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Belgradas, Jug.
Neprigulmingųjų valstybių už 

sienio reikalų ministerial, suva
žiavę Jugoslavijos sostinėje Betl 
grade, gerokai pasiginčiję ir su 
sigrupavę į priešingų nuomoniii 
stovyklas, priėmė kompromisi
nę rezoliuciją, didžiai palankią 
Kubai. Rezoliucija buvo priim
ta, kai visi įsitikino, kad tik kom 
premisas tegali išgelbėti konfe
rencijos pabaigą. arba, priešin
gu atveju, turėjo žlugti visa ne 
prigulmingųjų valstybių orga
nizacija bei sąjungą.

Priimta kompromisinė rezo
liucija yra tikras Kubos atstovų 
laimėjimas, nes pasisakoma, kad 
ateinančiais metais neprigulmin 
gųjų valstybių atstovų suvažia
vimas bei konferencija turi įvyk 
tj Havanoje, nežiūrint, kad kai- 
kurių valstybių atstovai linkę 
pasilikti namuose, būti tik ste- 
gėtojaiš iš tolo. Svarbiausia, jo
gei konferencijos užbaigos rezo 
liucįjoje visiškai nekritikuoja- 
ma Kubos intervencija Afrikoje 
ir net apie tai neprisimenama, 
nors įsakmiai buvo pasisakyta 
prieš Kubos intervenciją Afri
kos valstybių atstovų suvažiavi 
me Somali j os sostinėje Khar- 
toume. Rezoliucijoje tik labai 
švelniai netiesioginiai prisimena 
ma Sovietų Sąjunga ir kiek sti
priau apipešiojamos JA Valsty
bės, primenant, kad Amerika ki 
šasi . neįgyvendinamais taikos 
projektais Mažojoje Azijoje ir 
ją pasmerkiant už turimas ka
rines bazes Kuboje ir Puerto 
Ricoje.

žodžiu, pagal priimtą Belgra
de rezoliuciją, neprigulmingųjų 
valstybių vyriausybės turi teise 
pasisakyti ir elgtis kaip joms pa 
tinka. Greičiausiai nemažai vals 
typbių nedalyvaus būsimoje Ha 
vanos konferencijoje iki Kuba 
neatšauksianti savo karius iš 
Afrikos. Pavyzdžui, Kombodija, 
kuri bclgrado konferencijoje bū 
tinai norėjo išmesti iš neprigul
mingųjų organizacijos Vietna
mą, dėl jo agresingų veiksmų 
Kombodijoje ir Laaose, tikriau 
šiai viešai paskelbs savo sąlygas 
bei rezervacijas.

šiaip ar taip kalbant, priim
toji Belgrade rezoliucija visdėl- 
to įrodo neprigulmingųjų orga
nizacijos vieningumą septynioli 
kai metų praėjus nuo jos įsikū
rimo. Organizacija bei sąjunga 
buvo įsteigta 1961 metais. Per 
tą laiką beveik visiškai išnyko 
senojo tipo kolonializmas, bet 
atsirandant naujam raudonai

dažytam kolonializmui, neprigul 
mingieji gražiai užmerkia akis 
ir diplomatiškai nutyli. Jie dau 
giau dėmesio kreipia į ekonomi
nius reikalus, nors jų tarpe ankš 
čiau buvusios kolonijos, tapu
sios nepriklausomomis, pešasi 
tarppusavyje, kaip, pavyzdžiui, 
Vietnamas su Kombodija, An
gola ir Zaire, Afrikos iškyšuly 
je ir kitur.

Pereitos savaitės šeštadienio 
vakare, liepos 29 d, Rockwell 
ir Marquette Road gatvių san
kryžoje įvyko sanitarinės ir pri 
vačios mašinos žiaurus susidū
rimas. Privati greitai lekianti 
lengva mašina smogė į zsanita- 
rinės šoną su tokia jėga,; kad iš 
dvejų mašinų pasidarė tiU viena 
laužo krūva. ' t

Greit pribuvusi policija ir ug 
negesiai pradėjo gelbejimo ak
ciją. Įvykį mačiusieji negalėjo 
pasakyti kiek žmonių ir kas nu
kentėjo. Iš katastrofos vaizdo 
tegalėjo spręsti, jogei galėjo bū 
ti ne tik sužestu bet ir užmuš
tų.

Pašalpa aerodromams
Vašingtonas. — Susisiekimo 

departamento pranešimu, fede
ralinė aviacijos, administracija 
paskyrė 167. 63 mil. dol. naujų 
aerodromų statybai bei senųjų 
pagerinimui.

