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In The United States

LONDONE EINA IZRAELIO - EGIPTO DERYGUB. THOMSONAS NEPASIRAŠO IŠLAIDOMS DIDINANČIU ĮSTATYMŲ
Springfieldas, III. — Illino- 

jaus gub. Trompsonas liepos 17 
d. viešai pareiškė Illinojaus gy
ventojams, kad jis nepasirašy
siąs Illinojaus valstijos priimto 
išlaidų įstatymo vieno bilijono 
dolerių sumoje. Jį priėmė Illi
nojaus Atstovų Rūmai, kuriuo
se daugumą turi demokratų par 
11 ja.

Gub. Tromsonas apie tai kal
bėdamas pabrėžė, kad demokra 
tai sėdėdami Atstovų Rūmuose 
negirdi ir nemato mokesčių mo
kėtojų sukilmo, priimant Kali
fornijoje konstitucinį priedą 13, 
numatantį sumažinti ne j ūdom o- 
jo turto mokesčius. Pasak guber 
natoriaus, jei demokratai tai ir 
girdėjo, tai jie nesuprato — 
jiems reikia paaiškinimo.

Illinojaus valstijos Atstovų 
Rūmų priimtas išlaidų įstaty
mas, kuriuo ‘numatoma nuosavy 
bės turto mokesčių mokėtojams 
duoti dovanų kelis dolerius su
mokant turto mokesčius, pasak 
gubernatoriaus, yra klastingas 
ir apgaulingas. Visa ką įstaty
mas numato, tai paimti pinigus 
iš (kišenės į čišenę pinigus. _ 
tuo pat metu apkrauti mokesčių 
mokėtoją kitoje srityje, kad'tai 
galima būtų padaryti— perdėti 
iš kišenės i ‘kiišen pinigus.

Gub. Thomson pareiškė, kad 
vietoj tokio nesąmoningo demo 
kratų priimto įstatymo, specia
li turto mokesčiams peržiūrėti 
ir Juos sutvarkyti komisija, rug
pjūčio T d. susirinkusi Spring- 
fielde, ieškos kelio, kaip ir ko
kiu būdu nuosavybės mokesčius 
palengvinti.

Nutarimas pries 
oro piratus

Bona V. Vok. — Septynių lais 
vojo pasaulio suvažiavusios vals 
tybių galvos susitarė boikotuo
ti tą valstybę pasaulyje, nutrau 
kti su ja politinius ir ekonomi
nius ryšius, kuri tik priims ke
leivinį lėktuvą pagrobusius pi
ratus ir suteiks jiems prieglobs 
tį.

Šitokį prieš lėktuvų piratus 
nukreipta nutarimą padarė Bo
noje JAV, 'Kanada, Anglija, 
V. Vokietija, Italija ir Japonija.

CAPTIVE NATIONS WEEK, 1978
By the President cl the United States of America

BRITAMS RŪPI SAUGUMO PROBLEMOS, ARABAI PRIEŠINGI PASITARIMAMS
A Proclamation

By a joint resolution approved July 17, 1959 (73 Stat. 212) 
Eighty-Sixth <'angr?s authorized and requested the Eresi-

Dovana prez. Carteriui

Vašingtonas. — Amerikos 
kongreso daugumos lyderis R. 
C. "Byrd. sutikdamas grįžtanti 
prezidentą iš ekonominės kon
ferencijos, įvykusios V. Vokieti 
joje, užtikrino, kad kongresas 
suteiks jam priemones reikalin
gas sumažinti įvežamos žemės 
alyvos kiekį į JA Valstybes. Sen. 
Byrd sakė, 'kad kongresas grei
čiausiai liepos 18 d. priimsiąs 
dalį įstatymo energijos reikalu, 
kurio projektą jau senokai bu
vo kongresui prezidentas įteikęs 
svarstyti.

Įstatymas suteiks teisę prezi
dentui uždrausti naujose įmo
nėse energijos reikalams vartoti 
alyvą bei dujas. Taipgi prezi
dentas galės įsakyti senoms 
įmonėms energijos reikalams 
bei šilumai vartoti tik JA Vals 
tybėsę iškasamas anglis.

— prezidentas Carteris antra
dienio rytą parskrido į Was
hingtons Jis labai patenkintas 
pasitarimais Bonoje. Jam atro
do, kad aptarta daug svarbių 
ekonominių ir politinių klausi
mų.

Liepos 19: Aurėja, Vincentas 
Paul. Tanga, Sluoksnė, Dragū
nas, Ilgūnas, Šventaragis.

Saulė teka 6:81 leidžias 8:22.

Konferencijos apsauga

Konferencijai prasidedant Su 
dano mieste Chartoum, buvo im 
tąsi ypatingų saugumo priemo
nių, kad jokie teroristai negalė 
tų įvykdyti žudynes. Tūkstan
čiai Etijopijos pabėgėlių buvo 
išgabenta toli nuo Khartoumo 
miesto į provinciją. Visi 'krašte 
aerodromai, taipgi ir tarptauti-. 
nis, buvol uždaryti — negalėjo 
konferencijos metu lėktuvai įs
kristi ir išskristu o kariuomenė, 
ginkluota rusiškais automatais, 
stipriai būriais saugojo miesto 
gatves, priemiesčius ir miesto 
apylinkes

Sudano vyriausybė be kitų 
apsaugos priemonių, pasiskolino 
iš V. Vokietijos ir Prancūzijos 
3,8 mil. dol. kad galėtų įsigyti 
400 Mercedes Benz ir Peugeot 
automobilių atstovams vežioti 
iš viešbučio į kiniečių pastaty
tą draugystės salę mėlynojo Ni 
lo pakraštyje.

Kasgi nutarta ekonomi
nėje konferenccijoje?

Konfrencijcii Bonoje pasibau 
gus, bendrame komunikate sa
koma, kad JAV-bės pasistengs 
iki 1985 metų sumažinti žemes 
alyvos įvežimą kiekvienai die
nai 2.5(X).000 statiniu kad Ame i
rika sudarvs alvvos atsargų ne dent to proclaim the third week of July in each year as Captive 
mažiau vieno bilijono statinių,’Nations Week, 
kad 1 3 padidins akmens ang-i 
lių iškasimą, kad energijos pa 
reikalavimas nepadidės dau
giau kaip 0.8L į melus ir žiū
rės, kad žemės alyvos suvarto
jimo didėjimas būtų mažesnis 
už bendros krašto energijos su
vartojimą.

Vakarų Vokietijos delegaci
ja ekonominėje konferencijoje 
pasižadėjo paskelbti įstatymą, 
kuriuo prisilaikant, bus į me
tus padidinamas krašto prod u k 
tingumas tik 1%, nepaoidinaut 
infliacijos ir atsižvelgiant pa
siūlų ir reikalavimų santykio. 

Japonijos delegacija pasiža

n ed 
are 
our

For more than two hundred years our Nation has sustai- 
the belief that national independence, l b *ty and justice 
th|.‘ fundamental rights of all people. Today we reaffirm 
commitment to these principles. In particular, we pay tribu

te to those individuals and groups who demonstrate their attach 
rnent to th^se principles in their own country and throughout the 
world.

lelkalų mimsteriu kamel, kuris 
rytą. Anglijon taip pat skuba vals- 
Vance, kuris pirmininkaus Londone

Bo-

Vieningai priėmė planą 

pasaulio ūkiui gerinti

BONA. — Vakarų Vokietijos 
sostinėje Bonoje suvažiavusios 
ne komunistinių valstbių gal
vos svarstė pasaulio ekonomi
nius reikalus. Jie priėjo išva
dos ir priėmė nutarimą ska
biai gerinti psaulio ūkį. Pri
imtame ekonominės konferen 
cijos plane sumatoma padidė
jęs Japonijos ir V. Vokietijos 
krašto ūkis ir susilpnėjusi JA- 
V-bių ekonomija iki 4% 1978 
metais.

Prez. Carteris ekonominėje 
konferencijoje pareiškė kitų 
kraštų lyderių žiniai, kad JA- 
V-bių administracija būsimai, 
valstybės biudžietiniais metais 
sumažins mokesčius ir apkar
pys valstybės išlaidas. Taigi 
prezidentas pažadėjo iki 1980 
metų padidinti krašte žemes 
alyvos kainą ir sulyginti ją su 
pasaulyje esančiomis kaino 
mis.

Ne visai aišku kokiu budi 
alyvos kaina staiga bus padi 
din ta. Alyvos ir, bendrai, ener 
gijos kainų kontrolė pasibai
gia 1978 metais, nors ji pagal 
veikiantį įstatymą gali būti 
prailginta iki 1981 metų. Da
bar už žemės alyvos bačkutę 
mokama JAV-se 5,23 iki 11,75 
dolerių. Pasaulyje už tokią pat 
alyvos bačkutę mokąma .13,50 
doleriu _

ti kitas arabų valstybes. Karo 
mlnisterio kelionė p^s prezi
dentą Sadatą vėl sukėlė taikos 
viltis.

Izraelis pasiryžęs daryti nuolaidas, bet nori 
palikti karius strateginėse vietose

Londonas, Anglia. - Izraelio užienio mimsteris Moišė Da- 
janas jau pirmadienį atskrido į Angliją, kad galėtų pradėti pasi
tarimus su Egipto užsienio 
Angliją paniekė antradienio 

tybės sekretorius Cyrus R 
vykstančiame pasitarime.

Britų pemjeras Callghan
noje par eiškė, kad britai turi di
delių rūpesčių >u planuojamu 
Egipto, Izraelio ir Amerikos vai 
stybės sekretoriaus pasitarimu 
Izraelio ir Egipto taikos reika
lu. Britai turi žinių, kad dalis 
palestiniečių, pasivadinę Taiką su 
Izraeliu atmetantieji arabai, dau 
gumoje palestiniečiai, priešinsis 
užsienio minisi/erių pasitarimam^ 
Taiką su Izraeliu atmetantieji 
arabai-palestiniečiai gali pasikė
sinti prieš visą užsienio ministe- 
4ų konferenciją, bet gali taip pat 
bandyti pulti paskirų valstybių 
ministerius. Didžiausias pavoju^ 
gresia Egipto užsienio ministe- 
riu,. Užsispyrusių palestiniečių 
grupė nenori jokios taikos su 
Izraeliu. Egiptas pirmas pasiū
lė Izraeliui siekti taikos, todėl 
Egipto pareigūnams gresia di
džiausias pavojus. Palestiniečiai 
nekenčia ir valstybės sekreto
riaus Vance, nuolat siekiančio 
taikos.

Britai ėmėsi priemonių minis 
teriams apstaugoti. .Jų lėktuvai 
nusileis mažai naudojamuose ka 
ro meto aerodromuose, prie ku
rių palestiniečiai teroristai ne
galės priėti. Be to, konferencija 
bus ne Londone, bet provincijo
je, vieno lordo namuose. Vieta 
negarsinama, kad palestiniečiai 
nepatirtų ir nebandytų organi
zuoti užpuolimo. Britų saugu
miečiai tą įsikalą suplanavo, kad 
atvykę ministerial galėtų laisvai 
Ir saugiai pasėdžiauti. At skren
dančių ministerių lėktuvai ne
sileis žinomuo e Lobdono aero- 
druomuose.

Tvrtinama, kad Izraelio užsie
nio ministeris yra įpareigotas 
padaryti kelias koncesijas, bet 
jis turės gauti iš Egipto -augu
mo garantijų. Kaip Izraelis, 
taip ir Egiptas pasižadės nenau 
doti karo jėgos vieni prieš ki
tus. Tvirtinama, kad Izraelis 
yra pasiryžęs atiduoti Egiptui 
ir Jordanijai visas karo metu 
užimtas žemes, bet Izraelis nori 
saugumo. Ji nori būti tikras, 
kad arabų karo jėgos niekad, 
daugiau neis i verstų į Izraelį iš 
atiduotų egiptečiams žemių. 
Tokia garantija galėtų būti Egip 
to ir Jordanijos abejų valstybių 
sutikimas leisti Izraeliui pasi
likti savo garnizonus keliose ati 
duodamu žemių strateglnese vie 
tose. Atrodo, kad prezidentas 
Sadatas tokių garnizonų nebijo, 
bet jis nori nustatyti laiką, ka 
da jie turė^ išsikraustyti.

