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IZRAELIO PARLAMENTAS PAREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ PREMJERUI BEGIN
Sadatui atmetus pasitarimus su Beginu, bet 

kokios derybos bus atidėtos ateičiai
JEIU’ZA.LE. — Izraelio panamente — Knesset — liepos

d. kilo dideli ginjai Izraelio užsienio politikos, reikalu, trukę net 7 
valandas. Opozicinių partijų koalicija penkių punktų rezoliucijo
je kaltino ministerį pirmininką Beginą vedantį užsienio politiką 
netinkamu keliu. Jo politika th: atitolinanti taiką, kurios nieka
da nebus, jei Izraelis neisiąs į teritorinius kompromisus kairiaja
me Jordano upės krante ir Gaza juostoje. Opozicijos rezoliucija, 
sukėlusi ilgų ir stiprių ginčų parlamente, balsuojant buvo at
miešta. Mmisterio pirmininko Degino partine Likud koalicija ją 
palaidojo. Darbo partijos opozicija buvo linkusi pareikšti minis
terial pirmininkui nepasitikėjmą ir tuo būdu nuversti jo vado
vaujamą vyriausybę, bet parlament? 64 balsais prieš 32 palaido
jus Izraelio užsienio politiką smerkiančią rezoluciją, nepasitikėji
mo reikalą darbo partija parlamente nekėlė, pakšidama šįklausi- 
mą nekuriam laikui “po stalu”.

Ministeris pirmininkus Begi
nąs praeitais metais buvo izrae
litų balsų, dauguma įsodintas Į 
vyriausybės kėdę, pažadėjus nie
kada neatsisakyti Izraelio teisių raelyj?. Kiek vėliau Egipte pa- 
į kairįjį Jordano upės krantą, ku- sirodys valstybės sekr. Vance, 
rį izraelitai okupavo 1967 metais. / kuris taipgi apsilankys kituose 
Ir ministeris pirmininkas Begi-{arabų kraštuose ir Izraelyje, 
ns to pažado tvirtai laikosi: jis 
egiptiečiams žada grąžinti Sina
jaus Dykumas, bet atmeta pasi
traukimo reikalavimus iš kairio
jo Jordano upės^krantoMr Gaza 
juostos. Izraelis tesutinka šiose 
srityse penkių metų laikotarpy
je įvesti piliečių savivaldą ir tik 
Izraelio priežiūroje ir jo karių 
apsaugoje. Tą patį patvirtino ir 
Izraelio užsieniu reikalų ministe
ris Moše Dajanas laiške, rašyta 
me JA Valstybių sekr. C. Vance, 
kuriame sakoma: “Bet koks tai
kos pasiūlymas, reikalaująs Iz
raeliui pasitraukti į 1967 metų 
sienas, kad ir įnešant nedideles 
pataisas, nėra priimtinas net ir 
tuo atveju, kai būtų įjungta sau
gumo garantija. Bet, jei Izraelio

Teroristai Rodezijos 

sostinėje
Salisbury. — Lieoos 24 d. Ro

dezijos kaliai susišaudė su te
roristai ^ostinės Salisbury juo
dukais apgyventuose priemies
čiuose. Tai pirmas toks Įvykis 
6-7 imtų laikotarpyje, kad juo 
dujų teroristai išdrįso pasirody
ti sostinėje.

Trys teroristai buvo nušauti, 
o kiti du sužeisti ir paimti į ne
laisvę. Kita rytą kitam? priemies 
tyje polieja sugavo dar tris te
roristus. Paprastai teroristai yra 
apmokinti ir atsiųsti iš kaimyni 
nių valstybių. Jiems įsakyta api 
plėšti ir nužudyti tuos juodo
sios rasės gyventojus, kurie tik 
bendrauja su *baltaisiaLs ir nesi
priešina dabartiniai pareinama
jam Rodezijos vyriausybei.
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SOVIETU VALDŽIA REIKALAUJA JAV KONSULO PATARĖJA ATSIPRAŠYTI c
Amerikietis tvirtina- kad sovietu policija 
neturi teisės kabinėtis prie diplomaty

MASKVA Rusija. — Sovi2tų užsienio reikalų ministerija 
atsiuntė Maskvoje esančiai Amerikos ambasadai laišką, reika
laujantį diplomatą Raymond Smith atsiprašyt už sovietų polici
ninko pcniekinimą ir ausų apskaldyma. Tai rodo, kad santykiai 
tarp abiejų valtybių kiekvieną dieną vis labiau įsitempia ir pri- 

j cna prie abiejų valstybių at<to\ų kumščiavimosi.
čio prieš ambasados duris. Sovie 
tų policija neturi teisės įkelti 
kojo> į minėtą kvadratą, nes jis 
skaitomas Amerikos teritorij'a. 
Pribėgo keli kiti sovietų polici
ninką, jie norėjo čiupti Smithą, 
b?t vienas, matyt, pažino, kad 
jis yra komulato patarėjas.

Išsiaiškinus. Smith a s leido ru

Mirė Ona Kajeckienė
WASHINGTON, D. C.

Springfieldas. — 
valstijos Įstatymų 
komisija liepos 24 d.

Illino jaus 
tyrinėjimo 
pasiūlė iš-

Jaunimas mėgsta gamtą ir šokį. Paveiksle matome 
jaunus lietuviukus, besimokau čius pasveikinti publiką.

du

Vėlyvą pirmadienio naktį įstatymą ir bausti tuos
shingtono ligonių priežiūros naji1^011^ ar prekybos savininkus, 
muose mirė Ona-Viburaitė Ka-j^ur^e ^^ 4 darbą priima nelegą- 
jeckienė, buvusi Lietuvos mi-P*3* Valstybėse atsiradusius 
nisterio Rajecko žmona. Ji la-| svetimšalius. Pirmą beartą to- 
bai daug padėjo savo vinį i j ^Us savininkus siūlo nubausti 
tvarkyti Lietuvos ambasadoj j dol. bauda, o antrą kar- 
reikalus Washingtone. Ji pa P*— 10,000 dol.
dėdavo paruošti oficialius pri
ėmimus ir padėjo tvarkyti raš
tinės reikalus. Bet

Skaitoma, kad Ilinojuje tokių 
nelegalių daifoinirikų yra apie

paskutin 15,000. jej skaityti, kad jie už- 
dešintmetį ji sirgo. Prieš porą!dirba 5 000 dok j metus, tai tuo 
savaičių mirė josios vyras Juo- g amerikiečių atima
zas Rajeckas. Ji buvo tiek su- apje 75 milijonus dolerių kiek-
silpnėjusi, kad negalėjo daly
vauti jo laidotuvėse.

Ono Viburaitė buvo vilnietė;

vienais metais.

taikos pianas, suteikiantis ara-} .. yno viourane duw M.nieie, 
barns penkių metų laikotarpiui|P gimus; Nilniaus kras- 
savivalda Jordano upės kairiaja- te 1900 metais. Ji baigė Vil
nie krante ir Gaza juostoje, būtų1 niaus gimnazijos pirmąją lai-
priimtas, Izraelis tuomet būtų 
pasiruošęs aiškintis dėlei Judė
jos, Samarijos ir Gaza juostos 
savistovumo”,

Izraelio vyriausybė sakosi, kad
ji pasiūlusi Epiptui kompromisą:
ji pasiūliusi Epiptui kompromisą
Siovo-vju*** ***».*—------------- — -g,

kranto ir Gaza juostos reikalu,

Komisija patyrė, kad Joliet 
mieste yra paskirstymo punktas 
tokių nelegaliai Įvažiavusių Imi 
grantų. Taipgi jų nemažai yra 
susimetudų Waukegne, Elgine, 
West Čikagoje ir Auroroje.

sistatyma kairioje Jordano upesjgaj atlikdavo.

bet kad Egiptas atmetęs. Užsie
nio reikalų ministeris Moše Daja- 
nas Izraelio parlamente pareiš
kęs, kad jis Londono pokalbiuose 
•.pateikęs sekr. Vance tris taikos 
klausimu punktus, kūnų viena
me sakoma, kad Izraelis sutin
ka derėtis, jei užimtų sričių te
ritorinis kompromisas taikos rei 
kalu būtų priimtas dėmesin. Tuo 
reikalu ministeris pirmininkas 
Beginąs liepos 23 d. pareiškė, 
jog Egipto užsienių reikalų mi

PREZIDENTO ŠTABO NARIAI ^VARTOJA NARKOTIKUS

Sovietų valdžia yra apstačiu- 
I si Amerikos ambasadą ir konsu
latą Maskvoje. Truputį atokiau 
nuo ambasados sovietų valdžia 
yra pastačiusi didelę būdą, ku
rioje dieną ir naktį budi didoka 
grupė gerai aprėdytų ir pamai
tintų policininkų. Jie sustabdo 
kiekvieną žmogų, kuris bando 
praverti ambasados konsulato du 
ris.

Rusai įsivelka atėjusį kaimietį 
ar valstietį į savo būdą ir ten 
apklausinėja, kuriais numetimais 
jis ketina .eiti į konsulatą. La
bai dažnai ji iškrečia ir gerokai 
apdaužo, kad jis įžengdamas Į 
ambasadą, neužneštų kokių nors 
slaptų informacijų.

Labai dažnai prie ambasados 
pastatyti sovltų sargai žmonių 
neįleidžia į ambasadą. Jie prade 
da įtikinti juos, kad į ambasadą 
nžra jokio reikalo eiti. 0 jeigu 
kartais į Maskvą atvyksta sau
gumiečiams žinomas koks sovie
tinės sistemos, priešas, tai is tuo 
jau suimamas ir nuvežamas į 
Lefortovo pogrindžius, kur sau 
gumiečiai ne tik apklausinėa, 
bet iškrečia ir gerokai pakan
kina.

Praeitą savaitę visai prie Ame 
rikos. ambasados durų sukinėosi 
sovietų šnipas ir bandė sulaiky
ti kiekvieną sovietų pilieti, kuris 
bandė įžengti į ambasados na
mus. Į darbą pamažu žingsniavo 
švariai apsirengęs konsulato pa
tarėjas Raymond Smith. Sovie
tų policija gali sustabdyti ir ap 
klausinėti šori etų pilietį, bet 
ji? neturi te sės prisikabinti prie 
ambasado- or kansulato tarnau
tojų. Pasirašant diplomatinių 
santykių atnaujinimo susitari
mą, sovietu valdžia pasižada ne 
leisti policininkams kabinėtis 
prie ambasados ar konsulato 
tarnautojų. Sovietui policijai įsa 
kyta pažinti nuolatinius amba- 
dos tarnautojus ir prie jų nesi- 
kabinėti.

sams nusivilkti gulėjusi >argy 
bini. bet pastebėjo, kad nei jis, 
nei jie niekad daugiau prie Ame 
rikos atstovybės tarnautojų be 
reikalo nesikabinėtų. Kiekvie
nam aišku, jog tai yra nenorma 
Ii padėtis. Įtampa prasidėjo pra
eitais metais, kai Amerikos in
žinieriai atidengė sovietų pas
tangas sekti pranešimus iš Mas 
kvos Washingtonan. Ji dar la
biau Įsitempė, kai surado specia 
liai pogrindyje įrengtą sovietų 
elektroninę stotelę, sekančią kiek 
vieną pranešimą. Kitos trys 
Amerikos prekybos bendrovės 
neprekiaus su rusais, jeigu ne
bus paleistas Harvester Co. di
rektorius Crawford.

VAŠINGTONAS. — Paaiškė
jus. kad Baltųjų Rūmų tarnauto 
jai vartoja narkotikus, dauguma 
visuomenėm nustebo, o spauda, 
aprašinėdama šią žinią, kelia klau 
simą, kas. būtent, prezidento tar 
nautojų tarpe vartoja narkoti
kus, kokius ir kodėl. Visiems jau 
aišku, kad jiems narkotikus isigy 
ti palengvindavo B. Rūmų dak
taras Peter G. Bourne, išrašyda
mas svetimais vardais “vaistų” 
receptus. Geraširdis daktaras 
skandalo buvo priverstas atsista
tydinti iš pareigų ir tuojau takti 
niais sumetimais dingti iš Vašing 
tono. Tačiau dr. Bourne kelių die 
nų atostogos provincijoj ir paties 
prezidento teisinimas žurnalistų 
konferencijoje, kad daktaras yra 
labai pare gingas ir geras žmo 
gus, reikalo nepataisė: narkotikų 
vartojimas Baltuose Rūmuose 
spaudos kiekvieną dieną keliamas 
ir visaip aiški namas.

