Protezai. Aleiban- 
jJF dažai. Speciali pagalba kjjoms. 
** (Arch Support; ir t t

M50 W»»t 63rd St, Chicago. HL 60629 į
T.Uf,. PRoaMrt fr-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimxi ^ila* aporaud* 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustai parkravatymas 

H Iveiriv rtatwmy.
ANTANAS VILIMAS

1 T«L 376-im arba 37^5996

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

jos atstovui. Po maldos buvo 
sugiedota, protokole žodžiais, 
Tiarodavas himnas’",

Kabinami amerikečiai 
žurnalistai Maskvoje

Sovietu Rusija labai priešingas, 
bet prezidento saugumo patarė- 

Maskva. — Du amerikiečiai jas Z Brezezinskis tam prtaria EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

į: EDWAD ASTRAUSKAS 
T Gyv 8015 S. Ellis Ave, Chicago, m

1978 m. liepos 16 d., p. p„ sulaukęs 61 metų amžiaus. Gi-
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

, TeL 927-1741 —1742

e 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
šitame krašte iškeltų*’/ f

Astramskas teisingai pastebi,- 
kad organizacija, kurios nariai j 
tik po dešimtuką per metus jos. 
reikalam sumesdavo, negalėjo" 
ko nors didingo užsimoti. Nefį 
broliška savišalpa buvo palikta' 
į Susivienijime prisirašiusio ra t 
vietinėm draugijom. Sako, 1888' 
metais “niekas apie Susivieniji-j 
mą nei rašė nei garsino”.

Tačiau, sekretorius Juozas 
Paukštis Vienybėje nr. 37 atsi
šaukė į “Susivienijimo draugi
jas” susirūpintų nes “artinasi 
laikas trečiam, seimui svarstyti, 

kad nariais gali būti reikalus visų katalikiškų drau-] 
< j “gimimu, kilme ar giminyste gijų, taip pat. ir visų lietuvnin- 

lenkų, lietuvių, rutenų ir slova- kų Amerike”. Atsišaukimas,

SIŪS.
Lenkininkai dar sugebėjo į 

organizacijos 188S metu seimo 
protokdą 11-tu posmu įrašyti 
“Susivienijimas Lietuviškas ir- 
Zwiazek NarodOxsy abu geri, 
nes juose sutirpsta kunigai ir 
katalikai’*, bet tai buvo naują

jį lenkių gulbės giesioė. Zwiazek, 
į tačiau, ir šiandie-n savo konsti
tucijoj (pataisytoj 1971 m.) turi 
įrašę

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vt»or pregramo* g WOPA, 

1490 faT A. M.

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

vaL ryta,
Vedėja Aldona Daukus
Telaf.: HEmlock 4-2413

7159 S*. MAPLEWOOD A V R. 
CHICAGO, ILL. 60629

lUHlHG n iena fflll rt 
by

Carolyn Aveliao r
Krtchm &

Achieviaj Kitchen Efficiency 
boflrng or iteaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
yowr oven or broiler, it i» 
toi portant to learn how to wsa 
them in a more efficient man
ner. Consider the following

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pas vii nu U

IM North Wabwh A«i—

NORMANĄ 
URŠTEINA

T«L 263-582* 
(irtaigot) r 
677-MS9 

(butol

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

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 kitehen 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 pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, ako, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

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

Convenience foods such si 
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 it not only intriguing 
as a change-of-pace menu 

‘ idea — it is more energy 
efficient and nutritious than

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A.Great Grilled Sandwich

Pį5ko nuliūdę: žmona Eva, pagal tėvus Andrulis, sūnus Edward 
ir kitL giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. ■ .

Trečiadienį liepos 19 dieną. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv.- P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamalrfų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Viši a. a. Edward Astrausko giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir a'csisveikininta.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

2533 W. 71st Street

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

NARIAI:
Ckica^ot
Lietuvių
Laidotuvių
OirtKtorij
Associacijofi

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
funchthne, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
thė bin 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 cav 
•tir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
•r devilling.

ANTANAS M. PHILLIPS
WUAS FR LAURYNAS LABANAUSKAS 

*07 LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34*;

TĖVAS IR SuNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Remember that preheating 
the oven U generaHy wasteful 
except for "quick-bake* item* 
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 in cor
porate Ihawing tame irto 
cooking time. This is a mra 
energy waster.