Teroristai Paryžiuje
Paryžius. — Trys dar nežino

mi teroristai įsiveržė į Irako 
pasiuntinybę Paryžiuje ir užsi
barikadavo pasilaikydami pa
siuntinybės tarnautojus įkaitais.

Prancūzijos policija tuojau ap 
supo pasiuntinybės rūmus, bet, 
skelbiant žinią, policija dar ne
buvo suėjusi į sąlytį su teroris
tais. Ji todėl nežinanti kas jie 
tokie ir ko jie reikalauja.

Sen.'Charite Percy ’

KALENDOR6LIS
Rugpjūčio 1: Viltė, Alfonsas, 

Gaudė, Sūduvis, Vykintas.
Saulė teka 5:43, leidžias 

8:10.
: Saulėta, šilčiau.

VISUOTINAS SVEIKATOS DRAUDIMO 
ĮSTATYMAS. IR AVIS LIKS SVEIKA, 

IR VILKAS BUS SOTUS

AFL-CIO prezidentas George Meany ne tik gerai gina 
bininkų reikalus, bet jis sumaniai ginasi nuo komunistų ir sti
priai smerkia anapus geležinės uždanges komunistinio režimo 
nesiskaitymą su žmogaus teisėmis. Jis visad randa progos pri
minti pavergtųjų tautų sunkią nevalią čia, Amerikoje, toje lai
svės šalyje, surengdamas darbininkų unijų, vardu pagerbimą įs 
anapus geležinės uždangos ištrukusiems disidentams — kovoto
jams už žmonių teisę ir laisvę.

dar-

Chuliganais apstatė JAV 
ambasadą Maskvoj

MASKVA, 
rikos Valsb 
vietų valdž; 
lestų 
licija
kiekiams ližei f i i Amerikos am
basadą Maskvoje.

Aukštų įstaigų penktadienį 
pranešimu, per paskutines 10 
dienų ambasadai apsaugoti so
vietų paskiri! policininkai ban 
dė pastoti kelią ir neįleisti į 
ambasadą bviejų U. S diplo
matų ir vieno Amerikos profe
soriaus. kurs einant mokslinin
kais apsikeitimo sutartimi dir
ba Maskvoje.

Liepos 20 dieną trys sovietų 
policijas sargybiniai ii agentai 
prie ambasados durų buvo už
puolę Amerikos diplomatą Ray 
mondą E. Smith ir sekančio
mis dienomis dar du ameri
kiečius.

Ambasada 
parlamentas 
k ė sovietų
griežtus protest les.

Kitomis žiniomis aphnk am
basados aptvarą laisvai išdykau 
ja chuliganais vadinamieji so-

ir Valstybės De 
Wasbinglone įtei 
valdžiai penkis

PREZ. SADAT ATMETĖ IZRAELIO PLANUS ' vietų padaužos ir “vandalaT*.

Nebus taikos iki Izraelis nepasitrauks 
iš užimtu arabu žemiu.

Kairas. Eg. — Egipto prez. 
Anwaras Sadatas liepos 30 - d. 
labai griežtai ir tiesiog piktai 
atmetė Izraelio visus pasiūly
mus, tikslu beieškant artimuo
se rytuose tarkos, ir pareiškė ko 
respondentams, kad jis nesutik 
siąs toliau kalbėtis su Izraeliu 
iki jis neatsisakysiąs nuo arabiš 
kų žemių. Prezidentas spaudos 
atstovams dar pabrėžė, kad tai
kos ieškojimas ir tuo rekalu de
rybos pasiekė galutinį apsigrįži 
mo tašką.
Prez. Sadatas tai pasakęs repor 

teriams pirma beveik 3 valandas 
pasikalbėjęs su JA Valstybių 
ambasadoriumi A. L’. Atherto- 
nu.

Izraelio oficialūs vyriausybės 
pareigūnai Jeruzalėje pareiškė 
Los Angeles Times koresponden 
tui: “Valstybės sekr. Cyrus Van 
ce šalę Londono pilyje Leeds 
Castle primygtinai prašęs nenu
traukti derybų. Mes sutikome ir 
dabar sutinkame toliau derėtis 
su egiptiečiais, bet kad jie sta
to iš anksto sąlygas, kurios ne
priimtinos. Izraelis negali priim 
ti iš anksto suformuluotus rei
kalavimus. Mes sutinkame derė
tis, bet jei Sadatas nenorįs, tai 
jo reikalas”.