Pasak Chicago Sun-Times, 
spauda kad ir kelia narkotikų 
vartojimą Baltuose Rūmuose, 
kad ir jį aiškina, bet kažkaip 
miglotai ir prieštaraujančiai. 
Mat, prie Baltųjų Rūmų beimai 
šą žurnalistai, esą, patys bandė 
ar net vartoja narkotikus vieni 
ar kartu <u Baltųjų Bumų šta
bo tarnautojais, štai, tas ir su
maišo žurnalistų kortas taip, kad 
jie negali aiškiai ir tiksliai in
formuoti visuomenę. Antra ver- 
Mat, prie Baltųjų Rūmų beimai 
kotikų vartojimo stori joje, sten.

politiniai 
tik Ame-

rodo, kad

Prancūzai nuteisė šnipą
Paryžius. — Prancūzijos teis

mas Paryžiuje nuteisė 8 m. ka
lėjimo bausme 65 metų amžiaus 
pasižymėjusi paskutiniame kare 
pulkininką Georgesą Beaufilsą. 
Pulkininkas jau 10 metų kaip 
šnipinėjęs Kremliaus ponams. 
Bet kartą buvo sugautas, kai 
perdavė žinias Maskvos šnipams, 
liečiančias Prancūzijos atominių 
povandeninių laivų bazes Atlan
to

kaip finansininko ir prezidento 
iraugo Bert Lances bankinės su
ktybės arba kaip JA Valstybių 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų, Andrew Youngo, visai 
nieku nepamatuoti 
išsišokimai, naudingi 
riko< priešams.

Statistiniai skaičiai
Amerikoje narkotikus vartoja 
kokie 25 milijonai amerikiečių, 
kurių apie 10 milijonų yra nuo
latiniai narkotikų vergai. Jų 
balsas vis stipriau girdimas, ku 
ris reikalauja panaikinti narko
tikų vartijimo nepalankius įs
tatymus. Kitaip sakant, reika
laujama legalizuoti lengvųjų 
narkoikų vartijimą — kanapių 
ar panašių žolių. Pasak spaudos, 
pats prez. Carters tai idėjai pri 
taria — —legalizuoti mariuanos 
vartojimą.

Tačiau plačioje Amerikos vi
suomenėje tebėra stiprus pasi
priešinimas kanaoių ir ypač 
kokaino vartijimo legalizavimui 
ir todėl prezidentas to klausimo 
viešai nekėlė ir nejudino. Bet da 
bartinė narkotikų vartojimo is
torija. liečianti Baltuosius Rū
mus, privertė prezdentą keisti 
nuomonę ir įsakyti štabo na
riams nevartoti silpnų ar stiprių 
narkotikų. Prezidento žodžiais 
tariant: “Kiekvienas Baltųjų 
Rūmų tarnautojas, nesilaikęs 
įstatymų, gali pasiieškoti darbo 
kur nors kitur”. Bet tuo narko 
tiku istorija nesibaigia spauda 
ir toliau ją t-belukštena.

dą, ištekėjo už Rajecko, išau
gino su juo sūnų Gabrielių, ir 
lydėjo savo \yrą į kiekvieną 
paskyrimą. Sūnus palaidoje- 
tėvą, o dabar turės rūpintis} 
motinos laidotuvėmis. Velioni} 
lietuvių buvo mėgiama. Ji bu
vo kukli, bet pareigas tvarkiu- vežančių šalių komisija tyrinė

ja alyvos kainos pakėlimo reika 
Ir, bet kaikurios šalys jau dabar 
nori alyvos kainą pakelti 5%, ki 

j to? gi spalio mėnesyje. Bet Sau- 
Įdi Arabija, kuri daugiausiai iš
traukia iš žemės alyvos, nenori 

! pakelti kainas už išvežamą aly- 
su.jvą, nors OPEC konferencijoje 
ka Į Londone ir buvo nutarta.

Suvažiavę Londone OPEC at- 
sovietų šnipus — Valdik Ea- stovai nutarė, kad žemės alyvos 
ger ir Rudolph Cernyšev buvo kaina turi būti nustatoma kiek 
suimti siekiant slaptos infor- vieną kartą parduodant alyvą, 
macijos. Sovietų ambasadorius’

> Pa’i 
leisti, bet JAV teisingumo or
ganai atsisakė tai padaryti.
— Liepos 20 d. atsisakius Ame
rikos prokuratūrai atiduoti ru
sams du suimtus šnipus, se
kančios dienos priešpiet^ Mask 
voje buvo i_____ __ _____
direktorius Crawford.
— Kongreso atstovas Larry 
McDonald reikalauja, kad kon
gresas apkaltintų ir įkištų į ka
lėjimą niekus pliauškiant

Lietuvių atstovybės reikalus 
Wachingtone dabar tvarko 
A. Bačkis.

— Sovietų policija nutarė 
imti Jay F. Craworda, 
Amerikos policija suėmė

ioe Egipto užsienių reucaiu nu, ♦ ..
SeriZTorahim^ Kamei atme pareikalavo .„„jau )“<«
J113UV11O loicli I A \ toicinnnni

užšalusios. Jas pajudinti liepos 
nius pasiūlymus.

žodžiu, taikos derybos vėl yra 
užšalusos. Jas pajudinti liepos

OPECas svarsto žemės

alyvos kainą
Beirutas. — žems alyvą iš-

atsižvelgiant j visu valiutų kur
są, bet ne vien tik į dolerio. Bet 
šį klausimą dar tebetyrinėa spe
ciali tuo reikalu sudaryta komi 
šia.

Dolerio vertė užsienio pinigų 
silpnai laikosi. Dolerio verte ir

iun pritspieie mušk, * .suimtas Harvested* įpirkimo gal,a nežymia! silp 
|nėja.

Liepos 26: Ona, Jokimas, Grei 
tutė, Meilė, Gluosnis.

Saulė teka 5:37, leidžias 8 tl6| Andrew Young. Jis neturi tei-

w • n :

SKAITYK PATS IR PARAGdLNJ

KITUS SKAITYTI 
tiltas. sali Lyti griauk'U. būti ambasadorium, »ako ,

giasi visi' narkotikų vartojimo 
skandalą vienaip ar kitaip dan
gstyti. Gi atidengus visą teisybę, 
sujudintu amerikiečių nuomonę, 
sudrumstų paties prezidento ra; 
mybę.
net iš pajių Baltųjų Rūmų pas 
kottikų vartijimo istorijoje, sten 
net iš pačių Baltųjų Rūmų pas
togės. Aišku, kad ši istorija yra 
labai nemaloni: prez. Carteris 
susiduria tu politine krize, kun, 
pasak nobus menkesni,

— Charles Osborne visus 40 
metų žaksi po 4 z kartų j minu- , 
tę. Jis tvirtina, kad jam jau nu- 
s bodo žaksėti. bet daktarai ne
gali žak-ėjimo sustabdyti.

— New Yori<o teisėjas padė
jo jį kalėjimą laikraštininką Mi
roną Fedorą už atsisakymą duo 
ti teismui reikalingų informaci
ją

Bet prae'tą pirmadienį vienas 
sargybinis, kuris yra saugumie
čių organizacijos narys, nutarė 
sustabdyti Amerikos konsuloto 
patarėją Raymond Smith. Jis 
ėjo švariai apsirengęs bet ne 
taip, kaip dauguma amerikiečių. 
pagyvenęs Maskvoje ilgesnį lai
ką, jis jau turėjo truputį surusė 
jusią išvaizda. Saugumietis ban 
dė sstabdyti Smithą. bet jis ne
kreipė dėmesio į šnipo pastan
gas. Tada jis pareikalavo, kad 
Smithas am oarodytų savo do
kumentu^. 'Smithas ir toliau ne- 
bekrepė jokio dėmesio. Kada ru 
sas bandė pastoti jam kelią, tai 
Smithas žengė žingsnį atgal ir 
kirto į ausį. Policininkas to nesiti 
kėjo. Patarėjas k rto policinin
kui dar vieną ir šis išsitiesė. 
Smithas jam parodytų savo do
ros if,^ivilko ant kvadrato,

pakraščiuose.

POLITINĖ KRIZĖ 
PORTUGALIJOJE

Lisabana. — Penkių mėnesių 
senumo Portugalijos vyriausy
bė atsidūrė krizėje, kai ją re
mianti kons?rvstyvi demokratų 
centro partija atšaukė -avo tris 
ministeris iš dabartinės koalici 
nės portugalų vyriausybės. Ma
noma, kad ši vyriausybės krizė 
Portugalijoje gali sustiprinti ko 
munistų partijos ir jos šalinin
kų padėti.

Vy-:-visybės krizė iškilo, kai 
Portugalijos ministeris pirminin 
kas Mario Soares pradėjo dary 
ti sunkumus ir kliudyti ūkių grą 
žinimą teisėtiems savininkams, 
iš kurių ūkiai buvo atimti 1974 
metais tuometinės komunistų 
vyriausybės.

I^eigh š užimamų 
atrodė, kad karo 
labai žiauriai su

— Čilės karo vadai atleido 
gen. Gustavo 
pareigų. Jam 
vadai elgiasi 
gyventojais.

— Michigano valstijoje poli
cija suėmė portoriketį, kurį 
klausinėja apie Chicago poliui- 
ninko Quinlin Muntaner nužu
dymą.
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Lenkų reprezentacine dailės paroda
Gegužės 7 d. Craign Sa- Premijų išdalinta $545. Pre- 

vings taupymo oviidiovės pa niijų komisijoj buvo ir mums 
talpose, West Fullerton1 pažįstamas dail. Antanas - Cu-
Ave., buvo atidaryta lenkų oper. Nors mažos sumos pre- 
Arts Club ūų-oji metinė.^vigui mijos, bet jų buvo daug, ir pa- 
La paroda. Didžiojoje -banko, tenkinti, kurie jas laimėjo. Iš- 
patalpoje vyko bendra 28 dai
lininkų su 94 darbais paroda. 
Atskiroje salėje vyko vieno us-j 
mens, John Fabion individuali 
skulptūros ir tapybos bei gra
fikos paroda. John Fabion bu
vo 25 motus Chicagos meno 
Instituto dėstytojas, dabar išė 
jęs į pensiją. Jis išstatė 17 dar
bų, o ant atskiro skydo buvo 
iškabinti II-jo karo lauko pie
šiniai. kai jis buvo karo kores
pondentas.

John Fabion'o dailės darbai 
nesulyginami su Arts Club na
rių paroda bendrai paėmus 
Fabion gimė Vienoje, Austn 
joje ir jaunas būdamas atvy
ko į JAV. Mokėsi Chicagos Me
no institute. Po I-ojo karo 19- 
34 metais, gavęs Byerson'c 
$2.5U0 stipendiją, nuvyko į Kru 
kavą, Lenkijoje ir ten studija
vo Nacionalėje Meno Akade 
mijoje Xavery Dunikowski kla 
sėje skulptūrą. Grįžęs iš Lcn- ? 
kijos, vėl studijavo C Iri cagos 
Meno Institute Albin Polasek 
vedamoje skulptūros studijoje 
ir tapytojo Boris Anisfeld, gar
saus, Besarabijoje gimusio ru
so profesoriaus tapybos klasė- 
je-

Pravartu tarti, kad Fabior 
yra geras realistinės ir moder
nios skulptūros meistras. Ypa
tingai geras Chopino bronzos 
biustas ir kiti idarbai. Gera ta
pyba ir grafika. Taip pat išleis 
tas gražus iliustruotas p aro 
dos katalogas.

Nedaug ko galima pasakyti 
apie gausią kolekcinę lenki 
dailės parodą, išskiriant kelis 
ak varei istus. Geriausias iš jų 
yra Stanley Dudek, išstatęs ke
turias akvareles ir Walter Mo
ze ski. Iš aliejinės tapybos dai
ne blogi Ja 
Wen go re k 
-- Marga n

leistas 4 psl. katalogas, kurio 
paskutiniame puslapyje prira
šyta labai daug parodos rengi
mo komitetų ir komisijų, klu
bų ir moterų organizacijų. 
Taip pat asmenų, kurie sukė
lė pinigų premijoms. Mes ne
galime pasididžiuoti savo pa 
rodąs rengdami, kada neturi 
me tokios gausios paramos iš 
visuomenės. Tačiau palys len
kai, su kiniais teko pasikalbė
ti, pripažįsta, kad jie meno sri
tyje negali susilyginti su lie

, tuviais. Lietuvių dailininkai 
esą visi profesionalai, baigę 
aukštus mokslus ir jų parodo
se matai aukšto lygio meno 
kultūrą. O vis dėlto ir jie turi 
kuo pasidžiaugti, kad turi John 
Fabion Professor Emeritus, 
kaip jau minėjau, buvusį Chi 
cagos Meno Instituto profeso
rių, skulptorių ir tapytoją, ku
ris bendroje parodoje nedaly
vavo.

Parodos atidaryme kalbą pa 
sakė Chicago Sun - Times me
ne kritikas Harold Haydon. Po 
atidarymo buvo šampano ir už 
kandžių.