A gewa» to every
energy eonacious homemaker 
may b< th* microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1930, between 20-25 per 
cent of American howwhoMo 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
saving! of a microwave oven 
couM approach 35 per cent.

These energy-saving hints

deori ways to saw forf monry 
in the kitchen. It’s just 
jųjotber way Hunt-Wweee • 
wvkmf to'make it b*ttw

8

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, LIL Phone: OLyinpic 2-1003

Golden Grills 
6 sandwiches 

hard-cooked eggs*, 
th op ped 

cup chopped cooked1/2
tup finely chopped 
onion OR 11/2 
tablespoons instant 

_ minced onion

1/4

2

2

1/2 
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
JButter

Thomtighly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 tide of each bread slice. Place 6 slice* on griddle, 
ba tint sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
•pprot. 1/2cup fillrog. Top with remaining bread slices buttered 
Bide tttf. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
«nti grtdon 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 show eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further brrifrng. Let stand covered in hot water 15 minutes for

— adjust time up or down by about approx. 3 
fninutM for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly m cold water — shells are easier to remove and 
H is likely you will have a dark surface on yolkx To 
TemcW shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
Mpw* off theU.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU M573

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 74138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIOP

2424 WEST 69tn STREET RKpnMk 7-4211
2314 WEST 23rd PLACE Vii Tink 7-6473
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P<lo< HilU, CL 974-4411

S354 So. HALSTED STREET Phene: TArd» 7-1911

I — NAUJI I MOS, CHICAGO t, U.U Tuesday, Julv 18. 1»78



ir dad. 
vitražu s 

temomis

Sovietų taukai gadina kelius

— Juozas Biliūnas, Detroit, 
Mich., be raginimo pratęsė pre
numeratą ir ta proga parėmė į 
Naujienų leidimą $10 auka.Tosi 
apylinkės tautietis užsiakė Nau) 
jienas vineriems metams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
iž auką ir už dėmesį Naujie-

Skabeikis 
, mokslus 

Britų Ko

Beriy 
vadovybė turi 

tanku

noms.
— V. Dagilis iš Toronto be 

raginimo pratęsė prenumeratą, 
o savo sveikinimus ir gerus lin 
kėjimus atlydėjo $7 auka. A. 
Baradas iš Marquette Parko at 
siuntė $2 už kaledorių. Tos apy 
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas 6 mėn., liet pavardės pra; 
šė neskelbti. Dėkui visiems 
5 isi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, da
rant pastangų surasti bent po 
viena naują skaitvloją. Visi lie
tuviai kviečiami su jomis susi
pažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomonę jas užsakant. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos siunčiamos 2 savaites susi
pažinti nemokamai.

— Dail. Albinas ElMcus 
Juozas Bakis sukūrė 
tautinei religinėmis 
naujai pastatytai IJetuvos kau
kinių šventovei Mississaugoje 
prie Toronto.

— Geras (Gary) 
baigė miškininkystės 
bakalauro laipsniu 
lumbijos universitete
tas dirbti Vankeverio saloje. 
Kristina Skabeikytė Watt ten 
baigė bibliotekininkystę magis
trės laipsniu ir prancūzų kalbą 
bei literatūrą bakalaurės laips
niu.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
LIGONINĖ TIKSLIAI PRISI

LAIKO įstatymų

Šv. Kryžiaus ligoninės Čika
goje Public relations direkto-j 
rius Eugene B. Liner š. m. lie-J 
pos 12 d. biuletenyje 431-6700 
praneša:

i Liečia Generic vaistus
Visi vaistinei orgeriai (recep 

tai) dėl švento Kryžiaus Ligo- 
niės, 2701 West 68th Street, pa į 
cientų yra išpildomi bendro ekj 
vivalento vaistis, jei daktaras} 
orfdenyje( recepte, vert.) nžraf 
specifiškai kitaip nurodęs. 1 

/statymas, liedžiantis vaisto 
produktą pakeisti (Illinois Pub 
lie Act 8-976), pradėjo galioti 
nuo liepos 1 dienos. Švento Kry 
žiaus eLigoninė veikia visiškai 
pagal šį įstatymą.