Izraelio premjeras Beginąs 
nenorėjo leisti užsienio minis- 
terlui vykti Į Londoną, nes ži
nojo, kad ten Izraelis bus ver
čiamas daryti nuolaida>, bet Iz- 

__ _____ . raelio kabinetas paklausė karo 
tų žaidynes. Pirmus ėjimus lai ’ ministerio Weizmano, kuris lin 
rnėjo Korčnojus bet Karpovas kęg dabar pasirašyti taikos su" 

'dėl to visai nasdjaųdino. tartį 'au Izraeliu ir praduti veik

NOW, THEREFORE, I. JIMMY GARTER, President of the 
United States of America, do hereby designate tty* week beginning 
July 16, 1978, as Captive Nations Week.

I invite the oeople of th? United States to observe this 
to renew 
freedom,

week with appropriate ceremonies ant activities and 
*heir dedication to the cause of all people who spek 
independency and basic human lights.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set m y 
hand this eleventh day of July in the year of our Lord nineteen 

dėjo didinti gaminių įvežimą j hundred seventy-eight, and of the Independence of the United 
plečiant vidaus suvartojimą in states of America the two hundred and third.
kitomis priemonėmis. Komuni 
kate sakoma, kad Japonija sa
vo gaminių išvežimą bei par- 
daviina i užsieni 1978 biudže
tiniais metais sumažins iki 1977 
metų išvežto kiekio arba ir dar 
mažiau.

Ščaranskis b Ginsburgas 
bus iškeisti

Niujorkas. — Amerikoje gy
venantis žydų rabinas Ronald 
Green waldas jau kelintas mėnuo 
kaip veda derybas nuteistųjų di
sidentų pasikeitimo, reikalu. De- 
dybos vedamos su Rytų Vokieti
jos advokatu Wolfgan Vogel'iu, 
kuris yra kalinių pasikeitimo rei 
kalams specialus Maskvos ponų 
patikėtinis. Žydų rabinas R.. Gre 
enwaldas nori išpirkti tik du nu
teistus Rusijoje žydų tautiečius 
— Anatolijų ščaranskį ir A. Gins 
burgą.

Nežinia ko rusai panorės už

Paskutinis konferencPos 
žodis

Ekonominės konferencijos 
šeimininkas V. Vokietijos vals 
tybės kancleris Helmut Sshmidt 
pasidžiaugė konferencija be:’ 
jos gerais darbais ir primine, 
kad laisvojo pasaulio valstybių 
lyderiai vėl susirinksią į kon
ferenciją 1979 metais. Tiek pat 
ir Pramcūzjos prez. Valery Gis 
card d’Estaing džiaugėsi kon-} --------- — —— r---------
fei^encijos rezultatais ir pabrejjuos gauti, bet jau spėliojama, 
žė, kad ji nuveikė daugiau ne
gu buvo tikėtasi. Taipgi JAV- 
bių delegacijos atstovai — vals 
tybės iždo sekr. W. M. BIn- 
menthalis ir prez. Carterio spe 
sialus atstovas prekybinėse 
derybose R. S. Straussas — gy
lė konferenciją ir priminė, kad 
tarptautinės derybos sumažin- 
nė konferenciją ir priminė, kad 
nius suvaržymus turės pasise-j 
kimo. i

.Jkad juos išpirks paskeičiant su 

. JA Valstybėse sėdinčiais Sovie 
; tų šnipais. Amerikos žurnalis- 
> tai, kurie lydėjo prez. Carterį į 
j Europos ekonominę konferenci

ją, praneša, jog Amerikos admi
. nistracija darysianti viską, kad 

tiems dvįems nuteistiems disiden
• tams būtų sumažinta bausmė 
ir kad jie gali būti iškeisti. Ta
čiau Baltieji Rūmai šią žinią 

t paneigia, sakydami, kad ta kryp 
Itimi peranksti spekuliuoti.

Prez. Carteris ir V. Vokieti  j oBėda su satelitu I Carteris ir V. Vokietijo- 
Houston. — Bilijoną dolerių |j« būdamas dar kartą pasakė, 

kaštavęs Amerikos satelitas SkyĮ kad ščaranskis nebuvo Amen
lab pradėjo iš lengo leistis že 
myn. Jei nebus rasta priemonių 
jį akelti erdvėje ar kitaip sut
varkyti, tuomet satelitas kris 
žemyn. Bekrisdamas jis nuo 
oro trinties užsidegs ir subiręs 
į gabalus, kurie svertų 2,5 to
nos ir išsibarstytų žemėje 3,000 
mylių ilgye ir 100 mylių plotyje, 
mylių ilgyje ir 100 m. plotyje.

Teksase dideli karščiai

Dalias. — Teksaso valstijoje 
jau kelinta savaitė kaip viešpa
tauja dideli karščiai. Oro ši
luma visą laiką sukasi apie 100 
laipsnių Farenhaito. Kaip prane 
šama. Dalias mieste nuo karščio 
jau mirė dvylika asmenų, o dau 
guma kitu paguldyti ligosinėse.

—, Kambodija paneigia žinias 
t flgūdžfuri daug komunistų

kos šnipu.

Antra, kartą į

Gulago kacetus

Maskva.— Ateinančios iš Mas 
kvos žinios praneša, kad ukrai
nietis disidentas levko Lukianen 
ko, ‘kuris jau vieną kartą atkeri 
tėjo Gulago kacetuose 15 metų, 
dabar vėl yra suimtas ir teisia" 
mas. Disidento teismas vyksta 
Gardino mieste, kuris yra buvu 
šioje senosios Lietuvos teritori 
joje ir kuris dabar Rusijos vai 
dovų yra išjungtas iš okupuotos 
Lietuvos teritorijos.

Disidentas Lukianenko buvo 
suorganizavęs grupę sekti Hel
sinkio aktų vykdymą Ukrainoje, 
peties Brežnevo pasirašytų Hel-

Ščaranskiui paskyrė 13 

metu kalėjimo

Maskva. Rusija. — Sovietinis 
teismas, išklauss paties ščarans 
kio kalbą, paskyrė jam trylikos 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
už šnipinėjimą J. A: Valsty
bėms. Žmona, patyrusi apie 
sprendimą, apsiverkė ir pareiš
kė. kad 15 dienų bausmė jam 
yra labai didelė. nes Rusijos ka
lėjimuose žmonės miršta per 12 
dienų, ščarankienė, gavusi Ame 
rikos vizą. pasiekė Washington^ 
ir turėjo progos pasikalbėti su 
prezidento Carterio žmona Ro- 
salyne. Ščaranskienė. nemokėda 
ma kalbos ir neturėdama pažįs
tamų, nežinanti, kaip ji galėsian 
ti tvarkytis be savo vyro. Ji ži
nanti, kad josios vyras nešnipi 
nėjęs ir amerikiečiams neteikęs 
jokių slaptų žinių. 26 metų am
žiaus Avital ščaranskienė yra 
Izraelio pilietė. Ji išvažiavusi iš 
Rusijos tuojau po vedybų. Ji 
nemananti, kad josios vyras pa 
jėgs išlaikyti 13 metų sovietų 
kalėjimuose.

— Bonos pasitarimų metu ge 
riausiai buvo pasiruošęs Vokie
tijos kancleris Schmidt. Jis tu- 
rėo projektus 
valdyti ir ūkio 
rinti.

— Septynių

teroristams su- 
reikalams page-

valstybių galvos 
susitarė susitikti ateinančiais 
metais, kad galėtų aptarti pa
čius svarbiausius klausimus. Ne 
nutarė, kurioje vietoje susitikti.

— Rusai pasiekė savo, Korcno 
jus tik prašė šveicarų pilietybės 
bet dar nebuvo gavęs, todėl jis 
dar skaitomas sovietų piliečiu. 
Buvo iškeltos sovietų vėliavos, 
bet Filipinų kariuomenės orkes 
tras gurėjęs sugroti sovietų 
humą, sugrojo “Internacionalą”. 
Korčnojus labai skaniai nusijuo 
kė.

— Filipinų prezidentas Mar
cos pradėjo tarptautines šacha

Sudane aptaria 

Afrikos ateitį

Chai-toum. Sudan. — Vėjin
gos Afrikos tautų organizaci
jai priklauso 49 Afrikos tautos 
bet į metinę Afrikos tautų orga 
nizacijos konferenciją Sudano 
sostinėje Chartoum tesuvaž a- 
vo 30 atstovų. Konferencija pra 
sdėjo liepos 17 d. ir ji užtruks 
4 dienas. Joje bus svarstoma ir 
ieškoma būdų įgyvendinti vieny 
bę besipešančio j,e Afrikoje, ku
rią. Afrikos tautų organizacijos 
manymu, ardo pasaulio didieji 
ieškodami joje sau naudos.

Vieningos Afrikos tautų kon 
ferencija Sudane vyksta, apsi
niaukus Afrikos- padangei, kai 
karai nesibaigia Etijopijoje, Cha 
ie. Rodezijoje. Vakaru Sacharo 
j e Ir kai labai trapi taika yra 
ori mesta Zaiire dviems mėne
siams praėjus nuo Angolos gen
čių invazijos. Antra vertus, su
važiavę Afrikos tautų bei vals 
tybių atstovai į konferenciją at 
sivežė daug priešingų minčių ir 
nesantaikos galimybių, kurie 
juos karštame Sudano klimate 
dar labiau įkaitins. Manoma, kad 
konferencijoje bus išvengta aš
trių nesusipratimų, bęt jie gali 
pasireikšti astuonių dienų už
sienio reikalų ministerių konfe
rencijoje, kuri prasidėsianti tuoj 
ten pat vieningos Afrikos tautų 
atstovų posėdžiams ir ginčams 
pasibaigus.

Afrikos valstybių užsienio rei 
kalų ministeriams sunkiausiai 
bus sprendžiamas kitų kontinen 
tų didžiųjų valstybių įsikišimo 
Afrikoje klausimas. Sovietų Są
jungos ir Kubos karių buvimas 
Angoloje. Etijopijoje ir dauge
lio kitose Afrikos valstybėse, ku 
rių priskaitoma apie 50,000. ir 
taipgi 11,000 Prancūzijos karių 
esimas CWe. Mauritanijoje, 
Senega1* ir Džibutyj,e beveik 
suskaldo suvažiavusių vieningos 
afrikos tautų organizacijos bei 
valstybių konferenciją. Kelias 
dienas atstovai pasiginčiję, priė 
mė rezoliuciją, kuri leidžia kiek 
vienam kraštui atskirai reikš
tis bei valdytis kaip jai atrodys 
geriausiai.

— Du nepažįstami asmenys 
Oklahomos mieste suvarė B ka
vines tarnautojus į šaldytuvą 
ir visus ten nušovė kulka į gal
vą. Policija ieško du įtariamus.

— Texas valstijoje spaudžia 
toki dideli karščiai, kad mirė 21 
žmogus nuo karščio.
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Buvau tardomas apie 12 kartų. Tardydami mušda-
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OUR SAVINGS 

certificates 
earn up to

2212 V.TST CERM.VK ROAD

Prrxx Kawucskas, PtraJau

(Tęsinys)

TARDYMO METODUS

‘S buvo — 
epė su tau

see us for 

financing. 
P AT OUR LOW RATE

Paid Azd 
Cospctaded

♦— Jaunas dailininkas 
oė pusę silkės ant lė. 
Paryžiuje buvo priimta, 
vienas ponas pasižiūrėti, ką dai
lininka’ veikia. Pamatęs natiur
mortą nustebęs paklausė: — O 
kur kita žuvies pu>ė? Dailinin
kas atsakė: —-—- Valgyt labai 
norėjau, tai pasidalinome per pu 
se... Don Pilotas

v P r- Į vę a: 
m povo j mus < 
na at

Sakmė apie dantis
(Iš humoro archyvų)

Pro medical pastato duris 
Ligonis, piktas lyg žvėris, 
Storai aoraiš iotas skara. 
Greit įdundėjo kaip audra.