.V. SzlezA'zs

Dail. Vi tau to Igno grafikos 
ir tapybos paroda vyksta Jau
nimo Centre. Išstatyta 55 dar
bai — grafikos 28 darbai, 18 
tapybos ir 9 mišri technika. Ig 
nas yra vienas iš kitu grafikų 
savitas ne tik technika, bet ir 
lietuviškos dvasios motyvais 
bei originalumu.

kaip ni-

AubignyG1NO MIESTĄ

rienas užmuštas, 20 sužeistu
AUBIGNY, Manitoba. Du tor

nados vėsulai nušlavė skersai 
platų ruožų Manitobos provin
cijoj. birželio (June) 19 d. Už
mušė vieną žmogų arti St. An
ne miestelio ir beveik sunaiki
no tą mažą apylinke, esančią 30 
kilometrų į pietus nuo Winni- 
pego.

Užmuštas David Waller iš Por
tage la Prarie, Manitobos. (Por 
tage la Prairie, Manitobos. (Por 
na musų tautiečiai Povilas ir 

K.B.). B-
David 
Cana- 

tra uki- 
kai vie 

smar-

Julija Liaukevičiai. 
CMP policija sako, kad 
Waller tuo metu buvo 
dian National Bail way 
nio priekiniame vagone, 
nas tornadas tą vagoną
kiu staigumu nubloškė nuo gel 
žkelio bėgių arti St. Anne mie
stelio.
Mažiausiai 20 kiti buvo sužeis
ti. Septyni sužeistieji žmonės 
buvo nuvežti į Morris General 
ligoninę ir keturi į St. Bonifa
ce Hospital Winnipege. Kiti nia 
žiau sužeistieji buvo gydytojų 
apžiūrėti — aptarnauti ir pa
leisti.

Manitobos

iš Perris.
Regent iš 

sužeisti, kai 
vai.

Manitobos premjeras Sterling 
Lyon rytmetį nuskridęs malūn
sparniu į Aubigny pasakė, kad 
jis apie nuostolius tą pat dieną 
padarys pranešimą 
Legislatūroje.

Alexander Willett 
Calif., ir Mrs. Vera 
Winnipego buvo
jų automobilis apie 5:30 
popiet buvo nublokštas (vėsu- 
lo nupūstas) nuo plento 75, še
šios mylios į šiaurę nuo Mor
ris.
Taip pat ligoninėje yra 11 me
tu senumo berniukas Miles De- 
sjarlais, kuris buvo pavojingai 
supiaustytas lekiančių stiklų, 
kai vėsulas draskėsi per jo Au
bigny namą.

Išsidraikęs, bet labai išsiplė
tęs nuostolingasis vėsulas už
puolė ūkius nuo Morris iki Lac 
du Bonnet; kur tik jo straublys 
užkliuvo. Praneša apie nuosto
lius 
lių 
Bet 
liai
žiausiai 20 žeimų ūkių toje apy 
linkėję staigiai virto benamiais. 
Gyventojų apskaičiavimu, tarp 
pusės ir trijų ketvirtadalių pas
tatų buvo sunaikinta. Jie sako,

TIKROJI MEILĖ STEBL K GlnkiŲ apribojimo derybos
Ženeva. — Vykstančiose Že

nevoje ginklų apribojimo dery
bose, Sovietų delegacija atmetu 
si amerikiečių pasiūlymą, kad 
vežiojamos raketos būtų abiem 
šalims leista gamintis iki 1985 
m. Bet, pasak New York Tomes, 
JA Valstybių delegacijos Žene
voje pirmininkas Paulius Warn 
ke liepos 24 d. tai paneigė, sa
kydamas, kad jam tuo klausimu 
sovietų “niet” yra nežinomas.

ir

NAUJIENOS
tornadui ėmė mažiau 
nutė paversti miestą 
sius. Didelė masinė
Romos Katalikų bažnyčia buvo 
paversta į medžių skeveldras.
Miesto vienintelė krautuvė, jo‘ 
bankas ir pašto įstaiga sun
kiai apgadinti.

Daugybė namų stovi sunai-{ tik Pete baigs kariuomenėj tai
kinti, apdrąskyti ir mažiausiai uybą, 1976 metais.
vienas namas pražuvo, neliko Bet netrukus Pele automobilio 
nė ženklo. Nežinia, kur jis din- nelaimėj buvo 
go. (Suprantama, vėsulas savo tas ir be sąmones 
<frunhlhi Vnr» L\r .« ■ ,» __

U.

LŪS DARO
Tikra tiesa

CHICAGO. Pete Saracėno 
Linda Fraschalla, abudu 
metų amžiaus; jis tarnaują
S. marinas, ji Presbiteriai! St. 
Luke ligoninės tarnautoja. Jie- 

, du buvo sutarę apsivesti, kad

straubliu kur nors ii nunešė.—1 
K.B.).

Automobiliai guli aukštelni- 
ki kiemuose ir daržuose, kaip 
vaikų žaislai, netikėtai ko
kios lai galingas rankos išsvai
dyti.

Kaip Manitobos Hydro darbi
ninkai dirbo atsetatyti sulaužy
tas elektros jėgainės linijos ank 
sti šį rytą (birežlio 20 d.) mie
sto žmonės mėgino išaiškinti re 
porteriams tą šiurpią minutę, 
kuri prasidėjo prieš 5:30 vai. 
popiet pirmadienį, kokias bai
mes jie turėjo kaip tas vėsulas 
prasidėjo. iVenas sakė: “Mes 
valgėm vakarienę, aš ir mano 
dvi dukterys, kaip staigiai “ka- 
boom”,-pradėjo langai braškė
ti.” Jie visi spėjo subėgti į bei- 
smontą, lai jų gyvybės liko iš
gelbėtos.

Pagaliau tornadas nuūžė į 
žiemryčius, apie 20 kilometrų 
išsirikiuodamas į eilę, prade
dant prie Morris .ir slenkant 
prie St. Anne.

Greenland Home — senelių 
piliečių rezidencijos stogas bu
vo nuplėštas tornado, kuris su
naikino du namus, garažą ir 
netolimais esančio ūkio įran
kių prekiautojo įstaigą. Tai bu
vo stebuklas, kad nei vienas iš 
gyventojų nebuvo užmuštas. 
Tik viena moteriškė buvo kren 
tančių stiklų labai supiausty- 
ta. Keli gyventojai buvo nu
vežti į Steinback ligoninę, bet 
tikimasi, kad jie visi buvo pa
leisti namo.

Kazys Beniušis 
(Bus daugiau)

sunkiai sužeis-
> atvežtas į 

Westlake Community Hospi
tal, Melrose Park, kurarespira- 
toriuje paguldytas ir keliones 
gyvybės gelbėjimo mašinomis 
apstatytas pusketvirto mėnesio 
išgulėjo be sąmonės ženklo.

Linda pamena, kaip dakta
rai jai aiškino, kad Pele (Pet
rukas) niekuomet “neišgis, c 
jei ir išgis, bus kaip daržovė. 
Daktarai ir draugai man įkal
binėjo palikti jį ir pamiršti” 
pasakoja Linda. Bet jos širdis 
“kalbėjusi, kad pagis“. Aš jj 
mylėjau ir atsisakiau jų klau
syti.

Nuvežus į Westlake ligoni
nę, daktarai, apžiūrėję jo gal
vos sužeidimus nutarė, kad 
miręs, bet vienas daktaras pa 
juto, kad dar turi labai silp
ną julsą, tada į ligoninę pilė
ną pulsą, tada į ligoninę priė- 
patarė ligonio motinai, 
teks išjungti elektros energiją,! 
redkaiinga mašinoms gyvybei 
palaikyti, bei Linda užprotes 
tavo. Ji iš St. Lūkės ligoninės 
po darbo valandų kasdien at
važiuodavo prie ligonio budė
ti.

Po trijų mėnesių be šamo 
nes (ir coma) jis apsirgo dvi
guba pneumonija ir daktarai; 
valandas gyventi. Jau suėjo 2 
valandas gyvent*. Jausuėjo ?į 
mėnesiai, o Pete net blekstie- 
nos nepajudino, ir pačiai Lin
dai daktarai patarė nebesirū 
pinti beviltingu dalyku. Lin 
da nepaklausė, ir Kalėdoms — 
Naujiems Melams artėjant, pa
rūpino eglutę, išpuošė ir abid-;

AFRIKOS JUODŲJŲ 
GYDYTOJAI RAGANIAI

PRETORUA, Pietų Afrika— 
Pretorijus juodžių gyvenamų 
lūšnų (ghetų) gyventojai, ypač 
jų paauglės merginos bei tėvai 
gyvena didelėje laimėje, nes iš 
kažkur vėl atsiradęs raganius 

vėl

vi šventės praleido su savo gy
va “daržove”, kai “stebuklas’ 
prasidėjo: Linda pastebėjo^ 
kad Petro akys atmerktos ir 
jis ją akimis sekioja. Po kiek 
laiko jis jau pradėjo pajudinti 
pirštus — vieną kitą, dar vė
liau visą ranką, pagaliau visą 
kūnų, bet balso dar keletą die 
nų neturėjo, bet Linda iš ju
dinamų lūpų suprato ką jis 
nori pasakytu

Po 7 mėnesių atsisveikinant 
su Westlake ligonine mažne 
viso personalo akyse spindėjo 
ašaros matant prisikėlusį žmo-

4 -a
Chicagos Ręhabilitacijos Ins

titute galutinai sustiprėjęs Pe
le nuvyko pas Liudos tėvą pra 
syti dukters rankos. “Jei per 
ši kambarį pereisi, Linda visa 
bus tavo”, suliko tėvas.

Pete pasakė: “Aš be Lindoskadi . _ , ...1 niekados nebūčiau nepagijęs.
3 Ji tikrai mane daug pamokė 

apie meilę... Daktarai mane va 
dina “stebuklo berniuku (mi
racle boy)” ir aš tikiu, kad jie 
tiesų sako. Esu laimingas, kad 
esu gyvas ir laimingas, kaa 
turiu Lindą”... O Linda pareiš
kė savo džiaugsmą papildyda- 

į nia, kad “Mudu abudu norime 
| turėti vaiku!”.

padarytus krentančių dide- 
ledų beisbolo didumo, 

nepalyginami yra nuosto- 
Aubigny apylinkėje. Ma-

CespcuaM flirtą

WITH REPAYMENT 
TO FIT TOUR CNCO1WE * J

» Years Savinas 
Certificate 

(Minimum S5,000j.

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

Nuo

f DETROIT — Cadillac’s individuality for 
1978 is noticeable from all angles of the 
Sedan de Ville (upper). As with all full-size * 
Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hoodface establish this 
year’s new look. De Ville models possess 
'distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
tear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international 
size Cadillac with its distinctive blend of 
alegance and sportiness. Available m two color

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

S^skairos apdraustos ik) 
<*40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6UbZ9

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview. Illinois 60455 

Tel S98-9400

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan assosiation
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE 254-4470

savo
ir ritualams yra 
jaunų mergaičių

“gydytojas” (mutiman), 
pradėjo skleisti terorą.

Raganius (mutiman) 
“vaistams” 
reikalingas
kūno dalių ir jau 8 tokias nuo 
6 ir 15 metų amžiaus yra “vai
stams” sunaudojęs. Jo, tuo tar
pu, paskutinioji auka rasta su 
išplėštais kūno gabalais.

Johanesburgo (legalus) bal
tosios magijos vartotojas raga
nius gydytojas paaiškino, kad 

1 “Mui” medicina apsaugo jį pa
tį. Net už $500 teismui jo nega
lima pristatyti.

i Žmonės bijosi jo medicinos” 
“Muti” yra vertybė, kuris vie
nas arbatinis šaukštelis kaštuo 

: ja $100, ir tai yra priežastis, 
j kad vaikų skerdynės Pretorijo- 
. j e nesiliauna ir dėlko tokia bai

mė Pretorijos priemiesčiuose. 
Žmonių “muti” išdžiovinus ir 
sutrynus į miltus “mačija” nuo 
“išprotėjimo ligų” — aiškino 
kaip natūralų dalyką Johanes
burgo baltosios magijos dakta
ras raganius. “Bet “muti” yra 
geras vaistas. Nors yra ir kitų 
dalykų, kurie taip jau veikia 
gerai”, užtarė žmogėnos “mu
ti” milteliais išprotėjusius pa
cientus gydantį kolegą raganį.” 