“Tai visiškai derinasi su li
goninės medikalinio štabo vyk 
domojo komiteto decizija”, pa 
reiškė Gene Liner, public rala- 
tions direktorių. “Kaip ir praei 
tyje, ligoninės vaistinė neleis 
jokių substitutų (pakeitimų) j 
nieku kitu, išskiriant patikimoj 

ir Lietuvių Rašytojų į manufakturisto produkto koky

B.rlynas, Vokietija, 
ne so v .etų kan 
kalis sunkius tankus, kuriuos 
kuriuo^ kaitas nuo karto nori 
parodyti krašto gyventojams, o 
jeigu galima, tai ir amerkie- 
č ams. Tankai dideli ir galingi, 
bet visa nelaimė, kad jie išardo 
pačius geriausius Rytų Vokieti
jos kelius. Jie palieka didžiau
sias duobes ir pačiame mieste 
sulaužo gatvęs grindinį.

O j .igu Berlyno gatvėmis praš 
tau Ja pora ar trys didieji tan 
kai. tai jie visą gatvę išaria. Ta
da reikia viską valyti ir versti 
cementą iš naujo, žydai yra pra 
ktiškesni. Dideliem tankam jie 
turi pasigaminę plačių guminių 
ratų vežėčias, kurios nesugadi
na plentų, neišgriauna tiltų ir 
nesugadina miesto gatvių.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namti, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
□R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKEJTMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

Mūrinis 2 butų, 
montuotas. Vieną 
užimti. Geriausia 
ton Parke.

naujai atre- 
tuoj galima 
vieta Brigh-

2 do 5, 3 mie- 
. Tik S82.500.
aukšto naujės- 

įrengtas rūsys.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

— Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėse dalyvavo 35 šachma
tininkai iš Anglijos, Australijos, 
JAV ir Kanados. Jų rungtynės 
buvo Toronto Lietuvių namuo
se. Aukso medalį laimėjo A.Vai 
čaitis iš Toronto, sidabro — V. 
Palčiauskas iš JAV, iir bronzos, 
— J. Chrolavičius iš Hamilto
no.

— Rašyt. Antano Tūlio po^ 
mirtinį novelių rinkinį baigė re 
daguoti Vladas Kulbokas. Išlei
dimu rūpinosi velionio . žmona 
Faustina 
Draugija,

Va>hingtonas. — Baltųjų Rū
mų pranešimu, Prez. Carteris ne 
numato keisti savo kabineto na
rių kitais asmenimis. Kodėl? Pra 
sitarus tiems patiems Baltie
siems Rūmams, prez. Carteris 
yra lojalus savo patarėjams ir, 
svarbiausia, prezidentas nenorįs 
prisipažinti darąs klaidas.

2 butu 9 m. senumo
sami. 51 St. už Kedzie

72 ir Campbell 11 > _ 
nis mūrinis namas 
S65.000.

10*/2 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, income Tax
951 W. 63rd SL TeL 436-787

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
.uette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- 
oli nue Chicagos prie ežero didelis 

namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
rnas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
>45,000.

Gamtos vaizdelis

Dlinois valstija paruošė 175 
vaistu vienetu ir kokius 1,600 
specifinių vaistinių produktų, 
kurie yra galmi pakeisti. Apie 
tai visi daktarai buvo per paštą 
painformuoti jau gegužės mė
nesį.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai" 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji 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 rėk 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

’’Daktaras, rašydamas recep
tą, gali pasirašyti pareiškimą, 
kad jis duoda leidimą bendruo
menės (community) vaistinin
kui pakeisti vaistą arba kitą 
pareiškimą, draudžiantį pakei
sti”, pasakė Liner, “ei pacien
tas įteikia vaistininkui receptą, 
leidžianti pakeisti, vastininkas 
gali leisti pačiam pacientui nu
spręsti kaip receptą išpildyti. 
Vaistininkas gali paaiškinti, 
kad 100 tablečių brand markės 
saisto kaštuos $9.50, o 100 tab
lečių vaisto generic vardu kaš
tuos $7.”

FIGHT HEART DISEASE

Atleido Fordo

Pirmininką lacoca

Detroitas, Mich. — Daugelis 
nežinojo, kad paskutiniais me
tais Fordo bendrovės pirminin
ku buvo nepaprastai gabus inži 
nierius Lee A. laccocca. Jis ga
lėjo labai daug žinoti, bet visko 
jis nežinojo. Direktoriai vienbal 
liai leido jam tvarkyti bendro
vės reikalus, o vakar vienbalsiai 
jį atleido. Bendrovė turėjo labai 
daug nemalonumų, paties laco- 
cca sukeltų.