Jis buvo perkreiptu ūsu.

Idrlę gan atidaryti bet’ 
žmušti krosodila reikia’ 

vvro...1

CHICAGO, ILLINOIS

Phone x YlrgLal* 7*7747

Thur.9-8 Sate 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Žemelis Stasys, gimęs 1916 m. birželio 11 d. Stalius, 
itas 1941 m. sausio 12 d. Aleksandrijos bažnytkai

Rimeika Antanas, gimęs 1894 m. liepos 16 d. Ūkiniu* 
kas. Suimtas 1941 m. balandžio 29 dieną Mataičių km., 

j Luokės valsčiui: r </

Arai
vvnme- i purvyną ir volojasi kaip kiaulė, 

j----- Sziitose szaiyse žmogus sa
nuodyja su vynų, o pas 
j arelka. Ir per tai velne> 

j kuodaugiausei žmonių prapuldo 
Į ant kūno ir dvasės.

Iš “Pamokslai Iszminties t
I Teisybės” 3’čios laidos 1906 m.)
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Paskutiniu 
eliavo net

ii

j i e le pirkti

os

laime.
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Didelis kirminas

Galėsi ingus kaubojus
Kodėl tu

a.
J patecė czienei 

laukais: kad jau ta? 
i šatenė su taukai- -a ž

<oie. žiūrėda-

at e: o

r. e deiis 
atneszė.

Busimieji asfalto džiunglių veikėjai

savo protą ar isz to ima kaip bež 
džionka szokti. Vėl geria, o per 

. lai užsiviertyja girtuoklio ^mege 
; ny>, ir be reikalo užpyksta ant 
į savo artymo, užpuola ant jo ir 
kaip liūtas piktas, smertį jam

I padaryt: gatavas.
Ant cabaigos, kad geria ir ge 

ria be soties, su visu pradoja 
j protą ir šylą, puola ant žemės į

rinčių sužinoti apie šį viršūnių 
susitikimą.

—♦ Gyvenk savo protu, bet 
nepamiršk, kad ir 
biautojai nešioja

VU ogu
yna isz jų oauare.

ateina geras 
kaimyną, pri- 
u). kaip povas 

sveikindamas 
įkerdamas pragen a

Magaryčių

Wadningtone kursuoja anek 
do tas. sukurtas cagal istoriją 
apie prez. Washingtoną, perme 
tusi dolerį per Potomak upę. 
Prez. Carteris jį permetė oer 
Rappahannock upeli Virginijos 
ūkininkas rado tą dolerį, pažiū 
rėjo i jį ir atmetė atgal.

Turstas lankė istorines mū 
šių vietas ir turėjo progos pa
matyti šių laikų mūšį: vienas ke 
liautojas su 9 odiniais kelionių 
čemodanais norėjo doleriu pa
pirkti greitkelių policininką.

Ekonomistas pasakojo, kad 
dabar ekonomija, eina viduriu 
kelio, švaistydama pinigus į kai 
rę ir dešinę. bf

’O— Jei Mozė būtų gavęs De
kalogą dabar, tai jis negalėtų 
atsikratyti laikraštininku, no-

'V .
M <

Plan at work s litde Is set aside hem eack" 
ic to buy bonds. Regularly. Autocratically

So buy United States Savings Bonds.

Bond* can be cashed at txxt beak.

myje:
“Tardymas būdavo žiauriausias. Tardydavo nuo 6 

valandų iki S parų, visą laiką pasodinę ant kėdės, neduo- 
darni atsigulti, Miegoti reikėjo kėdėje. Žiauriai kojomis 
spardydavo, liepdami prisipažinti ir “teisybę’7 pasakyti. 
Rankų pirštus dėdavo į pagaliukus ir labai verždavo, ver
davo i duris ir badydavo su adatomis panages. Saugume 
pastatė prie sienos, šaudydavo pro ausis. Ant sušalusių 
kojų pirštų mindavo, smarkiai trenkdami kulnimis ir sa
kydavo: “Na, ar pasakysi, ką žinai, ar ne?” Žinoma, žie
mos metu sušalusios kojos yra labai skaudžios. Galvą muš
davo i sieną, veidu į ją pastatę. Skausmui sudaryti trim 
davo kaktą į stalą, kiuvinai prispaudę. Ausis draskydavo 
iki kraujo. Prie labai karšto krosnies pasodindavo sto
rai apsirengusį po 10 valandų ir tardydavo. Už rankų pa
kardavo prie karšios krosnies. Į šaltąją pasodindami, ne
duodavo valgyti visą laiką. Tardymo me tu baisiausiai iš
keikdavo: šunimi, bliade, velniu ir dar biauriau. Sargy
biniai elgdavosi labai žiauriai, spardydavo ir mušdavo. 
Vienas kalinys, vedamas iš tardymo laukan, norėjo pa* 
bėgti, bet buvo trimis šūviais sužeistas. Kai pradėjo rėktų 

į tuoj pagriebė ir nusinešę kankino ligi vakaro, kol nužu- 
;dė. Palaidojo Kretingoje sporto aikštėje, vakare tems
tant, kad mes nematytumėm”.

Jaun. Įeit. Goras Vladas, gimęs 1912 m. gruodžio 20 
dieną. Buvo Panevėžyje mokytoju. Suimtas Panevėžy 
1941 m. birželio 19 d.: \

“Buvau muštas, nagai buvo nuo pirštų plėšti ir spaus 
ti pirštai”.

Voldemaras Danielius, gimęs 1911 m. kovo 23 d. Vo- 
fliusu ] tutybės. Suimtas 1941 m. vasario 17 dieną Taura- 
naktsigės geležinkelio stotyje:

bendradar

elės. Kaip
ūžė j o

Nes sirgo jis žiauriu tliusu. ’
Lr perkreiptu kitu, t
Nes sirgo dar antru 

Ligonis niaukstės kaip
Atėjo jis ištraukt dantis. 
Taip sakant, greita, be kalbų vo į krūtinę, į galvą. Papirosu degindavo nosį”. 
Su šaknimis išmest abu.

— Kur kabinetą ra>t galiu ?
Jis palinko ties stalu.
Ir tarė jam putni dama:
Užregistruos‘me pirma.

— Tai ką? Aš pajuokai esu?
Sušuko jis šiurpiu baisu. — 

Atleiskit, negalų švelniai.
Nes dantys siunta kaip vel
niai:

am. m t* 
žavėjomės ten gulbių grožiu. 
Draugyste skaisčia balandžiu.
Nf radom sau tik vieno žodžio, 
Drąsaus ir visagalinčio.

V. Jonikas - - Lydėjau viešnią vėtroje.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to uJarty!

WITH REPAYMENT 
T0 FIT YOUR INCOME

lliitual Federal 
Savings and Loan

"19-11 m. balandžio 29 d. naktį apie 1 vai. atvažiavo 
8 ginkluoti čekistai. Apstojo gyvenamą namą ir atstatė 
ginklus, šviesdami pražektoriais ir baisiai keikdami lie
pė išeiti lauk, šešias valandas darė kratą. Kratos, metu 
nieko nerado. Iš Luokės atvežė j Telšius, o ūš Čia traukiniu 
Į Kauną. Kaune, atėmė visus daiktus, nuvarė Į bendrą ka
merą KSDK požemyje, kur buvo kažkieno parašyta: *‘Ap 
mušamoji kamera’’. Toje kameroje mes 20 žmonių išbu
vome dvi paras, bet mušti negavome. Mušimas, matomai, 
buvo atidėtas iki tardymo. Po dviejų parų šaukė po vie
ną. Mane su mokytoju Stasiu Kaupu nuvedė f TV skyriaus 
78 kamerą, kur vienutėj radau sėdint šešis draugus. Iš 
viso buvome šie: “Žaibo” spaustuvės mašinistas Skipitis, 
sąskaitininkas Velička, darbininkai Ivoška ir Gureckas. 
Du lenkus, antrą dieną mums atėjus, išvedė, -tad jų-pa* 
vardžių neprisimenu. Po savaitės nuvestas Į NKVD lai
mus tardyti. Tardė du NKVD karininkai rusai-. Pradėda
mi tardymą, surakino rankas ir klausė: “Kada Įstojai Į 
kontrrevoliucinę oragnizaciją, kur jūsų štabas, kur drąu 
gai ir ginklai”. Man to neprisipažinus, ėmė gnaibyti pe
čius ir badyti mediniais kočėlais. Paskiau liepė nuauti ko
jas ir patiesti letenas ant grindų, o čekistai su batų kul* 
nimis mušė per kojų viršų. Po to dar davė smūgį Į šoną, 
kad nuvirsčiau nuo kėdės, ir tada pradėjo spardyti iš vi
sų pusių tol, kol pavargo. Taip truko šešias valandas. Po 
to šešiom valandom išvedė Į karcerį. Vėl tardymas, ir taip 
per 48 valandas. Vėliau su “šuns būda” atvežė į kalėjimą, 
į tą pačią kamerą Maždaug po mėnesio laiko nuo suėmi
mo buvau tardomas antrą kartą. Tardė kalėjime ir ma
žai tekankino. Praėjus kelioms dienoms, buvau perkel
tas Į IV'to skyriaus 80 kamerą. Ten radau generolą Dau
kantą, Vilniaus advokatą Purvį, Aponavičių, Grinevičių 
ir Normantą su Gieduška. Po dviejų savaičių perkėlė ma* 
ne Į II skyriaus 54 kamerą ir vežė tą pačią dieną į NKVD 
rūmus tardyti. Tardant vartojo tas pačias priemones, kaip 
ir pirmąjį kartą. Tardymas tęsėsi apie savaitę laiko. Po 
to grąžino atgal į kalėjimą".

Bielskis Liudas, gimęs 1913 m. liepos 22 eL Barvy- 
džių km. Luokės vaisė. Ūkininkas. Suimtas 1941 ra. ba
landžio 29 d.:

"Suimti atvyko vietinis milicininkas Metrikis, du 
saugumo agentai, vienas rusų politiškas ir keturi karei
viai. Atidarius duris, pareikalavo pakelti rankas. Apkra- 

; tę, ar neturiu ginklo, nuvedė į kambario kampą, paguldė 
'ant žemės ir liepė nejudėti. Iškratė visus kambarius, 
j Žmoną buvo nusivarę net j svirną ir daržines. Svirne gra- 
1 sino ją nušauti, reikalaudami atiduoti slaptą literatūrą 

■ ir ginklus. Nuvežė vėliau su kitais suimtaisiais į Telšius, 
Į .

(Bus daugiau), ’’ . ■/,
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Mi Jumx pliekti asmeniikuf jūsų 
ufitmojimux. Antrx. jie padeda už
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
Ir parūpina fondus narnama įsigyti.

fV

mokėjo
u.škai kiek-

TaupyJdt* dibar.

Bantaupoa, padėtos prlei 10 mine- 
do dierx. nei* nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
są iki ' ,

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

PXSTSEKTMa BIZNY J K

^94^
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Kame t$ fhe 305) comfortable place for Coocerianj.
This week y Qu‘H appreciate it more.
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;oti tik praė- 
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(lydytoiai tirdami 
gyvenimą pastebėjo, 

ganė i ų skai-

Toliau, daktaras rašo kaip šia 
liga susergama ir kaip ii plinta.

apie trachoma

— Zaire ir Angola pra 
tartis taikaus -ūgy veninio 
kalu. Angola labiau reikali: 

negu ZairT

J A OF MILK AT TWAT į 
PiUnTuDE rTYAku <££TMOU PJAUNĄ

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA. GAUTI NEPAPRASTA! JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr,. A. J. Guss^nMINTYS Ir’dARBAi, 259 psl., liė&ančius 1906 

mėty ;vystus. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinima_____ ____ __ ___ . __  . 31-06
j. Guts«n - DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietai?- viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik _________________________—

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čtkj arba money orderį prlp 
nurodytos kainos pridedant 50c, persiuntimo Maldoma,

NAUJIENOS,
1738 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 8850S

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminjs, A KISS IN THE DARK, ^kantišku Ir <ntvrnią nuotykiu 

aprasvmai, paimti ii gyvenimo. Lengvai itilius. gyva kalba, ^ražizi išleista. 
150 psl. Kama $2.50.