Trys mergaitės, “muti” raga 
niaus aukos išliko gyvos, bet vi 
soms buvo išpiauta 
po gabalą mėsos ir 
iš liežuvių ir ausų.

iš 
po

šlaunų 
gabalėlį

J. Pr.

YitA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Berną i> 

meniškai pažino, ssidte jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaitų. 
Daoar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą.

xYaujfcu ncvy±ę» ue tuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
pirkti Auuiuu auKo parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Scruv gyvenimo oruuzus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas'ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO KOKO lengvas, v aižaus, gražia literatūrine forma pasakojimu 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanės Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 p&L, kaina 2 doL «

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Bruit-Filled Fantasies

t
j

A. II accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to

combinations, two-tone brown or black and 
platinum, the Elegante exterior design is high
lighted by a fully-painted metal root, chrome 
accent moldings, wire wheels and unique 
Elegante scripts. The interior is plush, even by 
Seville standards, and features leather/vinyL 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
saddle leather, matching the interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
10,000 Seville Elegante models during 1978. 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition” cars for 1978, in 
the familiar De Ville, Fleetwood, Eldorado 
and Seville models. - ---------- -

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

i
232 WEST CERMAK ROAD 

Pmi Kauly aukas, Prrrulml
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SERVING CHICAGOSUBURBS SINCE 1905

I 
t

y Enjoy the fruits of summer’s labor — with a ddectabi# war I 
Cream dressing. Simple to make and delidous to aerwu < į 

. fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — pspat* ' 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineappkų wdcatp * 

•nd kiwi. ’ |
Developed by home economists for Mortos Salt

the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a eambbw- į 
tion of brown sugar and Morton3Nature ’• j
blend. \

i Other salad tips? To please the eye as weH m ti* fast* budk
▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or vsgeh&bM*) 
co the serving platter. i

\ To prevent cut fruit from dh*eolorinc, dip sUer« cr wdtfO 
apples, peaches, nectarines, pears and some plums fa

X (8-ounce) carton sour^ — teaspoon Morfše 1 Jg 
cream . Natnnel Seasons ^<4

t ft eup firmly packed - ' seasoning **
brown sugar ~ ' V_____ ,

r Combine all ingredient fa small bo^i; put Shyt fcfr

(Bus daugiau),

I- NaU4ISNO‘. CHICAGO I, ILL, Wednesday, July 2Ą 1975



Pagaliau 1924 m. daktaras 
vyksta Lietuvon ir laimingu su
tapimu suranda sau gyveninio 
draugę Alenos Vileišytės asme
nyje kilusios iš žymių Lietuvos 
veikėjų ir patriotų giminės. Ve
dybos sutvirtino daktaro gyve
namo kelią. Pradžioje apsispren 
dė likti Lietuvoje ir įsigyjęs bū 
vusj Radvilų dvarą ant švento
sios kranto, paskendo kultūrinio 
ūkio darbuose.

Jo surasta gyvenimo draugė 
Alena iVileišytė, savo idėjiniu 
nusistatymu, visuomeninio ir po 
litinio darbo sugebėjimu, savo 
amžinai skaidria nuotaika, pa
pildė dr. Devenio asmenybę, su 
darydami drauge idealią lietu
višką šeimą ir kartu tvirtą de
mokratinės ir patriotinės veiklos 
damą pašvęstą savo tautai.

Po metų abu Deveniai sugrį
žo Amerikon išgyvenę trejus 
metus sulaukė dviejų sūnų. Kiek 
sutaupę 
1928 m. 
tuvon.

VIKTARAS KAROSAS

per tą laiką pinigų, 
su visa šeima grįžo Lie

Lietuvoje gyventi, dr. 
neatsisakė nuo Ameri-

Likęs 
Devenis 
kos pilietybės ir keliais atvejais 
turėjo grįžti ir ilgiau pabuvoti 
naujoje tėvynėje savo pilietinių 
teisių pratęsimui, per tai ryšiai 
su lietuviška išeivija nebuvo nu
traukti.

Amerikos pilietybė nebuvo dr. 
Devęiniui kliūtimi verstis gydy
tojo praktika tėvynėje, bet keis 
tas Lietuvos vyriausybės nusis- 
tatymas Amerikos mokslo atž
vilgiu pastūmėjo jį kitu keliu. 
Kuomet rusų universitetu diplo 
mai buvo automatiškai pripažįs 
tami teisėtais, tai pripažinimas 
jasaulinio garso Tale u-to diplo 
mo užtruko net penkerius metus. 
Daktaras kantriai ir ilgai laukė 
valdžios sprendimo, bet nesulauk 
damas įsigilino į modernaus že
mės ūkio ir ekonomijos moks
lus, kuriuos pritaikė savo įsigy
tame dvare.

• Įsigyjęs apleistą buvusį Rad-

, < , : t ’■<D R. M. DEVENIO ATMINČIAI
(Vietoje nekrologo)

jM

6^0
Alena Devenienė ir Dr. Mykolas Devenis. Santa Monica, Cal., 1975 įlietais.

vilų dvarą pavertė, savo ir žmo]au^^to našumo sėklos ir veisli
nes energija bei sumanumu, papdai gyvuliai į ūkininkų sody- 
vyzdingu ūkiu, iš kurio plito! bas, kultūrindami aplinką. Kas-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gabūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom i i. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kspaflmktt, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dfiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kainą 4 doL

Juozas Kspačlnskss, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yri natūrali ankstesniąją atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
taiancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKASIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO/.LIETUVOw 
^iteė buvo VUniuje,.Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naučakiuose

Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
gWėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 psL $1.50. Yra taip pat 

Šventa į anglų kalbą.
AA Zoičerrko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusą rašytojo 

80 satyriniu novelią, 199 pusi., kaina $2.

D. K u ra M s, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriam pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
utaasfcaviiBal Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

P. Pa kirk Ils, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsą likimą 
Kaina $2.

Vfocas tamiltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M pel Kaina SU0,

Ha Ir kiti laidiniai yra gaunant
NAUJIENOS!, 17* HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 4M3

F!MfriBt 4»r*a vala^4«mĮi FŽMkanf palt* Ir rrlde^aa? 
tokį ar wlalalwt htWCy

met šimtai ekskursantų lankyda 
vo Devenių pavyzdingą ūkį bei 
netrūkdavo studentų agronomų, 
atliekančių praktiką.

Verta paminėti, kad išlikę Rad 
vilų rūmai buvo pastatyti ant 
buvusios kung. Daumanto pi
lies griuvėsių, kurių pamatus su 
darė kelių metrų storio akmeni
nės sienos, simbolizavę gilią 
Lietuvos praeitį.

Lietuvoje daktaras, be savo, 
ūkio darbų, daug dėmesio paš
ventė Lietuvos Ev. Reformatų ; 
Bažnyčiai. Nuo 1923 m. buvo 
išrinktas kuratorium ir veik kas 
met, drauge su savo šeima, vyk 
davo į Sinodo posėdžius Biržuo
se. Čia jis susidurdavo su žy
miausiais Lietuvos veikėjais — 
vtn. S. Žukausku, gen. St. Nas
topka, karo inhi. pulk. -L Varia1 
k<ju ( u drauge mokėsi

Jan turtf laikas atspausdintu ir galimi gauti knygą rinkoje f

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ j
Alekso Aferose myga aprašanti paskutinlq 90 (18€9-]»:9) metu * 

Chleagof lletadą gyvenimą ir Ją atliktus darbus 664 ptl. Kaina 
S10. Waldo Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje apraiyta pirmas CMcagon atvažiavęs lietuvis, plraos 
Bstalą kolonijos, ją ruorganizuotoe Šalpos draugijos, statytos bai- 
nyėiaa, įsteigti laikraAčiaL kurią viso buvo 121, 41 teatro draugija, <8 
paaaulietiikl chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonią blografl- 
joa. Duoti dokumertai katalrkižką, aocailistinią, Laisvamanižką ir 
kitą organlsaclju atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt

Nortntkjl Ha knyga Įsigyti praioml pavalyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

17U Se. HalrLerf 8L, Chicago, HL €6608

C uus-r pasukdavo i netoliese esą 
mą Vileišių gimtinę Mediniu 
kaime prie Pasvalio, iš kur ap
lankydavo Klongevičiu>, ištekė 
jusios Alenos Devcnlcnės teto 
ūkį.

V’isa tai parodo, kad dakta
rai palaikydamas art mus ry
šiu. su savo ir žmonos gimti
nėmis, norėjo priaugančioje kar 
toje įskiepyti meilę gimtajam 
kraštui. ka< jam ėkmingai pasi 

|SeKė.
Dr. Devenis. būdamas veiklus 

reformatas, savo darbais r nu
sistatymu įrodė savo ištikimy
bę I ietuv<K reformacijos tole
rancijos principams, (ireta tavo 
dvaro jis globojo istorinę, dar 
Radvilų statytą. Deltuvos refor
matų bažnyčią. Su dideliu b<;ks 
tu baltai dažytas bažnyčiom pas 

Datas patraukdavo v sų l kmer 
gės plentu pravažiuojančių kelei 
vi u dėmesį.

Netoliese stovėjo kukli kata
likų bažnytėlė, kurios klebonas 
lenkas kun. K. Kazlauskas padė- 

|jo daktarui prižiūrėti Deltuvos 
t atsi

Pemavos gimnazijoje), broliais 
Yčais,, Vasario 16 Akto signa
taru J. šernu, Kipru Petrausku, 
prof. J. žemaičiu ir daugeliu ki
tų, kurie sudarė drauge ir re
formatų elitą.

Ypatingoje pagarboje dr. De
venis laikė gen. supt. dr. kun. 
P. Jakubėną. (kurio įkalbėjimu 
tėvams ir vėksne parama buvo i 
paskatintas į mokslus. To jis! 
niekad nepamiršo ir atsidėkoda-j 
mas padovanojo kun. P. Jakubė 
nui autonmobilį, kad palengvi
nus jam vargingas keliones.

Atvažiuodavo į Sinodus savo 
didele mašina, drauge su visa 
šeima, su kuria vėliau lankyda
vo savo gimtuosius Klausučius, 
kur jo tėviškėje gyveno sesuo 
Klybienė ir visa eilė giminių ir 
artimųjų.

Paviešėję dieną kitą Klausu-

‘U- ti

I
.nkt

i reformatų bažnyčią, už ką 
‘.lygindavo ūkiškai.

Taipogi daktaras globojo 
dvi katalikiškas bažnytėles, 
ną — O. Vilužienės statytą Kaz 
lauskų altariją, kurią savo 
lėšomis atstatė. Antrą — jis gi o 
bojo, savo kitame įsigytame dva 
re prie Dubingių, Didžiadvario 
katalikų bažnytėlę kurią pagrin 
d in a i atremontavo ir pakvietė 
artimiausią kleboną kartas nuo 
karto atlaikyti pamaldas, apmo 
kėdamas kelionės išlaidas.

Jam rūpėjo; pirmoje eilėje 
krikščioniškos moralės auklėji
mas tautoje, nesvarbu kuriai re 
ligi jai priklausytų Dievo namai. 
Todėl dr. M. Devenį galima lai 
kyti ekumeninio sąjūdžio pra
dininku mūsų tautoje. Nuo tos 
savo pareigos jis neatsisakė ir 
sugrįžęs Amerikon. Visa tai at
likta tyliai be pasidžiavimo ar 
skundų, bet kaip eilinio krikš
čionio pareiga.

Dr. Devenio įsipareigojimas 
savo tikėjimui buvo didelis, nes 
ištrūkęs iš Vorkutos stovyklos 
ir atvykęs į Waterbury, įkūrė 
Lietuvių Protestantų Sąjungą, 
kuri su savo skyriais lietuviško 
se kolonijose suvaidino lemiamą 
rolę pergabenant iŠ DP stovyk
lų mūsų žmones. Atsikūrus Lie

dar
Vie

Kefunibatų Bažny- 
iyj\ kurią rėmė mo- 
nutcrialiai. kelius kar 
ivo Sinodo posėdžiui>- 
iais atvejais buvo iš- 

- < ;do < i irek t (>r i u m.
iras permatė dideles ga-

’ ir. v b? s -urištus su jo kriklau- 
inu r formatų konfesijai. Nuo 

pat sa\o įsikūrmo W’aterburj’ 
"radž as riklausė United Pres 
by t-rian f’hurch I’. S. A,, kas 
\< hau udarė jam plačias gali
mybes už mėgsti r y šus su žy- 
riiitis amerikiečių veikėjais ir 
‘ i lit ku<. Tai pačiai denomina
cijai priklausė ir sen. J. S. Dul 
los i kari, asmeniniai kreipėsi D. 
P. bilhtus reikalu ir jį paveikė 
lietuv u nauda.

Dėka panašių artimų ryš ų 
su am< rikiečiais jam nekartą te 
ko atlikti diplomatines misijas 
Li tavos byloje. Ypač atsižymė 
jo savo liudyjimais Ker<teno ko

< tiriame ka p Vorkutos 
r žinoma asmenybė ame 

rik iečių visuomenėje, pridavė 
savo parodymams svorį ir rim
ti.Pasiremdamas savo patirtimi. 
ji> ragino atvykusius lietuvius 
evtngelikiu užmegsti artimus 
ryšiu- su broliškomis amerikie
čiu Bažnyčiomis, nes tuomi ga
li daug laimėti Lietuvos laisvės 
reikalui.

Užėjus 1910 m. bolševikų in
vazijai. m griuvo iki pat pama
tų Devenių šeimos gyvenimas.

< turtas buvo nusavintas, 
iras areštuotas ir nuteis

tas už akių 8 metams į Sibiro 
konclagerius. Tik paskutiniuoju 
momentu pasisekė Alenai Deve 
nienei išgauti iš Amerikos kon
sulo dr. O. Noremo vizas savo 
vaikams, o pati turėjo slaptai 
išvykti.