Jis įkalbėjo Fordą gaminti 
“Mustangą”, daug jų pardavė 
ir uždirbo pinigų, bet jis pada
rė bendrovei daug nuostolių. 
Bendrovė turi atšaukti parduo
tus automobilius ir taisyti juos 
savo sąskaitom lacocca dirba 
pas Fordą nuo 1946 metų. Pra
džioje jis pardavinėjo automobi 
liūs, o vėliau įsimaišė į jų sta
tybą. Fordo bendrovę valdys 
triumviratas, bet lacoccos nėra 
trijų vyrų tarpe.

— Elvis Presley norėjo tapti 
FBI agentu, bet ši organizacija 
juo nepasitikėjo, anksti naudojo 

•narkotikus.

—Varpininkų Leidinių Fondo 
gegužinė įvyks ateinantį sekma 
dienį, liepos 23 d.. Vyčių salėje 
ir sodelyje, 2455 W. 47 St. Pra 
džia 12 v. Gegužinė įvyks nors 
ir blogam orui esant. Progra
ma: dainuos sol. Irena Petrau
skienė, akompanuos Lidija šlei 
terytė, gros Venckaus. Pranske 
vičiaus, Pajėdos orkestras.Bus 
vaišės, laimės šulinys. Kviečia
mi visi dalyvauti ir paremti lie
tuviška tautine - demokratine 
spaudą: žurnalo “Sėjos” ir ag
ronomo prof. dr. Jurgio Krikš
čiūno monografijos išleidimą.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Tel. 737-7200 irba 737-8534

Visas Ir visus kviečiame I didžiąją talka.

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

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St„ Chicaffc TU 60608.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Pavardė ir vardas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardu______________________

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajauj proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų! _______  doL

Pavardė Ir vardai_______________  .________________________________

• Platinimo vajam 
tinimui nemokamai F įrašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa 

U įsipareigojimu.
Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS — parenka^ 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicane 

Tel. 757-0600.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

HELP WANTED — MALE
____Darbininkų Reikia

Tool Room Machinist

to make dies, 
for wire pro
Overtime &

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

CHICAGO WIRECRAFT CO 
1534 S. Ashland Ave.

Chicago, Ill. 60608.

PRESSMAN

Į Experienced A B DICK operator
I wanted. Must be able to produce. 
Good pay for good pressman. Must 
speak English.

5421 W. Addison 
736-2966

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laldlmą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai k sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tol. 927-3559

DM ISIO
M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $91 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimai pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 >•. ASHLAND AVĖ. 
S2M775

LAIKROMIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimu ir Taisymu 
WEST 49fh STREIT <

TaleL: RIpuMk 7-1941

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REKIEN1

W08 Weft SL, Chicago, Ill W62» • TeL Wa S-Z787
DldeUa MririnklfH»f tvelriv

MAISTAS If IUROPOS SANDtLIŲ.

MMĮMi

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Cxirp. 

MAROUWTTt GIFT PARCKLI fiRRVICS
IMI W, ft. Cklc^a, III. — T*L WA 5-271?
»» fi». Chlcw*, HL — T.l,

V. VALANTI**!

LIETUVOS AIDAI
a, KAZE BRAZDŽIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
y/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30^-10:00 p. m. 

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00-^10:00 p. m.
2646 W. 71 fit Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 778-5374

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. Ill. 60606.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

EXCLUSIVE LOOP FURRIER 
EXPERIENCED FUR 

FINISHERS
On all types of furs 

Excellent starting salary, phi 
Ixmefits including profit-char
ing and healt insurance.

Apply in Person 
13th Floor — Personel Office

EVANS INC
36 S. State SL

HEART 
FUND

CLEARING & LIGHT 
MAINTENANCE 

Full time. Days.
SABATOGA APTS.
BOLLING MEADOWS 
259-0888.

M. ŠIMKUS 
Notary PuMte 

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

šymai ir kitokį blankai.

u ozo šmotelio

4 įsiminimu Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 1
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell A Fe.
Chicago, ILL 60629

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59B0

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ biznyje

5 doleria ENERGY 
WISE .

‘Call Z«pot><
Qv'irx rt. -”S:n

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Lomd