Dr. Juorst S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pa“ senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
)S1., kamuoja $2.00.

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

Dauguma *iu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigrU atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
■ūrjgisę perlaidu

u>s. Aklų, uepugydomai 
ų buvo atvykę ?>7. Pir
ksimo priežasčių vieta 

laukomai-27'i visu atsi- 
mių. sifiiis-13.5A , trachoma

Tai va. kas begalima pasakyti Į 
dėl tokio “išmintingo” parisaky I 
mo ir dar viešai spaudoje. Tai j 
vra daugiau nei lai

vertas dė 
ii ka rašo: 
prašė clau- 
.m t i net i dėl

J
Coooerafioa or your port wifi feop untold opportec*-

Nesiseka prez. Carteriui

W.VSHINGTOX, D. C. — Prez. 
Carteris į ekonominę septynių 
pasaulio valstybių konferenci
ją nuvažiavo beveik tuščiomis 
rankomis, neturėdamas tvirto 
pagr ndo kuo atsiremti prieš ki 
tų valstybių tiesiog reikalau
jančius parriškimu>, kad 
Valstybių administracija 
žinių žemės alv\os įvežimu, su|- a-...... 
tvarkytų infliacija ir smnnkuii-V,u- i .........

I JA j 
suma i

bri AKIU LIGOS

nessev valstijoje. laipg. 
bent dalimi palenkite 
(.arterio reikalavmus. o

s butu

ilk

miniu reaktoriaus įsi; 
jvktas atmestus 

atidėtas vėle1ta, kad to vis.> priežastis yra 
gaminių dumpingas į Ameri
kos rinką, ypač, kai iš V. Vo
kietijos, Japonijos, Hong Kon
go ir iš kitų amerikiečių krui 
tuvės užverčiamos pigiomis pr 
kėmis, bet, visdėlto, infj;acijo> 
dolerio vertės smukimas ir nuo 
stolingas prekybos balansas 
yra lai>ui didelio energijos me
džiagų įvežimo padarinys.

Liepos 1G d. prasidedančioje 
konferencijoje Bonoje bus ieš
koma būdų susitarti ir nusprę
sti, kad Vakarų Vokietija ir 
Japonija, kurių šiuo metu eko
nominė konjunktūra yra pasto
viausia ir bene si i pribusią, pa
didintų užsienyje gaminių pro
duktų Įvežimą, kad Prancūzija 
ir Didžioji Britanija atsisakytų 
protekcionizmo ir kad JA Vai-j 
tybės greičiau sutvarkytų ene> : 
gijos reikalus, kurių patenkini
mui Jos išmeta daugiausiai į 
arabų nasrus bilijonus dole
rių.

Amerikos kongresas norėjo, 
bent kongreso narių tam tikrai 
dalis, padėti prez. Carteriui. į 
priimant Įstatymą, kuriuo pre- Zairės prekė 
zidentui būtų suteikta teisė bieciai. Augo 
galutinai sustabdyti uranijaus 1 ti partizanu

bai paprasti
Bonoje, liek

s u 11 k i

nais gyventojų, 
šalits gamvba 
turėdami

215 milijonų, kurių 
darbo. 1977 
diktingumas padidė 
fliacija — 6,5*7.

■Kiek blogiau 
stovi Italija ir P 
ir Prancūzija p r 
stybių ekonominiams 
ciams.

Nedrąsus prisipažinimas klaidoje 
y “Laiškai -tuviams 1 
metų vasario mėn. 
as redakcijos atsakv-

. Blogiausi;, yra. kad 
daugumas sergančių '.rachoma 
nežino, kad jie serg; . Bet nėra 
ko ir stebėtis, nes daugu- 
-OLinfou Rpopisnjd r. -x|B olom 
mis arba kaip lengvas -kių kon-
junktyvos kataras "r ik retais'giau “L.L.” jam ne

Avižo- to, kad Jaunimo Centre buvę ro 
t radio- dom: 
forma.

max v’enam s 
atsrsakė nuo r 
to kad bolševiš 
Jaunimo centre, 
“atkritelių” buvo ir daugiau, 
iškaitant ir rašanti.

Nors kiek ir pavėluotai pasi
sakoma. liet si- jėzui: am s būd’n 
gas jų galvosėm 
atseit, pasiteisini 
mesio ir šiandien

akių operacijos, iš jų 579 gana 
sunkios. Mirė 3 ligoniai.

! Vararu kraštai trachomos li- r
j gos beveik nepažįsta. Todėl jie 
j ir bijosi, kad si liga kartu su 
j emigrantais nebūtų atnešta į jų 
’kraštus. Kai prasidėjo išeivių 
emigracija iš Vokietijos, tai i 
tranzitines stovyklas buvo pas
kirti gydytojai. Jiems buvo 

I griežtai Įsakyta atydžiai tikrinti 
žmonių sveikatą ir sergančus 
sulaikyti. Buvęs vienos tranzi
tinės stovyklos gydytojas dr. R. 
Trumpa uskas

iš Lietuvos gauti filmai.
Jau iv1 karta pastebėjome, kari 

uis forma kai kurie visą mūsų santvarką 
įsi pas gy- įsivaizduoja^ kaip kokią raslap 
.milžimas, tingą “jėzuitų mašiną", kurioje 
•k. negalė-;i e rčia Ilgo-i 
Mylis. Lž- 
kai sergą

sS45 a sec letter week! How easy everything tofts i

' į

M *ywScaat kaportance io your future.E het pas

S2.X!

&

I

gyvent ojų

nesunku suprasti, kad jų padė
tis yra tikrai tragiška".

Tai kiek nuo

higien s reikalaxi-

' . Vvtenietis

I’av., 
narių 
tran
su lai-

$s.oe
$2.00

ligoniai cbron:

ifc?
Chicago, III. 606081800 So. Halited St.

nun

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
need

—

I I

atsitikimas (pasak p 
‘ nio. Lietuvoje 1.2V \ 
mos atsitikimų) aš1 
Sergą aštria tracho: 
ligoniai tuojau kreipi 
dytoj ą, nes akių 
niežėjimas, p u 1 i a vi m 
j imas žiūrėti Į sviesą 
nius tuojau pradėti g 
tat
ištisus metus, plati: 
savo artimųjų tarp- 
gydytoją nesikreipi;., 
apie savo ligą nieki nežino. To
dėl patartina, pas-.bėjus kokį 
nors akių negalavimą, kreiptis 
pas akių ligų specialistą oku
listą, kuris galėtu nustatyti tik
rą ligos dignozą”. (“Lietuvoj 
Žodis’’. 1917 m. X: 52.)

Xa ir pabaigoje suraminimas, 
kad trachomos abeju nereikia

ningi tos mašinos rateliai. Bet iŠ 
fkrųjų taip nėra. Jėzuitai taip 
pat vra individai ir už tai kai: 
kuriuos savo veik<mu< yra indi
vidualiai atsakingi. Redakcija 
ao*e tą filmų rodymo problema 
sužinojo tik iš laikraščių”.

LN PACT'S CT 
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Orvcvos AmO
WAU.<; AQE
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j “ . . . Daug jaunų žmonių 
prieš pirmąjį pasaulini karą 
'grįždavo nuo Hamburgo bei 
Bremeno, negalėdami išvažiuo
ti dėl trachomos Į Jungt. Ameri 
kos Valstybes. Tas pats pasikar- 
loja ir dabar, nes nemažas nuo-’luisin)in(j nes (ial,.ir' medicinos 
šimtis norinčių vykti i kitus mokslo trachoma 
kraštus, pav., i Angliją, turi 
grįžti iš tranzitinės stovyklos 
savo stovyklą dėl trachomos. 
Ypač liūdna padėtis šeimų, vy
kstančių pas savo tėvais l>ei vy
rus. dirbančius Anglijoje, 
iš 300 vykstančių šeimos 
dėl trachomos Munster’io 
zitinėje stovykloje buvo 
kyta 11 asmenų (apie n 
Turint galvoje, kad tai yra mo
terys su vaikais, kurios likvi
davo beveik visą savo turtą,kad 
neapsunkintų savo bagažo —

ypac neuž- 
! sisenėjusioje stadiioje, neper- 
Lsunkiausiai pagydoma, ši liga 
pagydyta dar turi pfeTinkiinu 
atsinaujinti. Tai n;>istatyta pa
cientui leisti emigri 
jus trims mėnesiam 
pabaigos, 
stovyklų
kad trachoma 
ėius yra padidėjęs Ką parodė 
didelis nuošimtis naujų susiu 
girnų trachoma. Jai plisti pade
da didelis stovyk’.ą 
susigrūdimas ir k los nehigie
niškos sąlygos.
mūsų pliklauso. p: valome visi 
prisilaikyti 
mu.

Doni b« ■ Bom Lo»®rt

73/4% j

palūkanų, priklausomai nuo jdėtof 
urnos ir jos išėmimo. I

Investavimo knygelė! sąskaita- 
'»eAa

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, H KINTI DIDELES ATSARGAS 

įteigta 1923 metai*. y<t 421-8070
kitatsro* p1etuo«« ttenu aut^mobUtami potatytL

Xaujihkm cmkaoo i. iLkl ufcsday, July 18 1978



TH I LITHUANIAN DAILY NEWS

PwUUhed Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ Inc. 
17M So. Hoisted Street, Chicago, III. 60608. Telephono 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

pusei metų _________
trims mėnesiams __
vienam menesiui ____

___ $16.00
___  $ 9.00
___  « 3.00

Kanadoje:
metams-----------------
pusei metu _______
vienam mėnesiui ____

----- $33.00
___ $18.00
___ $ 3^0

Užsieniuose:
metams ___________
pusei metu ------ --------
vienam mėnesiui ____

___ $34.00
___ $18.00
___  $ 4.00

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu iu užsakymu.

As of December L 1*77 
Subscription Rates:

In Chicago 533.00 per year, $18-00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d.
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams  $33.00 
pusei metų____________ $18.00
trims mėnesiams  $10.00 
vienam mėnesiui  $ 3.50

Kitose JAV vietose:
metams  $30.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

“Visų lietuvių” Pasaulio lietuvių seimas
Kiekvieną dieną atneša vis naujesnių dalyku apie To

ronto vykusi Pasaulio lietuvių seimą. Prieš seimą buvo 
skelbiama, kad Toronte Įvyks visų lietuvių Pasaulio lie
tuvių seimas, o dabar aiškėja, kad Pasaulio lietuvių sei
mas buvo ne visų lietuvių. Tiksliausiai būtų galima pasa
kyti, kad tai buvo visų “baltų kortelių” lietuvių seimas. 
Kas neturėjo “baltos kortelės”, tas tame seime negalėjo 
dalyvauti. Jis ten netiko net tuo atveju, jeigu turėjo vi
sus JAV Lietuvių Bendruomenės Įgaliojimus. Įgaliojimai 
nieko nereiškė, svarbi buvo tik “baltoji kortelė”. Kas tu
rėjo ‘"baltąją kortelę”, tas galėjo ir be įgaliojimų Įeiti, o 
kas tos kortelės negavo, tai jis netik negalėjo Įeiti, bet 
jam buvo uždrausta klausti, dalyvauti diskusijose, siūly 
ti rezoliucijas ir balsuoti.