Areštuotas

io koncentracines stovykla- Pa 
tekęs į Vorkutos anglių kasyk
las pradžioje dirbo e liniu kator 
/įninku. Gaunama duona buvo 
-urna syta su piūvenomL, prie
dui kaltais pridėdavo dvokiau 
čjos žuvies gabalėli. Pagauta 
lauke kurapka, varna ar zuike- 
Ls buvo kaiin ų čia pat žalia 'U 
doroiania.

Jauni vyrai krito kaip musės 
rudens metu. Daktaro stovyklo 
ie vyravo ukrainiečiai ir lenkai, 
kuruos vėliau išleido į kuriamą 
gen. Anderso lenkų armiją. Kr’ 
to danty>, atsivėrė kūne žaiz
dom. skorbutas retino kalinių ei 
k-s. Jų vieton ateidavo nauji ver 
gų papildymai.

Daktaras panaudojo kelias iš 
nie-tas į šiukšlyną geležines sta 
tine medic niškam viralui ga
minti. Drauge su kitais kaliniais 
rinko taigos pušaičių želmenys 
ir kitus lapelius, kuriuos sume
tę i verdantį vandenį pagamin
davo savotišką ‘"arbatą”, kuri 
suteikdavo organizmui kiek vi
taminų ir pristabdydavo skor- 
buto ligos liūdnas pasekmes. Tą 
pastebėję viršininkai, atleido 
daktarą nuo anglių kasimo ir 
perkėlė į sanitarinį skyrių, kur 
turėjo padėt felčeriui ‘"gydyti” 
kalinius.

Dėka energingų Alenos Deve- 
nienės pastangų, jai atvykus su 
vaikais Amerikon, sunkiose ka
ro meto sąlygose pasisekė 1942 
rn. gale ištraukti daktarą iš Vor 
kutos pragaro nasrų, kuris po 
ilgos kelionės per Pietų Afrikos 
iškyšulį ir rytinę Aziją pasiekė 
Amerikos krantus ir susijungė 
su savo mylima šeima.

Sugrįžus Amerikon, dr. Deve 
nis greit moraliai ir fiziniai at- 

, sigavo ir visa savo atliekama
tardytas ir kan- energija įsijungė į profesinį, vi 

kintas iki sąmonės netekimo jis suomeninį ir praktinį gyvenimą, 
nepalūžo dvasiniai ir Leidžia savo vaikus į aukstuo-niekad nepalūžo dvasiniai ir Leidžia savo vaikus į auksruo- 

daužytos ausys nebesugijo ir’siųs mokslus ir įsigyja netoli 
daug pakėlė fizinio skausmo. Su Waterbury Rocklege farmą, ku 
klausa buvo pakirsta. Ukmergės ri ilgainiui gavo Devenių far- 

vienutėje buvo kalinimus vardą.
. K. Radvila, 1 Prasidėjus DP emigracijai De 

venių farma pergyveno istorinę

kalėjimo
tas drauge su kun
kuris neatlaiks kankinimu, grei
tai pasimirė. Daktarą perdkėlė paskirtį, nes tapo daugeliui nau 
į Vilniaus Lukiškių kalėjimą.-iš’ jų ateivių tiltu į Amerikos gy- 
kur netrukus išgabeno i Vorku- Į venimą. Ypač nemažai vyresnio 
tos pragarą. amžiaus intelektualų, kuriems

Prasidėjęs karas atnešė badą sunku buvo gauti darbo sutar
ir suirutę .visai Rusijai, o ką čių, pasinaudojo Devenių išties- 
bekalbėti apie Vorkutą ar Sibi-ta pagalbos ranka.

;o> pragarą. intelektualų, kuriems

Tau pykite dabar
pasemti®

Taupykit« dabar.

rn 3-n unpom! jltjf 1U 
didelius (Urbui. Pirai, jie ps- 

Mi Junu pulekti įsmeniikui jūsų 
užsimojimus. Antri, jie padedi m- 
turti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Bantaupo*, padėtot prie! 10 rnėna- 
Uo dieną, neia nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmot dienos.

liduodami Certifikatai, kuria ne- 
ša iki i^rg

73/4% 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! ląskaitcc 
neša w

SAVINGS £ LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halstad St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮiteljrU 1923 metai*. T< 421-3070
įstaigos pietuose Iriemaa automobiliams pastatyti.
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Paleckis rašo apie “kadrų tekamumą”, 
pravaikštas, ir labai žemą gaminių kokybę

Justas Paleckis, buvęs -‘tarybinės” Lietuvos premje* 
ras, prezidentas, o vėliau ir aukščiausiosios tarybos aukš 
eiausis pirmininkas, sovietinėje Lietuvoje gana gerai gy
vena. Jis gauna didelę valstybinę buvusio prezidento pen 
siją, gauna pačios Maskvos skiriamą -‘personalinę” pen- 
siją, turi progos pasinaudoti Įvairiomis maisto, kelionių, 
buto, vakacijų ir kitomis privilegijomis, ko paprasti že
mės netekę Lietuvos ūkininkai nebeturi.

Justas Paleckis daug gauna, bet dabartinėje Lietu
vėje daug ir reikia, jeigu kas nori galą su golu sudurti. 
Justui Paleckiuipalikta privilegija užsidirbti kelius rub 
liūs laiškais Bimbai. Kiekviena mėnesi Paleckis turi tei
sę parašyti Bimbai laiškų, kurie spausdinami Bimbos re
daguojamoje savaitinėje Laisvėje.- Bimbai tas nieko ne
kainuoja. Jeigu Bimba ir norėtų Paleckiui mokėti, tai 
Paleckis Bimbos dolerių negautų. Juo pasiimtų sovietų 
valdžia, kuriai doleris šiandien yra brangesnis, negu Si’ 
biro kasyklų auksas. Paleckiui už straipsnius moka Pra
nas Petronis. Jie eina “užsienio lietuvių draugijos sąs- 
kaiton”: Už gerų santykių palaikymą su užsieniečiais, 
Paleckis atsiima rubliais iš Petronio aruodų. Prie tų aruo 
dų yra prikergtas ir Vytautas Kazakevičius. Jis dar jau’ 
has, jokių pensijų negauna, bet Petronis ir jam moka už 
Jokubkai paruošiamus “kultūrinius priedus”.

ŠĮ kartą Paleckis kreipiasi ne tik Į pati Bimbą, bet 
ir Į visus bimbininkus. Savo laišką ŠĮ kartą jis pavadino 

: “Mieli draugai laisviėčiai!” Pradžioje Paleckis pasigiria, 
kad jis neseniai buvęs Maskvoje, dalyvavo labai reikšmin
game aukštų ponų susirinkime, apie kurį Amerikos bim- 
bininkams šitaip praneša:

“Rašau po pasibaigusios mūsų aukščiausiosios ta
rybos sesijos, kuriose apsvarstytas svarbus klausi
mas apie valstybinės drausmės būklę respublikos pra 
menėje ir priemones jai toliau stiprinti. Pranešėjas 
tuo klausimu, liaudies kontrolės komisijos pirminin

Juozas Kapačinskas

I

kas A. Barauskas, plačiau apžvelgė padėtį pramonė
je. Jis pažymėjo jos nuolatinį augimą ir sėkmingą 

bendrųjų planų Įvykdymą bei viršijimą. .Per 1976’1977
metus ir šių metų 5 mėnesius respublikos pramo
nė viršum plano realizavo produkcijos daugiau kaip 
už 263 milijonus rublių. Tačiau pramonės darbe esa
ma dar daug trūkumų. Apie tuos trūkumus, kurie 

pasireiškia kai kur žema darbo disciplina, kadrų tekamu- 
mu, pravaikštomis, žema gaminių kokybe ir kt. 
Pranešėjas kalbėjo nuodugniai, pasiremdamas konk
rečiais faktais”. (Laisvė, 1978 m. liepos 25 d. 3 psl.).

Petronis moka Paleckiui stambias rublių sumas, kad
jis galėtų papildyti menkavertes Paleckio pensijas, kad 
jis pagirtų sovietinę sistemą, nurodytų amerikiečiams, 
kaip jis stebuklingai veikia, kaip pramonė kiek
vieną metą auga ir kaip kasdieninis gyvenimas ne tiktai 
sovietinio proletariato, bet ir visos liaudies gerokai pa
kiltų. Be ką Paleckis daro? Jis tiktai kartoja senus ko
munistų partijos pastatytų pareigūnų pranešimus, kurie 
girdavo penkmečių planus, bet čia pats primindavo ,kad 
tiems planams kenkė ne tiktai tie patys proletariat bet ir 
privilegijuoti komunistai.

Paleckis primena, kad dar šiandien,, kada -‘darbinin 
kai dirba sau”, kad visos dirbtuvės priklauso jose dirban
tiems, kad pelnas eina visai valstybei, visiems gyvento
jams. Bet sovietinė gyvenimo tikrovė yra visai kitokia. 
Kad didelė dauguma tų proletarų, “dirbančių sau”, pra’ 
vaikšto dirbtuvėse nuo vienos mašinos prie kitos, nuo 
vieno stalo prie kito, iŠ vieno kambario Į kitą. Vaikšto ne 
tiktai proletariškiausieji praletarai, bet vaikšto ir dirb
tuvių vedėjai, ir čia nieko negali pagelbėti draugovinin
kai ir kiti sovietų valdžios apmokami sargai.

Iki pirmo pasaulinio karo Rusijos ir iusu okupuo
tų kraštų darbininkai buvo pavyzdingi. Inžinieriai ste
bėdavosi rusų darbininkų patvarumu, nagingumu ir no
ru dirbti. Tuo tarpu Paleckis savo draugams laisviečiams 
praneša, kad sovietinėje sistemoje darbininkai tapo visai 
be drausmės. Jie nesilaiko nustatytų darbo valandų, ne
pagamina nustatytų darbo normų, vagia darbo Įrankius, 
o dažnai vagia ir produktus. Jis, apie tai visai negalvo
damas, laisviečiams, savo draugams praneša, kad ne tik 
Lietuvoje, bet visoje sovietinėje respublikoje darbinin
kai dirba ne sau. Jie Įsitikino, kad jie dirba svoietiniams 
imperializmui, kuris vieną tautą vergia po kitos. Vienur 
vienomis priemonėmis, naudodami nesusipratusius dar 
bininkus, o kitur naudodami karius, prisiekusius laikytis 
veikiančių Įstatymų ir priesaikų. Juo daugiau kraštų so
vietų karo jėgos pavergia, tuo mažiau uždirba darbinin
kai, tuo tolimesnė jiems mintis, kad jie dirba sau. Rusai 
milijonus rublių vertus ginklus išvežė Į Indoneziją ir ten 
paliko. Čekai su rusais Įvairių ginklų išvežė Į Egiptą iiž 
keturis bilijonus dolerių, bet šiandien tie ginklai yra iz
raelitų rankose. Jeigu izraelitai neturėtų rusų ir čekų 
komunistų gamintų tanke, kulkosvaidžių ir artilerijos, 
tai jie negalėtų taip smarkiai šokdinti arabų.

Paleckis Įveda naują terminą — “kadrų tekamumą”. 
Iki šio meto komunistinės sistemos sudaryti kadrai buvo 
pats stipriausias darbo pamatas. Kadrais vadino darbi
ninkus, darniai ir organizuotai mokėjusius naudoti ma
šinas duobėms kasti, cemento stulpams statyti, rugiams 
piauti ir kitiems sunkesniems darbams. Kai šusidaryda 
vo didelę artelę uostams kasti, krantinėms statyti, pama
tams dėti ,keliams tiesti, tai kadrai buvo pats svarbiau’

*

Devenių apartmentiniai namai Kalifornijoje, St Monica, mieste, 901 Ocean Avenue.

Kosyginas tikisi kontroliuoti 
žemę ir turtus

NEW YORK, N. Y. — 1980 
metais mes kontroliuosime vi
są žemę ir josios turtus, — 
praeitą savaitę pareiškė sovie-giausia anglų kalba, mačiau ir 
tų premjeras Aleksei Kosygi kinietiškai ržrašytų, buvo na- 
nas filipinų prezidento Mascosšiojama tikras miškas. Su pla- 
žmonai leidai, besilankiusia katais ir vėliavomis daugiausia 
Maskvoje. Savo pasik aibėj i-dominavo littuviai ir ūkrainie-
mąsu Kosygi ponia Inelda Ma-čiai. Lietuvių plakatuose matėsi 
cos perdavė Amerikos žarna daug užrašų, — “Freedom, for 
listams. Jis bus paskelbtas atei Lithuania” (Laisvės Lietuvai), 
ųančios savaitės Newsweek “Freedom for Petkų?’ (Lais- 
žurnale. vės Petkui), ir visa eilė kitų

A. PLEIKYSPAVERGTŲJŲ TAUTU MINĖJIMAS
Atsišaukimų — plakatų, dau- į įvairiausių sovietų smerkiančių

šūkių.
Minėjimo užbaigiamąją mal

dą sukalbėjo latvis kun. J. Kla- 
vinš. Lietuvių kunigų dalyvau
jant tame minėjime nemačiau, 
gal jie buvo persirengę civiliai.