Į Torontą buvo kviečiami visi. Kanadiečiai, nemo
kantieji skirstyti lietuvius Į “baitų kortelių” ir “bekorte" 
linius” lietuvius, viską gerai paruošė. Gavo sales, gerus 
viešbučius, nebrangias nakvynes, bet jie neturėjo jokios 
teisės spręsti, kas tame “Pasaulio lietuvių seime” gali da
lyvauti ir kas negali. Net čikagiečiai, ir tie neturėjo la
bai didelių teisių. Toronto seime baltas korteles dalino 
Lemontas. Dalinimą prižiūrėjo labai Įtakingas cicerietis. 
Baltas korteles tikrino drebančiomis rankomis žmogus. 
Kodėl jos drebėjo, sunku būtų pasakyti. Gal kartais atsi
liepusi sąžinė jas judino, o gal jos drebėjo nuo silpnumo. 
Kaip ten bebūtų, šiandien aiškėja ,kad Pasaulio lietuvių 
seimą tvarkė ne visi lietuviai, ne visų lietuvių rinktas ko- 
mitetas, ne visiems lietuviams priklausančios organiza
cijos atstovai, bet vienai politinei partijai priklausantieji 
keli vadai ir vadukai. Jie tvirtino, kad tai buvo visų lie
tuvių seimas, bet paaiškėjo viena politinė grupelė viso 
pasaulio lietuvių vardu viską tvarkė. Svarbiausia, kad ji 
neturėjo viso pasaulio lietuvių Įgaliojimo. 0 ką ,tvarkė,- 
tai ne viso pasaulio lietuviams, bet griniausiam savo po
litinės partijos kromeliui.

,Šitokios išvados priėjome ne mes, kurie buvome Chica
goje, bet žmonės, kurie buvo nuvažiavę Į Torontą, nuėjo 
Į Pasaulio lietuvių seimą ir prašė juos priimti Į seimą ir

leisti jame dalyvauti, kaip ten dalyvauja kiti atstovai 
Ten buvo nuvykęs Chicagos ir Amerikos lietuviams ge
rai pažįstamas medicinos daktaras Vytautas P. Dargis, 
Dr. Vytautas Balčiūnas, buvęs Lietuvos kariuomenės ka
rys Andrius Juškevičius, pedagogas Ignas Serapinas, mo
kytoja Teodora Serapinienė, mokytoja Antanina Repšie
nė, žurnalistė Zuzana Juškevičienė ir kiti Visi čia sumi
nėti žmonės buvo nuvykę Į Torontą, ten pateko laiku, pa
teikė savo Įgaliojimus ir prašė Įleisti Į Pasaulio lietuvių 
seimą pilnomis teisėmis, bet jiems buvo pasakyta, kad jo
kių teisių Pasaulio lietuvių seime jie neturės ir baltos 
kortelės niekas jiems neduos. Tai reiškė, kad jie negalės 
net klausimo paklausti, savo pozicijos išaiškinti ir nega
lės net išaiškinti, kodėl kitiems lietuviams duoda “baltas 
korteles”, o jam,, “geltonplaukiui baltaodžiui” nedavė bal 
tos kortelės ,bet ruošėsi į Įtraukti į juodą sąrašą ir pra
dėjo ruošti juodas korteles.

Minėti asmenys yra ne eiliniai Amerikos lietuviai. 
Jie yra bendruomenininkai. Daugelis jų aktyviai dalyva
vo JAV Lietuvių Bendruomenės darbe. Jie aukojo laiką, 
pinigus ir energiją Bendruomenės apylinkėms steigti, lie
tuvius vienybėn kviesti ,bet buvo iš Bendruomenės išmes
ti. Kai išaiškino, kad tie žmonės, kurie juos iš Bendruo
menės neturėjo teisės jų šalinti, nes niekur jie nebuvo 
užregistruoti. Jie patys užsiregistravo ir pašalintieji su
darė savo apylinkes. Dėl šios registracijos kilo didelis 
konfliktas tarp registruotų JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių ir neregistruotų. Kilo konfliktas tarp Algi
manto Gečio, Juozo Gailos ir dar kelių bendruomeniniu- 
kų.

Konfliktas buvo tarp JAV dviejų Bendruomenių, bet 
nebuvo jokio konflikto nuvažiavusių Bendruomenės ats
tovų ir Pasaulio lietuvių Bendruomenės. Logiškiausia, 
rodos, būtų buvę Pasaulio Lietuvių Bendruomenei pas
kirti pora lietuvių ir paprašyti išaiškinti konfliktą. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei tai būtų buvęs pats leng
viausias dalykas. Reikėjo sukviesti abi besiginčijančias 
puses, susodinti prie vieno stalo ir paprašyti, kad abi pu
sės pasakytų dėl ko jos tarp savęs pykstasi. Vėliau būtų 
padaręs sprendimą, liepianti susitaikyti ir baigti nees
minius ginčus. Nei sena tuščia Pasaulio lietuvių galva, 
nei nauja pilna dūmų galva klausimo nesuprato. O atva
žiavusieji klausimą rimtai apgalvojo, rimtai pasitarė, 
kiekvieną žodi pasvėrė ir paskelbė:

“Mes, registruoti JAV Lietuvių Bendruomenės ats
tovai, penktajame Pasaulio Lietuvių Bandrucmenės 
seime patyrę viešą diskriminaciją ir vienos partijos 

dominuojančią griežtą diktatūrą, reiškiame viešą pro
testą... Konstantavę aukščiau minėtus totalitarinius 
vienos diktatūrinės partijos visoj seimo eigoje vyku 
sius poreiškius, laikome, kad šis demokratiniams prin 
cipams nusikalstamoje dvasiaje surežisuota seimas 
buvo lietuvių išeivijos vienybės išeivijoje siekimo prin 
cipo brutalus pažeidimas kovoje su mūsų tautos pa
vergėju”. (Naujienos, 1978 m. liep. 1S d. 3 psl.).

Grupė lietuvių nuvyko į Torontą geriausių norų vedi
ną. Ji norėjo paaiškinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimui, dėl ko jie per klaidą buvo pašalinti iš Gečio ir Gai
los Bendruomenės? Jie užsiregistravo, kad ateityje buvę 
kariuomenės seržantai nemėtytų iš Bepdruomenės kapi
tonų, bet Pasaulio lietuvių seimui šitas klausimas visai 
nerūpėjo. Jie protestuoja, kad Pasaulio lietuvių seimas 
net nesiteikė išklausyti jų skundo.

Tūkstančius dolerių kainavusi propaganda gerokai

A. A, JUOZĄ GRYGERĮ PRISIMINUS
Juozo Krygerio gyvenimas 

prasidėjo 1899 metų gruodis 
mėnesio 20 dieną, Kelmanonių 
kaime, Marijampolės apskrity
je. Juozas užaugo giliai reiigin 

ir patriotiniai susipratusių 
ūkininkų šeimoje, kur jis jau 
prieš pirmąją pasaulinį karą pra 
dėjo lankyti Suvalkų gimnaziją.

Karo metu, vokiečiams arte 
jant su kitais moksleiviais jis 
išvyko į Vilnią ir vėliau buvo 
^vakuotas į Voronežą, kur Juo
zas lankė lietuvių gimnaziją. 
Jam teko čia išgyventi sunkų 
gyvenimo laikotarpį papildant 
varginga bendrabučio davinį iš 
menkų sunkiai uždirbtų šaluti
nių pajamų.

1918 metais Juozas drauge su 
kitais pabėgėliais grįžo į Lietu
vą ir prisijungė prie Alytaus 
apskrityje veikiančio partizanų 
būrio. Vėliau gyvenimui apri
mus, jis įstojo į Marijampolės 
Realinę Gimnaziją ir ją baigė 
1920 metais. Po to sekė dveji 
metai atliekant karinę prievo
lę, laike kurios Juozas buvo pas 
kirbas į Karo Mokyklos ketvirtą 
ją laidą.

Atliks prievolę, Juozas stojo 
į Vytauto Didžiojo Universiteto 
teisių fakultetą, kurį baigė 1930 
metais. Studijų metu jis įstojo 
į Korp. Romuvą, kuri Juozą, 
baigusį studijas, pakėlė į filiste 
rius.

Teisinį darbą Juozas pra
dėjo Šeinių. Teismo tardytoju 
ir vėliau buvo paskirtas Šiaulių 
Apygardos Teismo Prokuroro 
padėjėju.

1930 metų galę Juozas , tapo 
perkeltas į Kauną eiti Apygar 
dos Teismo Prokuroro padėjėjo 
pereigas, čia jis susidomėjo oro 
sportu ir tapo Lietuvos Aero 
Klubo nariu ir aviacinio žurnalo 
“Sparnai” redaktorium.

1939 metais buvo paskirtas 
Kauno Apygardos Teisino teisė 
jų ir jis tas pareigas ėjo iki bol 
šėrikų okupacijos. Bolševikams 
užėmus Lietuvą, Juozas pasiju
to nesaugus ir su šeimą, žmona 
ir sūnum, pasitraukė į Vo
kietiją, kur praleido karą įvai
riose stovykloje. i

1945 metais randame . Juozą 
anglų zonoje, Liubeke, dirbantį 
pabėgėlių stovyklos vadovybėje 
ir atstovaujant lietuvius vieti

niuose teismuose. 1950 metais 
Juozas apsiėmė eiti Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Vokietijos 
Krašto Valdybos teisinio pata
rėjo pareigas, kurias ėjo iki iš- 
keliavimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Velionis su šeima ap 
ristojo Clevelande.

Amerikos teismai velonio pa
tyrimo neprižažino ir Juozas, 
kalbos trūkumo verčiamas, tu
rėjo imtis fizinio darbo.

Bedirbdamas Juozas, kiek lai 
kas ir jėgos leido, bendradarbi a 
vo su Lietuvių Bendruomene. 
ALTu ir Lietuvių Teisininkų 
Draugija kuri Juozą išrinko sa 
vo pirmininku. Velionis parei
gas ėjo 12 metų, kol ligos ver
čiamas turėjo atsistatydinti.
^Clevelande susikūrus Šaulių 

Sąjungos kuopai, Juozas įsijun
gė į jos eiles ir 1975 metų rug
sėjo mėnesį už nuopelnus Lietu 
vai ir 'Lietuvos šaulių Sąjungai 
tremtyje tapo apdovanotas šau 
lių žvagždės ordenu.

Juozas, dabar jau išėjęs į pen 
siją, skiria savo nuo fizinio dar 
bo atlikusias jėgas spaudai ieš
kodamas atsakymų įvairiems 
gyvenimo klausimams. Laikraš
čiuose tarp kitų randamu visą 
eilę straipsnių, aiškinančių VLI- 
K?o politinę prigimtį, jo teisę 
ir svarbumą atstovauti paverg
tą lietuvių tautą tremtyje.

Sveikatai toliau pakrikus Juo 
zas tapo priverstas palikti ir 
spaudos darbą. Paskutiniais ke- 
įeriais metais jis tebegalėjo tik 
sekti bendruomenės gyvenimą 
ir žodžiu išreikšti. savo mintis 
draugams ir pažįstamiems.

Klastinga - vėžio liga 1978 me 
tų ankstyvam pavasaryje pagul 
do velionį į ligoninę. Po operaci 
jos Juozas grįžo namo, bet ne-; 
beilgam. Velionis 1978 metų lie 
pos mėnesio 1 dieną ligoninėje 
užmerkia akis amžinai.

Su velioniu daug metų teko 
dirbti bendrą darbą Lietuvos 
teismuose, buvo Isbai pareigin
gas ir visų gerbiamas.

Nuoširdi užuojauta vėlionies 
Juozo žmonai Emai ir sūnui 
Algiui su šeima.