Minėjime dalyvaujant paste
bėjau šias lietuviškas organiza
cijas: 1. Ramovininkai (Ramo- 
vėnaį) su vėliava, 2. Vyt. Didž. 
šaulių rinkt, su vėliava, 3. (R) • T T> —-— - ■ - - _ su

. tuvaitės 4. (R) LB Cicero 
tuvaites taut. 4. (R) LB Cicero 
apylinkė su taut, vėliava, prie 
jos lietuvaitės su taut, rūbais, 
5. Liet. Jaunimo S-ga, be vėlia
vos. Taip pat mačiau dalyvau
jant (R) LB centro vald pirm. 

I Df. Vyt. Dargį, A. Repšienę, 
| inž. A. Adomaitį ir kitus Iš (R) 

LB vidurio vakarų apygondos 
dalyvavo valdybos pirm. inž. 
Dubauskas ir kiti vai. neriai Ar 
dalyvavo Lietuvos atgimimo są 
judis ir Lietuvių tautinė Sąjūn 
ga, negaliu pasakyti. Kaip ir 
prieš tai kelis metus, nedalyva
vo (Conn.) Liet. Bendri, Skau
tai, Vyčiai ir kitos smulkesnės 
organizacijos, išskyrus tų orga- 
nizasijų pavienius narius.

Bublikos minėjime dalyvavo 
ne per daugiausia, gal koks tū
kstantis. Kai būdavo rengiami 
paradai, tai publikos dalyvauda 
vo po kelis ar net keliolika tū
kstančių. Gal čia prisidėjo ir 
“Draugo” priešiškas nusistaty
mas ir sabotavimas, kad to mi
nėjimo savo skityse neminėjo 
ir neskelbė. Atrodo, kad “Drau 
gas” kaip vienuolių tvarkomas 
dienraštis pavergtų tautų minė
jimui ir laisvinimui nėprftaria. 
jei ne <fNžujiėn6š,;, kurios tą 
minėj imą kašdiėh skėlBė, tai lie 

• • a • i ~ Notrių tebūtų dalyvavę gal, voš, didesnei algai arba geresniam maisto kąsniui. Sovietų | kelios dešimtys.pramdhė yrh atsilikusi,■ b datbininkai yra demoralizuoti.1 (Pabaiga)

sis vienetas artelės. Kadrai gaudavo žymiai didesni at- Marquette Parko apylinkė 
----- 44____J—J™ nrj--- -• N • tuvaitės 4 t t> ~lyginimą, jiems duodavo didesnes maisto porcijas, o kai

muose kaimietėms liepdavo kadrininkams dainuoti dai
nas, pakelti jų savijautą.

į Bet kadrai galėjo būti produktingi, kai jie išmokda
vo darniai ir organizuotai veikti. Tik gerai susigiedoję 
kadrai būtų naudingi. Kadrai būdavo pastovūs. Tai ir 
buvo pats stipriausias jų elementas — pastovumas. Tuo 
tarpu dabar kadrai pasidarė “tekami”, čia yra didelis 
kadras, o čia jis dingo, čia veikė didžiausią patyrimą tu
rintieji mašinistai, o čia nėra jau kam vairo sukti, čia 
specialistai gali ne tik naują mašinos dalį pakišti, o čia 
senas kadras nutekėjo, Į kitas artelės, o dažnai ir kitus 
miestus. “Kadrų tėkamumas” yra pati silpniausioji so
vietų pramonės žaizda. Blogiausia, kad sovietų valdžia 
to tekamumo gydyti negali, neranda vaistų. Iki šio meto 
žmonės palaikydavo kadruose didesnis atlyginimas ir Įvai 
rios privilegijos. Dabar kadrininkai eina ten, kur gauna 
dar didesni atlyginimą. Kadrininkų negali bausti. Jeigu 
Įkiša kurį Į kalėjimą; tai visas darbas paraližuojamas.

Justas Paleckis, bandydamas užsidirbti ekstra šimtinę, 
Savo draugams laisviečiams praneša, kad Sovietų Sąjun
goje neina taip gerai, kaip jie turėtų eiti. Kadrai kapita
listinėmis algomis išauginti specialistai, pradėjo bėgti iš 
artelių ir ieškotų kur geriau. Vieni važiuoja Į Sibire ve
damus darbus-, kur atlyginimas didesnis. Kiti traukia Į 
Kaukazą, kur gružifiai su kabardinais visai neklauso pla
nuotojų, bet phtys planuoja^ kaip galima daugiau pinigų 
gauti iš čėhtralihėš valdžios. Be kadrų likusios dirbtuvės 
vaikšto nuo vieno varstoto prie kito, visai nesirehgdamoš 
apie gamybos paspartinimą^ bet tariasi dėl kombinacijų

Redakcija viena išleisti laikraštį nepajėgtų. Ji tū-.į 
ri turėti bendradarbių, talkininkų vietoje ir tolimes
nėse vietovėse. Kitaip laikraštis stigtų įdomumo. Spau
dos bendradarbiai ir talkininkai negauna atlyginimo, 
arba labai menką. Todėl ir kalbama apie idealistinį 
laikraštininką išeivijoje, kuris vistiek rašo ir gana, nor$ 
materialiai ir neatlyginamas. Jų įnašas spaudai yra 
didžiai vertingas. O parašyti straipsnį ar korespon
denciją reikia nemažai laiko. Iš korespondentų raši
nių sužinome apie įvykius įvairiose kolonijose ir gali
me sekti lietuviškąjį gyvenimų visos išeivijos mastu. 
Tik tą mažai kas pastebi ir įvertina, c dažnai ne pas
katinimo. bet susilaukia pylos už vieną, ar kita dalyką 
ne taip suprastą.

Tokiose sąlygose leidėjas — redaktorius tampa

Spaudos baruose
(Tęsinys)

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS DŽIAUGSMAI
IR VARGAI

Kai kam atrodytų, kad lietuvių periodinė spaud i 
Amerikoje jokių sunkumų neturi: rašomi, spausdina-

. nū laikraščiai pasirodo reguliariai, niekas dėl jų per
daug nesiskundžia, išskyrus leidėjus ar redaktorius.

, Tikroji padėtis yra kliokia. Lietuvai spauda Ame
rikoje gana sunkiai verčiasi, nes jos skaitytojų skai
čius gana ribotas, o skelbimų pajamos nedidelės. Kad j priklausomas daugiau ar mažiau nuo skaitytojų, bend-

’ ir neturint tokių vertingų ir pastovių pajamų, vis dėl
to, periodiniai laikraščiai išeina jau kelintas dešimtine 
tis. Kyla tad klausimas, kuo gi jie remiasi, kaip jie iš
silaiko? Gal svarbiausioji ir pagrindinė atrama yra 
idealistinio pobūdžio, rauliniu idealizmu vadovauda-
miesi mūsų tautiečiai j;j pranmneruoja. Lygiai to pa-lčių. 
ties idealizmo skatinami leidėjai imasi nelengvo dar-l 
bo spaudą išleisti, redaktoriai ir bendradarbiai rašyti. 
Jų darbo valandų niekas neskaičiuoja, o pasiaukojimo 
niekas nematuoja. nes tai sunkiai išmatuojami daly
kai.

Spaudos efektingumas ir kokybė priklauso nuo 
daugybės faktorių: pastovaus bendradarbių tinklo, ma
terialinės paramos, bei moralinio įvertinimo Gali būti 
spaudos žmonės didžiausi idealistai, bet jei nebus pa
kankamai skaitytojų, laikraštis negalės išsilaikyti. Tai
gi. antroji atr; nia, glaudžiai susijusi su pirmąją, yr i 
skaitytojai. Lietuviškoji spatula grindžiama tautiečių 
malone, geraširdiškumu, gera valia skaitytojai ją pra- 
nuincruoja ii visokeriopai remia.

radarbių ir rėmėjų. Jam tenka atsižvelgti į daugumos 
pageidavimus, kad jo leidžiamas laikraštis būtų įdo
mesnis, o taip pat būtų visų mūsų gyvenimo atspin
džiu. Pagirtina, kad daugumoje visuomenės tebėra 
gyvas spaudos troškulys, nors pasitaiko ir alkrentan-

Iš kilos pusės laikraščio .skaitytojai, bcfidradir- 
biai. rėmėjai jaučia pareiga spaudą aktyviau parem
ti, kad ji galėtų egzistuoti. Vienas iš tokių būdu yra 
rengiami spaudos baliai, pobūviai, piknikai į kuriuos 
skaitytojų, bei rėmėjų šeimos su save; artimaisiais su
sirenka. kad galėtų susitikti iškilesnei nuotaikoj pasi
linksminti, pasidžiaugti, o kartu ir materialiai parem
ti savo spaudų.

Iš spaudos pobūvio turime dvigubą naiidą: mo
ralinę ir medžiaginę. Morilinė yra toji, kad visi pasi
juntame gyveną po vienu stogu, vienuose namuose, 
ir vienu likimu besidaliname. Pabuvoję drauge, pasi
linksminę, jaučiamės artimesni. Ta dvasia, kurią pa
juntame bendruose suėjimuose, sujungia glaudžiau

b^ntlrduli ir paskatina prišidčti prie savos špati'dos iš-I 
laikvmo; *

žodžiu, tai savos rūšies lietuviškumo šventės, jos 
sūstipriha ir praplečia šphudfiš feihčjii ir darbuotojų 
šeimą. KTekvibhdš įgVtas Spaūdds reikalams del. tampa 
pagrindinė finansinė pSrama, už kiirią leidėjai ir re 
dukteriai lieka Idbdi dėkingi. IšfeFVijoš spauda tai yra 
tartum jėga ar savanorių kdritioffifcnė; kurios pareiga 
paskui save patraukti visūš tautiečius ir jungti juos 
lietuvybei ir tautoms išlikimui, jos laisvei.
LIETUVIŲ IR AMERIKIEČIŲ SPAUDOS SKIRTUMAI

Dar kartą drįstu pabrėžti, jog lietuvių spauda 
leidžiama ddugiaū idčSllišHriiū pagrindu. Amerikiečių 
spaudoje ir laiktaščitiosė yra dalis komercinio pagrin
do. Kitaip sakant, Amerikos spaudos išlaikymui daug 
padeda prekybininkai ir pratnonininkai; kurie plačiai 
garsina savo kompanija^ įrribnėš, ištaigas, jų prekes, 
gaminius.

Daugumas laikraščity turi rtiilijdhihiuš tirdžus. Jie 
išeina rie šešių ar astuonių jiūšhpių. kaip lietuviškieji, 
bčt po šimtą ir .daugiau puslapių. Juose talpinama dau
gybe visbkių prekybds Ir įiramdfięš skelbimų, už juos 
mokamos pajamos užtikkinat pastovius laikraščio fi
nansus.

Nedideli priemiesčių ar mažeshių vietovių laik
raštukai, kurie tarnauja tik keliolikai tūkstančių skai
tytojų dažnai dalirtami gtveritojams Veltui; nes jie ma
terialiai laikosi gebai ir bč pranumeratorių, tik todėl, 
kad turi paštdvitfs škęHuTtius ir pastabias pąjartias.

Vatiniams iaikbMšfli^U^: sa
vo apylinkę, pirmoj eilėj fra stibM fiŲ kas vyksta 
fdjb vielutėje; Jbjė paprastai neta. didėlių garsenybių, 
plačiai Žinomų astifenyMų. žmonėms įdomu, kas vyks
ta bendruomenėj, parapijoj; organizacijose bei jų su-

eigosė. Skaitytojus domina ir visi įvykiai, mirtys, gi
mimai, vedybos; net ir mokslo metų pabaigos, kieno 
sūnus kokią mokyklą baigė, kur sieks aukštesnių 
mokslų, kieno duktė ištekėjo, ar kas gavo paaukštini
mą darbovietėje ir pan.

Didieji dienraščiai domisi platesniais gyvenimo 
įvykiais ir šios žinios ar straipsniai gana išsamūs: su 
paaiškinimais, iliustracijomis, žemėlapiais, kad iš kiek
vieno aprašymo skaitytojas galėtų susidaryti aiškų 
vaizdą, kas kur įvyko. Be to, didelis dėmesys čia ski
riamas garsenybėms, ar užimantiems svarbias vietas 
politikams, prekybos bei pramoginių menų pasaulio 
įžymybėms.

Kasdieniniai įvykiai, jeigu dar bus santūriai ap
rašyti, mažai ką tedomina, didesnio dėmesio nesulau
kia, kas kita, jei skaitytojo akį pagauna sensacingu- 
mas ar intriga.

Didieji laikraščiai retai tesidomi eiliniu skaityto
ju. nebent ką jis nepaprasto padaręs pasižymi. Net ir 
tautinio ar tarptautinio masto įvykiai, jeigu juose nėra 
dramos, siurprizo, tragizmo, daugeliui atrodo mažai 
verti didesnio dėmesio. Pažymėtina, kad Amerikos laik 
raščiai turi konkuruoti su televizija. Gal todėl eilė di
džiųjų dienraščių yra susijungę į didelius spaudos 
vienetus - koncernus, kurie spaudą leidžia.