Jonas Talalas
— Vandenynų plotas yro 
139.670.000 kvadratinių myliii 
arba 70,92% viso žemes pavir
šiaus. Vidutinis vandenynų gi-

Liepė Joungui 

užiaupti burnų
Bona, Vokietija. — Preziden 

ta*> Carteris, patyrs ambasado
riaus Anrew Youngo plauskai 
apie politinius kalinius Ameri- 
kos kalėjimuose, _ įsakė am
basadoriui Joungui užčiaupti 
burną ir nepasakoti apie daly
kus, kuriuos jis neturi jokio su- 
ratimo. Be to, toki ąeamatuoti 
tauškalai kenkia rezidento ve
damai užsienio olitikai. Juos pa- 
sikauna Amerikos priešai ir kar 
toja be galo, nes juos paleidęs 
Amerikos ambasadorius. Prezi
dentas pasakęs Youngui, kad 
panašūs dalykai nepasikartotų, 
r kad jis nebandytų aiškintis ir 
daugiau įsivelti. Manoma, kad 
šį kartą prezidentas uždųjo 
Youngui stiprų apinastrį.

išgarsino Pasaulio lietuvių seimą, bet protestas aiškiai 
sako, kad tai buvo ire visų lietuvių seimas, bet mažos po
litinės frontininkų grupelės suvažiavimas. Frontininkai 
nenori visų lietuvių svirno. Jie nori tokio seimo, kuris pri
tartų besikaitaliojančiai jų politikai. Kol frontininkų va
dai padebesimis vaikščios nosis užrietę, tai Amerikoje bus 
dvi Bendruomenės. i

Izraelis siekia

taikos su Egiptu
Telavivas, Izraelis. — Oficia

liai pranešta, kad Izraelio karo 
ministeris nori pasimatyti su 
Egipto prezidentu Sadatu tai
kos reikalais. Izraelio Begin ne 
nori klausyt apie pagrobtų ara
bų žemių atidavimą, bet Izrae
lio karo ministeris ktaip galvo

ja apie šiuos klausimus.
Karo ministerisWeizman yra 

pasiruošęs skristi į Eigiptą, pir
ma pasimatyti su Egipto karo 
ministeriu, o vėliau pasimatyti 
su prezidentu Sadatu. šs Izrae
lio nutarimas buvo netikėtas. 
Egipto prezidentas bandė tar
tis su opozicijos vadu Perez bet 
jis nemanė, kad ir karo minis
teris norės pasimatyti su prezi
dentu dar prieš Londono konfe- 
renliją. Izraelio premjeras buvo 
pareiškęs, kad jis neskris į Lon 
dono konferenciją ir nesi tars su 
sekretorius Vance vei Egptoi 
atstovas.

Galimas daiktas, kad karo mi 
nisteris norės pirma su Sadatu 
susitarti, o tik vėliau , vykti į 
Londono konferenciją. - Izraelis 
norėtų pirma susitarti su Sada 
tu, o vėliau tartųsi su Jordani
jos karalių.

>________—
— Skolinti pinigus išJaidižin 
yra tas pat, kaip mušti šunį su 
mėsiniu sviediniu (Kiniečių iš 
mintis), Ką vaikai išmoksta 
sekmadienį, tą jie atsimins ir 
pirmadienį '(Veikų posakis). 
Saldumynai ilgiausiai būna 
pilve (Japonų posakis).

— Jeigu Amerikos laiškane
šiai streikuotų, tai vyriausybė 
naudotų karius paštui tvarkyti. 
Pašto vadovybė turėtų progos 
išvalyti tetunkamus laiškane
šius.

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
jiinas savim yra tikrasis gyveninio stabdis ne vien ty
resnio amžiaus žmogui, bet kiekvienam, šiai nepasiti
kėjimo baimei nėra atsparūs nei garsūs politikai, nei 
eiliniai darbininkai.

Žmogaus senesnio amžiaus laikotarpį galima pa
lyginti su rudeniu. Ruduo yra laikas gėrėtis ir naudo
tis tais vaisiais, kurie buvo pasodinti pavasarį ir išau
ginti vasara.

TRUMPI BRUOŽAI APIE DARBĄ SANDAROJE

Pradėjęs dirbti Sandaros redakcijoje, radau nuo 
seno nusistovėjusią tvarka, su jiems įprasta darbo me
todika. Mykolas Vaidyla. redaktorius ir laikyašcio 
leidėjas tuo metu buvo ligotas, paraližuota kairioji 
pusė mažai jam tarnavo. Jis pats buvo reikalingas vi
sokeriopos pagalbos, ne tik laikraščiui išleisti.

Žurnalistas Jonas Vaidelys prižiūrėjo ir rūpinosi 
technišku laikraščio ]>aru(>šiinu, korektūrų taisymu, 
laužymu ir laikraščio ekspedicija. Pranas Šulas rinko 
raides linotipu. Ędita Rimkus — Rimkuvienė — ad
ministravo ir tvarkė visus raštinės reikalus, šie žmo
nės ir buvo pagrindiniais darbininkais laikraščio lei
dimo darbe. Ateidavo dar ir kitų talkininkų, kurie daž
nai keitėsi.

Pagal M. Vaidylos pageidavimą, teko dirbti su re
daktoriumi prie vieno stalo, šalia kurio jis dažnai ilsė
davosi gretimai stovinčioje sofoje. Mudu skyrė tik sta
las, ant kurio ris nemažėdavo korespondencijų bei 
įvairių raštų. Man buvo pavesta tikrinti tuos raštus, 
korespondencijas bei įvairius laiškus ir, pasitariant su 
redaktoriumi, juos klasifikuoti. Vienas informacijas

tekdavo perredaguoti, papildyti, sutrumpinti ir po 
tokio paruošimo jos išvysdavo dienos šviesą laikrašr 
čio puslapiuose. Kiti rašiniai kaupėsi redakcijos ar
chyvo stalčiuose, o pasitaikydavo ir tokių, kurie dėl 
įvairių priežasčių nebetiko talpinimui.

Pasitardamas, pasikalbėdamas paruošdavau žinias, 
straipsnius ir perduodavau į rinkyklą surinkti. Be ži
nių pa ruošimo, tekdavo ir administracinių darbu at
likti: atsakinėti į telefonų skambučius. įvairius skaity
tojų prenešimus bei nusiskundimus ir kita. Dirbdamas 
stengiausi kiek galėdamas tiksliau atlikti pavestus dar
bus, ką leidėjas M. Vaidyla pageidavo ir ką galėjau 
padaryti esamomis sąlygomis.

Greitai ir nepastebimai slinko dienų srautas, vis 
daugiau atsirasdavo progų ir gaudavom pakvietimų 
s daugelio lietuvių ir amerikiečių įvairių organizaci-i 

jų jų parengimuose dalyvauti. Redaktorius M. Vaidvla 
visad pavesdavo Sandaros laikraščio atstovo pareigūs^ 
atlikti man ir pasirašydavo įpliojimus, o vėliau išrū
pino specialų iš Sheriff of Cx>ok County įstaipos doku
mentą (Official PRESS 1976 PASS Nr. 1366) pristaty- 
amas mane kaip Sandaros redaktoriaus asistentu (As
sistant Editor). ■ t. J

Pažymėjimo kopija

Turėdamas žurnalisto pažymėjimą įgiji kai kurni 
lengvatų, turi pirmenybės teisę, pavyzdžiui, policija 
nekliudo į įvykių centrą pravažiuoti ar praeiti šio pa
so — pažymėjimo turėtojui ir dar teikia nurodviA^ 
Žurnalisto dokumentas yra tartum raktas, kuris atra
kina daugumą durų, o už jų gali stebėti iš arti įvykius 
ir gauti smulkesnę informaciją apie tai, kas vyksta 
platesnėj aplinkoj.

Amerikiečių visuomenėje spauda yra aukštai ver
tinama. Jos reporteriai kviečiami į įvairias ir paties 
aukščiausio Igyio konferencijas, kaip norima painfor

muoti visuomenę apie krašto ekonominę padėti, ar 
šalies politinius įvykius. Žųrnalistauls Skiriamos ge
riausios vietos įri’kiąms stebėti iš arti, kad jie pub
likai galėtų pateikti lain tikriausias žinias.

Spauda įtaigoja skaitytojus ir turi didelę reikšmę 
krašto bei politikos vairavimui. Spaudos įtakos kar
tais prisibijo ne tik didelių bendrovių valdytojai, ar 
aukšti valdžios pareigūnai, bet fiėt patys valstybių pre
zidentai. -Spauda sustiprina politines karjeras, arba 
jas išgi’iauna iš pamatų.

Politikai kartais nori vieną ar kitą dalyką nuslėp
ti nuo visuomenės savo naudai. Spaudos žmoniij — 
žurnalistų pareiga tokią paslaptį iškelti į viešumą vi
suomenės naudai. Ir tai nebus apšmežimas, o tik gar
bingos žurnalisto pareigos atlikimas.

Chicagoje, spaudos atstovų konferencijose bei po
būviuose keletą kartų teko ir man dalyvauti, atsto
vaujant Sandarą, pavv'z^žijįi miesto pareigūnų rinki
muose, švenčiant 200 JAV metų nepriklausomybės 
sukakties (Bicentennial) gėlių fr namu aplinkos pa
puošimo parodoje ir kitup. Daugiausia įsidėmėtinas 
buvo kvietimas Sandaros atstovi dalyvauti naujai per
rinkto Chicagos miesto burmistro (Mayor Richard J. 
DaleV) inauguracijoje — įvesdinimo į naujas parei
gas ceremonijoje. Inauguracija vyko 1975 m. balandžio 
18 d. '___ _________

Buvo įdomu stebėti iš arčiau visą iškilmių apeigų 
ceremoniją ir politikų veidus, apie kuriuos ne kaptą 
skaityta ir girdėta. Visiėnts iškilmių dalyviams buvo 
įteikta po aipiinmio medalį. Medalio vienoje pusėje 
buvo burmistro atvaizdas Ir užrašas Mayor Richard J. 
Daley, kitoje — Mayor of the City of Chicago 6 Hi 
Tenn Inauguration.

Viduryje medalio Chicagos miesto Herbo siinlx> 
lliai:

gssa a ii i in wi' wTirwar

• žmogus reprezentuoja Chicagos nuėsto Vietos at
radėją, laivas su iškeltomis burėmis simbolizuoja pre
kybos pradžia, javų pėdas reiškia veiklą ir gausą gč- 
rybię. Kūdikis lukšte yra senoviškas klasiškas perlo 
simbolis — Chicaga prie ežero kranto reiškia-, kad ji 
bus to ežero perlas, {rasas — City Oi Chicago — 1837 
march 4th Incorporated — reiškia inkorporavimo 
datą. '

CHICAGOS GĖLIŲ IR DARŽELIŲ PARODA

Ryšium su 2(X) metų Jungtinių Amerikos Valsty
bių sukaktimi — (Bicentennial United States Of Ame
rika). Chicagoje McCormic Place pastato salės patal
pose (prie Michigan ęežro kranto) buvo surengta di
džiulė spalvinga pasaulinė gėlių ir namų aplinkos pa- 
ptfošimo dekoratyvinė paroda.