Tad jeigu lietuvių spauda išsilaiko daugiausiai vi- 
suainenės idealizmo ir moralinės bei — patriotizmo 
dėka, materialinės pagalbos dėka, tai amerikiečių 
trūkraščfų leidėjui iš to turi-gausių pajamų.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. Wfc&esday, July 25, 1978



DR, K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neaUUiepia, skambinti 374-8004.

Žmonija pati save naikina, - įrodinėja 
Romos klubui A. Pecci

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.l.f, 695-0533

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ROMA, Italija. — žmonija 
gresia Aulras Tvanas ar ko
kia kita visk:} Daikinanli ka
tastrofa, jei artimiausio dešim
ties metų bėgyje lengvabūdžiai 
nepakeis radikaliai savo ligšio

neturėdami jokios medicinos 
(daktarų) pagalbos, kai didžio 
sios valstybės kiekvienų die
na po 2,1 bilijonų markių iš
moka ginklams pirkti arba 
gamintis, nors jau turi prisi

tiek,
gyvyl>ę žemėj ę

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinoj direktoriui

1938 S. Henheim Rd., Westchester, K.
V ALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kaa antra Šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 567-2727 arba 562 2728

. £L. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Stre<) 

Valandos pagal suMtarimą.

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
261* W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą, uždaryta tree

linės galvosenos ir planavimo1 gaminę arba prisipirkc 
mūsų kasdieniniame gxveni-' 
me. Taip perspėja 70-rietis vi
suomenės Romos Klubo pirmi 
ninkas Aurelio Pecci.

Tokių aliarmuojančių vizijų 
Pecci paskelbė klube, sudary
tame iš 100 atrinktų tarptauti
nių mokslininkų, kultūros, ūkio 
ir politikos elito, jų k;rpe Ita
lijos ministeris pirmininkas Ju 
lio Andreoti ir Jungtinių Tau
tų Generalsekretoriato delega
tas Jean Ripe

Pasaulyje šiuo metu esą 300. 
milijonų bedarbių, iš to skai
čiaus vien Vakaruose 17 mili
jonų be darbo žmonių, šie 
šimtmečio pabaigoje, tai yra 
po 22 metų bedarbių būsiąs 
bilijonas (mijijardas).

Jau dabar visas penktadalis 
Žemės planetos gyventojų ba
dauja, nors turtingose šalyse 

; žmonės apserga nuo persi vai- 
Įgymo. '

Apie 800 milijonų žmoniti ne 
moka skaityti ir rašyti. Pus

DR.LEONAS SEIBuTIS
I

kad visokių 
ant Zenius ir viršuj gali visiš
kai išnaikinti.

Beveik pusė pasaulio moks
lininkų užim'a ginklų gamyba 
ir naujų, vis baisesnių ginklų 
išradimais. Vienais tik 1976 me 
tais vienam kareiviui apgink 
ii’oti kaštavo 60 kartų daugiau 
ki ip vienų vaikų išauklėti.

Pecci Toliau pasakė, kad že- 
, ims gx’ventoju skaičius jau šie
* kia 1.-1 bilijonų žmonių, kiek- 
’ vienais po 73 milijonus nau
jų priauga, bet kaip tos ma
sės bus išmaitinamos, išmoks
lintos ir darbais aprūpintos 
tokių planų nėra.

* “Romos Klubo” turimais ap
skaičiavimais, 80 nuošimčiu 
žemės turtų yra sukoncentruo 
ta šiaurinėse dalyse. Kaip tie 
turtai nyksta, Romos Klubo ap 
skaičiavimu, kiekvieną minu 
te sunaikinama — iškertama 
ir sudeginama po 20 hektarų

antro bilijono žmonių gyvena miškų ploto; tuo būdu apnuo-

tv. RAITO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai

Liūtė savo vaiką paima už galvos ir nuneša į saugią vietą.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jie mus mylėjo, kai mes buvom? mirt nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 4:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrudo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvę*dami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 

siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėliusi Jei tik pa- 

j jo garbėje ir šlovėje.

Mažeika S/ Evans

INKSTŲ, pūslės 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
Vai antrai. 1—4 popiet 
ketvirta. 5—7 vaL rak 

.. Ofise 776-2S8C - 
R*xid.ncijo» *.!•€: 448-5545

1

gintos žemės plotas yra lygus 
Danijos, ^Olandijos ir Belgijos 
bendram plotui. Dėl to žemės 
klimatas kinta ir dykumos di
dėja nesulaikomai. JAV-bėsc 
“žemės paviršius 8 kartus dau
giau sunaikinamas negu vė 

j derlingu padaromas”.
Mūsų amžiuje (šimtmetyje) 

jau 69 rūšys gyvulių — žvėrių 
į žinduolių visiškai išnyko, < 
i išnykimas gresia dar 200 rū 
šims.

crry de MonIbiai reiškia bai 
rne, kad gresia energijos sto
ka, kokios dar nėra buvę ir ta 
stoka radikaliai pakeis mūsų 
gyvenimo stilių su “nenumaty
tomis socialinėmis ir politinė
mis pasekmėmis ir kariško j 
mis avantiūromis. n

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Šio klubo manymu, tik ra 
dikalus galvosenos pakeitimas 
ir ilgalaikis planavimas gal ; 
sutrukdyti žmonijos susinai

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendri praktika, spec. MOTER J ligos, j 
Ofisas 2652 WEST 5vth S’iRC-ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiaa. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal SHgitarim;į

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDąjs-PROTEZISTAS f> Aparatai - Protezai. Mid. ban- 

*>. dažai. Speciali pagalbi tujoms. 
(Arch Supporta} ir t t.

2*50 Wwf 63rd St. Chicago, m. 60629 
PRo*p»ct 6-5084

Prancūzu, mokslininkas Thi-
$3.00 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS173S sx>. HALiSTELl ST- CHICAGO, ILL. 60608

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.. - UANFYS, jų priežiūra, dveiMite U glOO*
< ir s caulia, ficiuje $4.00 GaDar eta —______

SlUlibUm »LTAeU*LL> LU. _____________________ _ _______________-_______

• Ur. A. J. ^w«wn - AUKŠTA MJLlURA — ŽIAURUS ŽMONIS.
Kelionei po JtCurupą įspūdžiai. Dabai UX —_______

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENŲ^ UALIMA GAUTI NEPAPRASTAI |DQMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. — mintys tR OAR8A1, Zba pan, Ueciandua 1900

metų tvyZiu3, jaDionazio ir loioraiūio jaimaa dienas ir susi 
______  mpinimą __________ ____ _________________ $3.00

42.00
Salima raip pat uzatsaxyri pastų, atsiuntus čakĮ artx money orderį, pria 

nvrodyro» kainos pnoadanl 50c. persiuntimą Išlaidoms.

PERKRAUSTYMA4

MOVING
Leidimai — Pilna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA

KN1GOS ANGLŲ KaLBA
4. jMrnjna*, a KtSS JN THE CARk. PiKantlSko ir »nt*tnių ouucyaiL 

paimu u Lengva* *uiius. gyva Kalba, gražiai Išieiru
.50 psl. Kaina $2^0.

ur. jwcu» p. Aonciua, HISTORY OF LITHUANIA. LėetUVOB Wlonjui 
^ntrauxa nuo pa-, aenujų amžių dn pocarlo metu Vidutiniu formato. 1C • 

a* rainuoja SŽ.UU.
Dr. Juoxaa B. Runčiua, VYTAUTAS Thfc GREAT istoriniai OLA 

-auto ^ruožai, ps;-.raugui u, luiku uciurue *aiaiyoeM ir kaimynu istorija 
u. i psl Ektujub uo Alėtai* viršeliais M.UU

Dauguma šių anygų yra omui mos qqvmiius rvairtomu progomu jas u 
Utas myga* gauma uigyt' atsilankius į Naujienas arba atriuntui čeki ai

JURGIS J. BREIVe
Gyv. 1437 S. 49th Ave., Cicero, I1L

Mirė 1973 m. liepos 23 d., sulaukęs 76 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdusi: pusseserė Amelija Inčiuraitė, kuri laidotuvė

mis rūpinasi.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 

■o, Illinois.
Ketvirtadienį, liepos 27 dieną 9:00 vai. ryto 

koplyčios j §v. Antano parapijos bažnyčią, o po 
bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Jurgio Breivės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Puses® rė ir draugai

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

S. 50th Avė., Cice- TĖVAS IR SŪNUS

T,l. WA 5-8063

bus lydimas iš 
gedulingų pamaldų

^0
W--5

Didžiausiom kailių 
pdsirinkimas

p»a vleMnioU
lietuvį kalu oinks 7^ S 

Chiaago >

NORMANA
URŠTEINA

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

MOVING
Apdraustas perkraustym«$ 

iŠ įvairiu a^tumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

i

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 
Visoj programoj II W0PA, 

1490 kit A. M. 
llėfuviy kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
-3:30 vaL popiet Šeštadieniais !r lekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

'’Rl. ryto.
Vedėja Aldona Daukus 
Ttlaf.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

(jataigoą) įr 
677^848$

(boto)

Jei žinote akmenis, kurie 
gulėtų užsisakyti Naujienas,pra-! 
Aome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- ■ 
vaites nemokamai.

173* 8«vth B&lrted Slrx. Ctiwar* rf’.
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Warm Up With Easy To Make 
Chicken Chowder

Cool crisp days herald the return of hot soup to your menu. 
And nothing is more rib sticking on an autatrra day than a 
steaming bowl of thick chowder. For real homemade goodnesa 
with just a can opener and a little imagination, try Creamy 
Chicken Cora Chowder. Convenient canned chicken spread 
provides hearty meat flavor instantly to combined cans of 
condensed onion soup and golden kernel eora. The drunks of 
real chicken add texture and richness to the cream soup. 
Pack it in a wide mouth thermos for a back to school kineh or 
serve it for supper with crusty roils and baked apples for dessert.

A Creamy Chicken Com Chowder
1 can (4-3/4 ounces)can (10-1/2 ounces) 

condensed cream of 
onion soup 

cup milk 
cup water

In a laqje saucepan gradually add Milk and water toarwp, 
stirring constantly. Add chicken spread and cora; heat boil
ing. Reduce heat and cover. Simmer 5 to 10 minutes, stirring

1

2/3
2/3

i can (8-3/4 ounces) 
whole kernel golden 
corn in liquid

Frosty QanberryOrange Relish Pie
______ oy Martha Logan --

The ATnerica ??

r/^.VAtv?7?y

Dessert! for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 

j tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
• be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
i minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie 
Yield: 9 inch pie 

20 
% 
1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS D1ENA 

IR NAKTL

NARIAI:

Chicanos
Lieiuviy 

^jcMotuviu 

Dire* toną

Asociacijom

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS U' LAURYNAS LABANAUSKAS

is, LHUANivA 4VENUE. Pkune: Y .Arti 7-3401

BUTK US - VASATTIS
1446 So. Stith Ave^ Cicero, £1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette S-A57J

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-113841M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACIAWIO)

2424 WEST 69ta STREET RApobUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vh rink 7-6«71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilk. VL S74-U1*

full-si zed marshmallows
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated .> 
milk, chilled-.10

Baked 9-ineh Swift*ning/
Jewel Shortening pie 
shell ?'

omcrpackage frozen 
cran be rry -ora nfce 
relwb, thawed

< Combine relish, marshmallows and sugar in heavy saucepan. 
Cover and heat slowly until marshmallows melt. Stir occasion
ally. Cod. Whip cream gr milk in a chilled bowl until stiff 
peaks form. Fold into rehstr mix ture. Pour into cooled baked 
pie shefl. Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
freezer and let stand 10 minutes before seriring. __

P. J. RIDIKAS
3354 8o. HALoTED STREET Phone: TArdi 74111

I - maujikmm, Chicago <, MX Wednesday, July 26, 1378



ROCKEFELLERIO III TURTU
Juozo šmotelioPASKIRSTYMAS

Autoriaus adresas

žiuri

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

garsinkites naujienose
Tuesday, July 25, 19/8

DRAUGAS IR BIČIULIS

Dirbininkv R*IkhNaujienoms reikalingas

TOOL ROOM MACHINIST and

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Su legališkomis formomb

Adresai *3.50.

Pavardė Ir vardai LIETUVOS AIDAIAdresai

Pavardė ir vardai

Adresas

Fi/ardė Ir vardai

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

HEART 
FUND

7114 S. Campbell Are, 
Chicago, UI. 6062.9

CHICAGO WIRECRAFT 
1534 S. Ashland Avė., 
Chicago, Ill. 60608.

• Platinimo vajaus pro; 
tinimui nemokamai be

NAUJIENOS
1737 SO. MALSTED ST.
CHICAGO, IL 606d

TRUMPAI 
fipĮD|)j SOjnj>|3jO>|

• Platinimo vajaus proga, ; 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė Ir vardai ------------

Call Frank Zapolls 
W.TSth St. 