Prieš parodą atidarant, kaip Amerikoje prakti
kuojama ,yra kviečiami spaudos atstovai, reporteriai 
bei korespondentai pasižiūrėti ir visa ko aprašyti ju 
atstovaujamuose taikrasė-iuose. Tokį pakvietimą ga
vo ir Sandaros redakcija iš parodos rengimo komiteto. 
AL Vaidyla pax-edė man šią tiždndtį atlikti, kad nivyk- 
čiau pasižiūrėti, ką gi parodys žiūrovams — 200 metų 
paminėjimo proga, kad galėtume painformuoti San
daros skaitytojus.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR ĮTINKITE

NAVUENAS
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GYDYTOJAS II CHIRURGAS 
WwtcWv Community klinikos 

Medicinos direkronus
1931 5, Hanhaim Rd., Wastchostar, K.
VALANDOS: 3—^3 darbo dienozuu h

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talaf. 695-0533 
Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

• EI------ BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ, 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Weet 103rd Stree) 

Valandos pasai susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina aki-R PritRiko akinius ir 
“contact lenses’”
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Artėja staigus pakitimai tėję yra tik produkto pavadini- 

dantų taisymo bei gydymo tech mas. lie produktai yra apie 30 
nikoje. Išrasta ir yra paskuti- proc. pigesni už žinomų firmų 'm 

nėję bandymų stadijoje dantų gražiomis etiketėmis produk- 
pasta, vadinama Fotofil. Ja tus. 
dantų gydytojai galės pripildys • Daugelis gamintojų išleido 
ti dantų kiaurymes ar sukti- rinkon elektrinius hamburge- 
juoti nutrukusį ar nuskilusį rių gamintojus. Juos aprašo ir 
dantį. Fotofil turi savybę nesu- kiekvieną įvertina Consumer 
kietėti, kol neapšviečiama tam Rej>orts žurualas liepas nume- 
tikroilgumo šviesos spinduliais.* ryje. Rekomenduoja Pnx ter Si* 
Todėl dantų gydytojas gražiai lex gamybos Panitandler, 7.5 
sutvarko kiaurynę ar suskilusį colio skersmens, kamuojantį 
dantį ir, baigęs darbą, apšviečia $30. Jame telj>a 3 paplotėliai. | į 
ii vionc» niinnfn tai\ vv\ir*Ji«Krb.c- I • ^^L-onAiu r j

b
jį vieną minutę tais spinduliais,! • Sekančių metų gradžioje J-j 
kurie sukietina pastą. j AV pinigų liejykla planuoja iš-'

• Apskaičiuota, kad Perkū-įk*8^ v^n0 dolerio monetą. Ji 
nas nuolatos drebina žemę, siu‘^us Hlažesnė už dabartinę pū
sdamas į ją apie šimtą žaibų sės monetą, taigi daug
kiekiveną sekundę. Vien Ame- ^M^vesnė ir patogesnė nešioti, 
rikoje būna apie 90 milijonų Kodėl dolerio moneta? Todėl, 
trenksmų per vienerius metus.popierinis doleris, būda- 
Tipiškas trenksmas turi 15 nii- mas nuolatinėje apyvartoje, su

• lijonus voltų ir iki 270,000 ani-‘siuvėja per 18 mėnesių, gi me 
[perų, taigi labai daug destruk- pinigas nuolatinėje apy- 

VaL a^al susitarimą. užd^Tyta tree 1 tyrios energijos. Underwriters vart0Je susidėvi tik laike 15' 
~ ’ -t————— Lab. pataria, kaip elgtis laike ine^- Žinoma, bus spausdina-

OKJLEONAS SEIBdTIS elektrinės audros Esant vidu-tmi ir popieriniai doleriai.
INKSTŲ, pūsles nestovėti arti radiatorių, M. Mfkš'

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
VaL antraū. 1—4 popiet 
ketvirto. 5 —7 vaL vai.
Ofiso telof.: 776-2880 - 

Rezidencijos talef.; 448-5545

Į krosnies ir kitų metalinių daik 
tų, nekalbėti telefonu ir nežiū
rėti TV. Jei elektrinė audra uz 
puola lauke, vengti vandens bei 
jo artumos, aukštumų, vielinių

M. Mfkšinyiė

SVtNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

IVroiaNlfcAl OXfV* 'Ai

Laidotuvių Direktoriai

DIL VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ZrURURGAS

8«idra praktika, $pe^. MOTER J hgo.. I džių ar jų grupės.
Ofisas 2652 WEST 5yth SiR'JET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

F. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDa>PROTEZ1STAS 

. Aparatai - Protezai. M*a. ban- 
jK Gazai. Speciali pagalba Moms. 

(Arch support,/ ir t t.

2350 Was t 63rd St, Chicago. 11L 60629 
TaUf.: PRospact 6-5084

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai —- Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERŽNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

B įvairi y atstu mų.
ANTANAS VILIMAS

| T*4. 376-18M 3764996

EAST CHICAGO, IND
East Chicagp su plačiom apy 

linkėm sudarė A.L B. apylinkės 
tvorų, geležinkelių, stengtis palva^Y^- Jų sldaro pirmininkas 
tekti į žemesnes rietas, į muši- J- Valeika, vaidybos nariai—A. 
ną ar autobusą ir j miško tau- Degutis, V. Kaltūnas, B. Turke- 
kumyną. Vengti paskirų me-|vi&Us *r Čiurinskas.

. į Minėta valdyba užregistruo-
• Toi i ’j'* *a’ įtekinta Ind. valstijoje

viena laša vandens per sekun-1 , , . \ \ cija, neissigims, nepohtikuos.de, tai metu pabaigoje is tu la-’• * 1A.1.. ‘ T’ J j Pažadėjo rimtos publikos apiesu susidarvs apie 2.400 galionu . ...T\ : J. , pilonų. na minėta valdybą remU. 
’Jei jus miestui arba Vandens-Uo < ru; . r u- k i • 
1 t . , . , x X Easl Chicago L.B. apylinke pndepartamentui mokate po Jn /o\ t i j . 5K. v x . J , ; klausys (R.) L.B., kadangi bu-erntus uz galioną, tai sutvarky- vaW bį kurj y
danu čiaupą JUS sutaupytume- v apygardai> valdyboje pasili-! 
e» i’Q r m > k° i valdybos narvs, kitaip)

• U.S. Censumer Produkct 4 it 7 -j*, 7c c . . ... , sakant valdyba susideda is 1-
Te e> r?lnlSl?a. a e' .no nario ir Ind. valstijoje nere- 
TexiZe Chemicals Ca produk-j gistruot^ K č
tai Janitor m . a Druni" ir 
“Spray ’n Wasli” privalo turėti 
etiketėje įspėjimą, kad reikia 
saugoti akis. Be to. etiketėje 
bus pirmosios pagalbas nuro
dymai.

• Be puošnių etikečių kon
servuotus produktus^ žinomus------------ , ....... . £ .. .
generic vardu, pradėjo parada-j nieriką šfomis dienomis nuste-i 
vinėti Jewel krautuvės. Etike- bino Los Angeles audienciją sa

yra paplitęs visame kūne. Ji 
jau kenčia skausmus, bet jis 
jai nesiryžta sakyti ir pats kan 
kinasi moraline krize ar pagel
bėti jai (lengvai) numirti . . . 
Daktaras iš savo praktikos pa
gyrimų giliai įsitikinęs, kad — 
jei tik įstatymai leistų, visais ' 
tokiais atvejais jis gydymą nu- • 
trauktų, kur g\rdynias tik ligo
nio kančias pailgina. j|

Paskaitoje Los Angeles pa- ' 
; klaustas, kaip jis derina euta- 

Mta‘naziją su tikėjimu į tokią ar ki- 
egzistenciją, * 

ramiai atsakė:

.... .. , . .O.OVXJVJC ir The Night Season”
Jei jūsų čiaupas praleidžia,kaip kuUūrinė organiza-1 Metu) - pasidaręs autanazijos’ 

ano loco 1 x ° z . • /. • •VI • 'imsi amen usmi. Jo knygos ir 
prakalbos tema, tokia, kad mir 
tis kartais yta geriausias vais
tas. ‘‘Męs Beturėtume mirtį vi- 
suoinet Skaityti priešu”, jis pa* 
reiškė’*, /'Męs turėtume ją skai 

Ityti sąjungininku”.
Tą teina Dr Barnardas vys

to savo knygoje, kur aprašoma 
kaip vieno daktaro mylima mo
teris turi krūtų vėžį, kuris jau

vo paskaitos - prakalbos visiš
kai nauja tema, kuris dar nese
niai savo drebančia ranka j>er- 
nešdavo dar \plasdančią” ką tik 
numirusio žmogaus sveiką šir
dį į sveiko žmogaus nesveikos 
širdie-s vieta. j
Bet būdamas pats jautrios šir

dies žmogus ir savo dramatiš
koje profesijoje gavęs dažniau, 
negu tikėjosi susidurti su situ
acijomis dramatiškesnėmis ne
gu tikėjosi* pamatė, kad gyve
nimas toli gražu nėra tik 
dolce“, o, turi savo karčiąją pu-Į pomirtine

kuriavi. mKahn-a daugiau ;Dr ^rnar(ias 
stiprios širdies kaip p.rmajai.lnorėčiau tikėti, ir aš tikiu, >

. Nedaug kas xlai žmojo, kad Dr. ka(j yra kažkokia aukštesnė jė- į 
Bardardgs daugiau širdžių {le“^ga ar galia, kuri sutvėrė tą ste- 
beskiepija, o parašęs knygą In; patiną žmogaus būtybę r tą pa-

(^a^es šaulį, kuriame mes gyvename. ] 
La ta a rzi i ne Į

Aš tikiu, kad gyvybė yra kaip, j 
energija ii ji yra nesunaikina- ‘ J 
ma”. i |

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.1

DAKTARAS BARNARDAS - 
GINA AUTANAZĮJĄ

Visame pasaulyje pagarsėjęs 
Johanesburgo, Pietų Afrikoje; 
daktaras chirurgas Kristijonas 

'Barnardas, kuris atvykęs į A-

DAIMID

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

“Mes neturime manyti, ka<l}| 
niekas nėra galima ko žmonių 
smegenys negali aprėpti”, pa-1 
sakė jis baigdamas. ,‘Aš tikiu,! 
kad yra kažkas tokio kaip am-j 
žinybė — dalykai, kurie nesi
baigia”.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

SOPHIE BAUGUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visas programos Iš W0PA, 
14* iri L A. M.

LfttuvĄ? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 

3:30 Vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto,
Vsdtįi Aldona D aukot
Tolote HEmlock 4-2413

n$9 So, MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausios kailiu 
pasirinkimai

vUūinb»U 
rr| taUhnintaL

NORMANĄ
RŠTEINĄ

677-MW

Arwoa

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra-J 
dome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaitę* nemokamai.

MAHIMG II BETTffl foH YOU 
ky 

Carolyn Avelino 
Huil-Weison Kitchens

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 
Hu nt-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, 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 ind 
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 
all day.

Don’t be afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
xcooking is not only intriguing 
as x a change-of-pace menu 
idea it is more energy

A Great Grilled Sandwich

} U5JAS LR LAUMYNAd LABANAUSKAS
307 to. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

[RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

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

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

Always try to use 1 meat 
thermometer when roasting. 
Thia can usually prevent 
overcooking. Also, get m the 
habit of using a minutė-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 partiaHy before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This is t Wrt 

waster.
A genuine blessing to every 

energy conscfoes homemaker 
may be the microwave oven. 
Aw industry study shoWi that 
by 1880, between 20-25 per 
cent of American households 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
savings of a microwave owi 
cowld approach 85 per cent.

These energy-saving hint! 
are proof that there are in
deed ways to save fuel money 
in the Yitchen. It's just 
another way Rent-Wesson is 
working to make U better 
for you-

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, 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 car* 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

6

1/2

1/3

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked 
. ham
cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

Colden Grills 
6 sandwiches 

1/4

Ž

2

1/2
12

cup shredded 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 ^)eet or rn skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
tide up. GfiQ on griddle or in skihet until toasted on both sides 
QB 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
QoverEGGS 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 
large eggs — adjust time up or down by about anprox. 3 
minutes for each size larger-or smaller. Cod eggs immediately 
and thoroughly in cold water — sheUs are easier to remove and 
H k less Kkely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by Upping 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 
help ease off shell.