GA 4-U54

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
fa Įsipareigojimu.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

Edgarą Wemerj Geissą. Jis pri
valo sumokėti Į valstybės iždą 
4,600 doleru, kad jis mirusio. SS 
policijos šefo Herberto Kasserio 
laidojimo metu atsisveikino na
ciškai iškeldamas ranką ir kad 
platino konstitusijos paragrafais 
uždraustą naciu literatūrą ir na 
ei u ženklus bei amblemas.

Ar čia du menininkų paveikslai, ar gamtos mėgėjai 
į gamtą. ,į

WAITRESSES
CASHIERS
SALES CLERKS
Fui or part time:
Permanent positions
Excellent income

Many good benefits
Insurance, discounts

LAIKRODŽIAI Ir BRANGI NY BU

Pardavimai Ir Tiliyaus 
2446 WEST 6*h STREET
Tolei.: Ilwfelle 7-1 Hl

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Nubaustas nacis

• Užstkair Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardai --------------------- -—...----

Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj, 

J Knygos kaina *3.. Su legaliiko- 
]mis formomis 
į Užsakymus su Money orde- 
Įriu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
ĮHalsted St, Chicagc HJ 60608.

K. Jurgelys, 
Senas Naujienietis

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

M. ŠIMKUS 
Notiry Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

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

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

rius tikrins kraujo spaudimą.. 
Gros Vyt. Dargio “Vyčių orkes 
tras, bus gėrimų ir užkandžių. 
Visi kviečiami. Klubo svetainė 
yra 2614 W. 69 St. (Pr.)

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* 1 visus skal 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su Juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rėk 
kalu renesanso.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Narna I, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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: 243-5910.

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St, Tel. 436-787^

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hi. Virginia 7-7747

MAINTENANCE

MEN

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

CLEANTNG/OFFICE
Office in Schiller Park has an im

mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. Approxi
mately 40 hours—dnv *hift.

Apply or call 678*1100
AIRWAY PRODUCTS CORP. 

3801 Rose Schiller Park
An eoual opportunity employer

HELP WANTED — MALE

Darbininku reikia

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis 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. i

'damas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus ______  doL

LAYOUT MAN
Need experienced layout man in 

steel plate fabrication shop. Liberal 
benefits. Mus speak English.

STANDARD BOILER & TANK 
CO., INC.

1000 West 142nd St.
Riverdale, IL 60627.

Call Al Antusid, (312) 568 7000.

EVANSTON ROOFING
COMPANY

Needs experienced repair men. 
864-1100 
Monday/Friday

• B anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
Tmtžlridamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ________dol.

IEŠKAU PIRKTI iš savininko nau- 
iesni 2 ar 3 miegamu bungalow ar
ba nedideli sklypą Marquette Parko 
ribose. Tel. 925-2009.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gmlf, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

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

TOOL AND DIE 
MAKER

Qualified person only. Top pay 
good benefits for right person.

756-1400

55 E. Monroe — Room 3533 
263-1223

— Dr. Jonas-Bakšys iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre 
numeratą,parėmė Naujienų lei
dimą $7 auka. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie 
neriems metams ir atsiuntė $2 
auką, bet pavardės prašė ne
skelbti. Motiejus S. Schlickis iš 
Hendersonville, Pa., pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė $2 
už kalendorių. Dėkui visiems.

— Brighton "Parko Lietuvių 
Namų Savininku D-jos geguži
nė įvyks sekmadienį, liepos 30 
d., Vyčių salėje-sodelyje, 2455 
W. 47 St. Pradžia 1 vai. popiet, 
šokiams gros Ramonio orkest
ras. Visus kviečia atsilankyti.

Draugijos Valdyba

HELP WANTED — MALE

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

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. ,

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUITTI OI FT PARC1LJ SKRYKl 
1*1 W. Wth Sf. Chic***, III. M429. — T*t WA 5-17X7 

JSM W. H*1*t*d Chic**., HI- — T.u I54-7TM 
V. VALANTINAf

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

BY OWNER — NO BROKERS 
2500 N. — 57 W. Queen Anne Brk. 
bung. & 4 rm. in law apt. 3 bdrms.. 
V/2 modern bths., formal dining 
rm. & Ivg. rm. Paneled den. custom 
bld. kitch, w/modem appls, oak firs 
& trim, walk in closets, alum, facia 
trim & gutters, storm & screen, 2 
car grg, elec, eye, Close to schools 
& trans. Mid S70's

622-0567

Tuo reikalu Jum* gali dang 
, padėti teisininko Prano šulo pa- 
[ruošta^ teisėjo Alphonse Welk 
i peržiūrėta, “Suauvoe” išleista

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREKIENt

WOS W«t IWh St, Chiaųfo, m M 62J ’ Tek WA ^-2787
Old*ll* M«irlnkhn*, **r*> fOUm tr*IHv

MAISTAS Ii IVROPOS SANDELIŲ. CLEANING LADY 
To clean small office. Must be 
periensed and reable.

CLEATTVE PRINTING CO. 
5059 So. Oak Park 
Chicago 
586-3244

HAMILTON, ONT.
Smagus lietuvių pensininkų 

piknikas
Hamiltono Lietuvių pensiniu 

kų klubas liepos 8 d. surengė iš 
vyką autobusu prie Erijos eže
ro, p. Budvidų vasarvietėje. 
Puikus paplūdimys pasimaudy
ti, stalai sustatyti gluosnių, svy- 
ruolių paūksnyje.

Apsikrovę stalus atsivežtais 
skanėstais, visi geroje nuotai
koje vaišinosi. Atvyko ar mu
zikantas. To ir reikėjo, —> tuoj

Brighton Parke išnuomuojamas 5 
kambarių butas su 2 miegamais suau
gusiems. Tel. LA 3-1347.

SAVININKAS parduoda Oak Lawn 
apylinkė] 1 aukšto mūrini namą. 
Tel. 499-0998 arba 424-5597.

BUILDING FOR SALE
6 flat Orland Park by owner — de
luxe 2 bedrooms, 2 baths, dining 
room, kitchen, balcony, storage, ma
ny extras.

294-2126 until 5 P.M.
460-3527 after 5 P.M. & weekends

D R M I S I O
$2—3G M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

TIIrta! $9t pusmečiui automobilte 
Liability apdraudimas penai ninkami 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4445 H ASHLAND AVK. 
y

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

72 ir Campbell U ? 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

S, KAZE BRAZDZIONYTE, 
PROGRAMOS VEDtJA

?/ W0PA 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 st Street, Chicago, Illinois 60629 
TeM. - 778-5374

CARPENTERS
WANTED

Experienced in rough carpentry. 
New Homes. South side location.

Call 424-6943 or 636-1699

ŠS policijos šefas H. Kassleris 
buvo Italijos teismo nuteistas 
kalėjimo bausme. Jis turėjo Ita 
Ii jos kalėjime sėdėti iki mirties, 
bet pereitais metais jis 'sugėbė- j prasidėjo linksmoji dalis. Visi 

geroje nuotaikoje linksminosi 
iki to laiko, kol autobusas grįžo 
į Hamiltoną. Daug buvo atva
žiavusiu savo mašinomis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

_ DRAPERY INSTALER
T ,. A , Dependable person needed to esti-
Immediate openings on our day shift mafe remove & rehang for drapery 
for individual with 2-3 yra. plant c]eanjng service. Life insur., hospi- 
maintenance experience. talization, vaca, exc. starting salary,
be making both electrical (AC-DC) pup tjme permanent position.9. —------- , aud trouble

Must shooting on production equipment.! 282-3717 for interview.

1 Apply in person or call 379-4070“ 
ADOLPH PLATING 

832 S. Central, Chicago

PRESSMAN
I Experienced A B. DICK operator t___ ____
E wanted. Must be able to produce. mechanical repairs 
K Good pay for pressman.
V, speak English.
-’I 5421 W Addison
- 736-2966.

Sen. Kennedy kenkia Čilei
Vašingtonas----Nežiūrint, kad

Čilės vyriausybė pasikvietė į Či 
lę Jungtinių Tautų komisiją žmo {njgjne bausme 48 metu amžiaus 
gaus teisėms ištirti, sen. Ken-f 
nedy, nelaukdamas komisijos ty
rinėjimo davinių, viešai liepos 
24 apkaltino Čilės vyriausybę 
žmonių perekiojimu.

Sen. Edvardas Kennedy rei
kalausiąs Amerikos bankų, ^pa
siūlydamas tuo reikalu įstaty
mą, kad jie viešai paskelbtų iš
duotų paskolų sumas tokiems 
kraštams kaip Čilė, kuriuose 
mindomos žmogaus teisės.

First National Bank Čikagoje 
tarpe kitų bankų yra paskolinęs 
Čilės vyriausybei 1973 metais 
viena bilijoną dolerių.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Apply FABER ENTERPRISES j B U D R A I T I S REALTY 
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

ka m nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

CARSON PIRIE SCOT & COĮ 
9700 S. Western Ave.

Evengreen Plaza 
MAINTENANCE MACHINIST 

LIFT TRUCK MECHANIC 
Must be experienced.

WIRE DRAWER—TRAINEE
Steady full times employment 

Ecellent benefits.
Apply in person 

WILSON STEEL & 
WIRE CO.

4810 Western Ave.
Chicago, Illinois

John D. Rockefeller III, 72 
metų amžiaus, kuris liepos 10 
dieną užsimušė automobilio ne 
laimėje, išvažiavęs iš savo Po- 
cantico dvarų turtų palikęs 
apie 100 milijonų, kurių di
džioji dalis pagal testamentą 
užrašyta jo žmonai Blanchette, 
o mažiausioji dalis— 82.25 mil. 
labdarv’bei.

Testamento ekzekutoriu ] 
vesta, bendradarbiaujant su tri 
mis likusiais broliais Bockefel- 
leriais po 2,4(X) akrų dvarą Po- 
cantico Hills, N.I L, perdirbti į 
Viešą parką ir perleisti kuriai 
labdaros organizacijai.

Likusieji broliai yra: Nelson 
Rockefeller!, buvęs JAV vice* 
prezidentus; Liu re n ce Rocke
feller, biznierius ir aplinkos ap
saugos veikėjas, ir David Ro
ckefeller, ('base Manhattan ban 
ko pirmininkas. Savo vaikams 
— dviem sūnums iir trims dūk 
terims mažiau palikę: 
visą amžių jiems apsčiai duo
davęs jis pats ir jo tėvas, John 

Bona. — Vakarų Vokietijos j D. Rockefeller, Jr.
Luenburgo teismas nubaudė pi-j —----------------

MALE OR FEMALE 
FACTORY & BAKERY
APPLY IN PERSON
417 S. Morgan St.
Chicago
ASK FOR BILL____________

MATRON
Immediate opening for part time

Matron.
Applv in person:

PERSONNEL OFFICE

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

oj ir daly-Myvaus Chicagos miesto raitoji 
bendrinėse policija ir šunų dalinys, taip 

organizacijose. Pakviesta dirb-ipat gaisrininkai.Sveikatos sky- 
ti vienoje komputerių bendro-’ 
vėje.

—Glaubeirder Zweiten Welt 
institutas Šveicarijoje išleido 
to pat vardo žurnalą, skirtą in
formacijai apie Lietuvą. Pra
džioje yra išspausdinta dr. Al
fonso Geručio studija apie Lie
tuvą iki pat paskutinio laiko. 
Antroje dalyje atspausdinti iš 
dabartinio Lietuvos pogrindžio 
kai kurie vertimai, taip pat Dr. 
J. Basanavičiaus ir kitų lietu
vių veikla ir pastangos atsta
tyti Lietuvos nepriklausomy-

- —Lietuvos Vyi‘ų seime kiek
vienais metais įteikiama kun. 
J. C. Jutt-Jutkeviėiaus premija 
nelietuviui už Lietuvos reikalų 
gynįną ir didžius nuopelnus 
Lietuvai. Šiemet ta premija pa
skirta kongreso atstovui Sa
muel Stratton ir bus įteikta 

pa-Į banketo metu.Seimas įvyks rug 
‘"' piūčio 16—20 d. Syracuse vieš

butyje, Syracuse. X. Y. Banke
tas bus rugpjūčio 19 d. 7 vai. 
vak.

— A. a. Vladė Šukienė, buvu
si Klevelando visuomenės vei
kėja, mirė liepos 12 d. sulau-1 
kusi 90 metų amžiaus. Velio
nės vyras Povilas suorganizavo 
spaustuvę ir pradėjo leisti “San 
taiką’’. Liūdėti liko 3 sūnūs bei 
jų šeimos.

—Agnė Katiliškytė iš Lemon- 
to baigė Lewis universitetą Lock 

nes perj porte bakalauro lainsniu. Ji yra 
baigusi Pedagoginį Lituanisti
kos institutą, moko Lemonto 
lituanistinėj mokyki 
vauja jaunimo ir

| BEST THINGS IN UFE

btate Farm Lile Insurance Company