NARIAI:
Ckic^os
Ltetuvię
Laidotuvių 

InrcKiorią
ASirOCLdClJOb

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

[R NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. both Ave^ Cicero, 11L Phone: OJLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelle 3-3571

GEORGE F. RUDJIINAS
3U3 So. UWAN1CA AVE. TeL: YAnif 7-1138-1181

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3U

2424 WEST 69th STREET RKptMlc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE VIi.Tini* 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Peloe HUI*, PL J74-441I

3354 So. HALSTKD STREET Phene: TArdi MUI

f . NAUJIENOS, CHICAGO », ILL Tue&day. July 18. 1978



KBAUGERĖS MOSKITĖS 

KALTOS
Uodai čia nieko dėti

Daug kas tikėjo, kad tokių 
arktinių žiemų, kaip praėju
sioji, daugelis parazitų nepakė
lė ir išga:so ir tą klaidatikėjimą 
tvirtino faktas, kad tikrai veis
linės su kiaušinių pelnais pil- 

-*vais muselės tik liepc s pirmoje 
^pusėje pradėjo išlysti iš savo 
žiemos slėptuvių, o Chicagos; 
parkuose kraugerės uodų pale
lės moskhės žmonių kraujo dar 
nesijautė reikalingos nustebę 
buvo negimusios ir žmonių nc- 
jižkabinėjo, bet štai liepos mė
nesiui įpusėjus Moskitų kont
rolės kompanijos perspėja, kad 
šiomis dienomis vyksta naujos 
jaunų moskitukų laidos subren 
-dimas iir milijonai naujųjų pa 
taičių jungiasi į savo veislės dau 
ginimo darbą, jau kanibališkai 
puola žmones ir kitokius žin
duolius pasisiurbti kraujo, bu

stinai reikalingo jų vaisingumo 
ritualui.
r' Uodų naikinimo pareigūnai 
(“Antirnoskito Eskandronai”) 
sėkmingai savo pareigą koncen 
truoja į šlapias, vandeningas 
•vietas, naikindami uodų lervas 
tokiose vietose. Dėl daug snie
go praėjusią žiemą ir lietingo 
pavasario, moskitams veistis 
šlapių vandeningų vietų apsčiaj 
yra ir dėlto uodų - mokitų der
lius šią 
delis.

Uodai 
kartais 
liga.

miręs buvę* aviacijos majoras 
Claude Robert Eatheriy, sulau
kės .">7 metu amžiaus, kuris 11 
Pasauliniu Kuro metu 1915 m. 
rugpiūėio ImI. numetė atominę 
bombų į Hirosimą ir trimis die
nomis vėliau Į Nagasaki. Apdo
vanotas D1 C (Distinguished
Flying Cross) on imi 1947 m. Į 
jis buvo atleistas iš kariuome
nės tarnybos kuomet psichiatri
jos buvo nustatyta, kad serga 

I “žiauria neuroze ir kaltės kom-

vasarą numatomas di-

besiurbdami kraują 
apkrečia encephah’tis

“Jis niekuomet nepamiršo tų 
tūkstančių žmonių, tose lieps
nose mirštančių . pasakė jo 
brolis James Fatherly. “Pame
nu, kaip jis naktį po nakties 
atsibusdavo klykdamas, kad jo 
smegenys dega. Jis sakydavosi 
jaučiąs tuos žmones degant”.

Claude Eatherly buvo vienas 
iš dviejų pilotų viršum Bikini 
kuriuos apsupo A-bombos spro
gusios išbandymo metu debe
sys. Vieną momentą jis buvo 
paklydęs tame debesyje ir pas
kui sake, kad tai buvo baisiau-Į 
sias momentas jo gyvenime”. 1

“Aš jį užjaučiu”, pasakė vie-j
Kongreso atstovas E<i. Dervinskis pasakė svarbiu kalba 

, . . Paverctii Tautu savaitės proga. Jis pareiškė, kad Sovietų Są-
nas buvęs jo karo metu drau-t ' ... ....
gas, veteranas, v 
nešiu Eatherly laidojant Hous
ton Tautinėse Kapinėse. “Aš 
pats dalyvavau 16 atominių 
bombų išbandomuose sprogdi
nimuose jau po karo. Vien ma 
tydamas tuos sprogimus, jau
tiesi visiškai be reikšmis — kaip, 
tarakonas ant salės grindų šoki 
mo metu”, pasakė veteranas.

.ienas iš grab-i nėra kraitas, het -vra imperija, pavergusi daugel} savo
kaimyninių tautu.

• V

MIRĖ PO 33 METŲ

A-BOMBOS METĖJAS
Houston, Tex. Liepos 5. d. pa-( 

laidotas liepos 1 d. vėžio liga

H

GIVE HEART

— Ona Levanauskienė, buvu 
si Norvainis, buvo sunegalavu
si, ir pateko į ligoninę. Jei bu
vo padaryta sunki operacija, 
bet ji jau taisosi ir yra namie, 

į kur gerai jaučiasi. Ji turi gerą 
Į daktarą,o josios vyras Justinas 
ją labai gerai prižiūri.Jeigu kas 

. norėtų ją aplankvti, tai ji gyve- 
4010 S. Maple-

Čikagos miesto centre. Taip pat 
padėjo vainiką kartu su Paverg 
tų tautų komiteto pirmininku 
Viktoru Vinksniš. Minėjimas 
įvyko liepos 15 d.

— žmogus ir jo pasaulis pa
roda atidaryta Pasaulinės paro
dos paviljonuose Montrealyje. 
Skandinavų paviljone yra tau
tinių grupių tautodailės 
ties parodos, pavadintos 
šiint tautų — dvidešim 
rų.

ge su tėveliu. Nūn, žinau, kadi 
reiks eiti pas didesnius ūkiniu- Į 
k us uždarbiauti arbą būti ne-i 
re kalingu pilvu mamai. Ne, ne 
reikalingu aš negaliu būti! Ir tuč 
tuojau prisisvajojau. kad iš pa
sakų prišaukiau Geniušą 4r lie
piau pastatyti naują trobą, ku-

‘rioje visi patogiai gyvensim, o 
žemė duos dešimteriopai dau
giau derliaus ir nei vienas pilvas 
nebus bereikalingas. Man mano 
susvajotas geniušas duodavo 
truputį pasitenkinimą, bet ki
tiems šeimos nariams — nieko.

J. šmotelis savo knygoje ap 
rašo ištisą eilę alsėdiškiu že- 

jmaičių. Jų pastovumas ryškėja 
[šiose eilutėse:

— Tuo pačiu metu, kada kle
bonas Rupkevičius puolė mote
ris dėl glotniai pritaikintų dra
bužių ir atviros kaktos, jo vika 
ras puolė vyrus dėl degtinės 
sriūbčiojimo. Jis per pamokslus 
pakeldavo vi$ps šventuosius, 
norėdamas įrodyti, jog degtinė 
žmogų į pragarą veda. Tačiau 
dėl anų puolimų alsėdiškiai ne
buvo n^ei geresni, nei blogesni, 

i Atsiminimai apie Žemaitiją 
užima 112 puslapių, gi likusieji 
135 pusi, yra apie gyvenimą 
Amerikoje. Juose telpa visa Nau 
jienų istorija.

Knygoje yra 177 skirsneliai, 
kurie dar palengvina tos įdo
mios knygos skaitymą. Ji yra 
įdomi suaugusiems ir jaunimui. 
Ypatingai ji rekomenduotina 
jaunimui — pasimokyti vaiz
džios, įmantrybių nesugadintos, 
kalbos.

J. šmotelio “Atsiminimų skirs 
ralius” galima gauti Naujieno-ir bui- 

Dvide- se* doleriai,
kultu- I- - --K. Petrokaitis

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

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

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

2 butu 9 m. senumo 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

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

10!4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gnusus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenk-tm 
nuomininkus

4243 W. 63rd 5L, Chicig* 
TeL 767-C600.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus skaT 

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 rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČlAMfiS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, 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 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 premiją. 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 pratesimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoje reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

Mūsų spaudoje
Deimančiukų žiupsnelio

Skaitau ir negaliu atsigėrėti 
Juozo šmotelio nesenai išleista 
knyga “Atsiminimų skirsneliai”. 
Mūsų šviesusis literatas kan. 
Tumas-Vaišgantas sakytų, kad 
tai 'deimančiukų rinkinys. Jis jų 
ieškodava ir rasdavo mūsų lietu 
ratūroje.

Didelė dalis tų skirsnelių buvo 
spausdinami Naujienose. Jau 
tada atkreipiau savo dėmesį į 
neturintį sau pavyzdžio J. šmo
telio klasikinį stilių, taurų savo 
paprastumu, ramų, bet išdidų. 
Tas išdidumas nepranyksta J. 
šmoteliui aprašant net didžiau 
šią vargą:

— Nūn mano planai ir pir-

na Chicagoje,
Į wood Ave.,

Balf Chicagos apskrities ir 
skyrių vandybų rengiama me
tinė gegužinė įvyks liepos mėn.
23 d. (sekmadienį), Polonia 
Grove darže. Gegužinėje bus 
daug įvairenybių.Taip pat veiks 
ir laimės čulinys, kurį tvarkys 
Vytautas Žukauskas.

— Kostas ir Kotryna Repšiai 
yra nuolatiniai Balfo talkinin
kai. Jie abudu įeina į apskrities 
valdybą.Balfo gegužinėj Kostas 
Repšys tvarkys gėrimus, o Ko
tryna rūpinasi virtuvės reika
lais. K K. Repšiai nuolatos tal
kininkauja įvairiais darbais ir 
kitoms organzacjoms,

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
sukalbėjo invokaciją Pavergtų
tautų minėjime Daly aikštėje, mesnės svajonės palaidotos drau

—Varpininkų Leidinių Fondo 
gegužinė Įvyks ateinantį sekma 
dienį, liepos 23 d., Vyčių salėje 
ir sodelyje, 2455 W. 47 Si. Pra 
džia 12 v. Gegužinė i wks 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. '

(Pr-)Į

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

Tool Room Machinist
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 
1534 S. Ashland Ave. 

Chicago, Hl. 60608.

CO.

5 
t

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto l*ldlm<, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ge
ra niuo tai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*.

T*L 927-3559
H II ■ M

D t M 1 3 I O
SŽ—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9t pusmečiui automobili* 
- lability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis

Sa. ASHLAND AVI. 
52W775

s’

NAUJIENOS ~
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

'• 5 anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________ dol.

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

Adresu__________________________________________________________

• Užakair Naujienas kaip dovaną savo________________________ _ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede dol.

Pavardė ir vardas_____________________________ _

Adresas----- -------------------------------------------------------------------------------------------į * ■ -— - z_____ __

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė__________________________________

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

Pavardė ir vardu — ________ _________________________________________ _

Adresu ________________________ ____________________________  .

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

Pavardė ir vardu __________ _________________________ _____ __________

Adresas-------------------------------------------- -------------------------------------------------

Pavardė ir vardu —----------------------------------------------------------- ----------- --

Adresas --------------------------------------------------- . -

f
Pavardė ir vardu------------------------------------------------------- - - -

-- ------------------------------------- ----------------------- ------------------ - ----------

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
mošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

nia *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted Chicago D1 60608

PRESSMAN
Experienced A B DICK operator 

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

5421 W. Addison 
736-2966

į
?

LAIKRODŽIAI lr BRANGKNYBtS { 

Pirdaviinai Ir Taisyai* į, 
2646 WEST 69th STRUT

T*Mu RlFubilc 7-194T 
------ mZ

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARDA NORHKIENl

KM? Weit IWk St, Chicago, m 6062J • TeL WA 5-27CT 
wslrinkhna, ,»r*t Jvilrlv 

MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

3ĮMI

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUtTTI GIFT FARCBLI IKRVICB 

1M1 W. Chlc^., III. Wilf. _ T^. WA 5-273?
J3M 5*. Chlca*., III. — T.|_

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDŽIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
TpM. - 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. JU. 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

CLEARING & LIGHT 
MAINTENANCE 

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

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Juozo šmotelio

Atsiminimu 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 — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629

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 S. State St.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitos kraštas

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. T*L Y A 7-5980

3 CHOICE WOODED LOTS average 
50'xl40' in development adjacent to 
Indiana National Dunes Fark near 
Chesterton, Indiana. Bargain invest
ment, $11,000 complete. Mrs. Martha 
Gavagan, (219) 926-7535 or (219) 
925-6189. .

ENERGY 
WISE

BEST THINGS IN UFE
Jail Frank
OW;*,

INIURAMCr

I NAUMBNOX CWCASO į IU. Tuesday, Įaly

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 Loeerf