pokalbiams Londone pasibai 
gus, Egipto prezidentas kietai 
reikalavo, kad Izraelis pasiūly
tų naujus taikai surasti derybų 
elementus, kurie galėtų būti ap 
tariami ir dėlei kurių galima bu 
tų derėtis. Egipto prezidentas 
betgi nurodomai sutiko, kad de
rybose gali būti svarstoma sienų 
pritaikymas atsižvelgiant į Iz
raelio saugumą, bet jokiu būdu 
negali būti kalbos apie kompro
misinį Izraelio karių pasitrauki
mą iš okupuotų arabų žemių tę 
n»t negali Mti užsiminta apie tų

Pavoju-ie urbanizacijos

Vašingtonas. — Prez. Carte
ris yra pasiūlęs kongresui įsta
tymo projektą urbanizacijos rei 
kalu, kuriame yra numatyta su
teikti federalinė pašalpa, tiems 
miestams bei miesteliams, kurių 
gyventojų tarpe yra daug bedar 
bių, ir kurie turi kitų didelių sun 
kūmų. Federalinė pašalpa mies 
tams ir miesteliams visoje Ame
rikos teritorijoje įstatymo pro 
jekte yra numatyta iki vieno bi
lijono dolerių.

Prezidento urbanizacijos įsta 
tymo projektas susilaukė nesek 
mes kongreso vyriausiame komi 
tete. Jį iš naujo komitetas svars 
to ir vėl jo likmą perbalsuos rug 
piūčio 2 d. Prezidentas ir vicepre 
zidenta? tuo labai susirūpinę ir 
žada dar prieš balsavimą kalbė 
lis
pasikvietus juos pavieniai j Bal 
tuosius Rūmus.

Vagių “Akademija”!
CHICAGO. — Policija sek

madienį areštavo šešiolikme
čius jaunuolius .kurie taria
mai pasimokę iš 
programų išdirbo planą kaip 
įsilaužti į Seltzer — Pontiac, 
Inc. 5301 Vv. Irving Park Rd. 
automobilių parduotuvę. Ori
ginaliai 25 paaugliai buvo su
sitarę tame plane dalyvauti 
bet daugumas pabūgo ir atsi
sakė. “Planą” įvykdė likę 5 
drąsiausi.

Virvėmis, pririštomis prie 
artimiausio energijos stulpo pa 
siekus parduotuvės namų sto
gą, vienas per stogo langą nu
sileido vidun ir atidaręs duris 
įleido kitus. Jie tą naktį pavo
gė 5 naujus Firebirds. $50.000 
vertės automobilius, 
gatvėje eilėn pastatę pradėjo 
išbandyti malonumus pasiva
žinėjimais.

Pasitaikė, kad vienas praei
vis matė penkis Firebirds iš
važiuojant iš parduotuvės ii

Kongresmano H. J. Hyde 
pareiškimas

Vašingtonas. — Kongresma- 
r_as Henry J. Hyde, atstovaująs 
Ilinojaus gyventojus iš Cicero, 
Oak Parko ir kitų vakarų Čika
gos apylinkių, kalbėdamas Kon
grese pavergtų tautų ‘■ąvaitės 
proga, priminė, kad jau 20 metų 
kai toji savaitė įstatymu įvesta. 
Jis pabrėžė Sovietų imperijos 
vyriausybės pasirašytas ir laužo 
mas sutartis. Taipgi prisiminė 
nuteistuosius ir pasmerktus kan 
kmtis Gulago kacetuose Viktorą 
Petkų, ščaranskį ir Ginsburgą.

Kalbos pabaigoje kongresma 
nas pabrėžė: “Mes turime reika 
lauti, kad visi Helsinkio aktų 
-signatarai vykdytų Helsinkio 
aktus gyvenime, bet juos nelau
žytų. Nevykdymas Helsinkio ak 
tų. tai atmetimas visko, ko Ame 
r:ka siekianti”.

zi dentine kėdę. Predidento vi
suotino sveikatos draudimo pla
nus smarkokai kritikuoja ir 
AFL-CIO darbininkų unijų pre
zidentas George Meany, žodžiu, 
sen. Kennedy, darbininkų uni
jų ir bažnyčių lyderiai preziden
to planuose įžiūri tik politinį 
vinguriavimą, besiartinant šių 
metų lapkričio mėnesį politi
niams rinkimams ir turint ome
nyje 1980 metų prezidentinius 
rinkimus. Jie numato,* kad vin
guriuodamas politikoje preziden 
tas tenori kad avis liktų sveika 
ir kad vilkas būtų sotus. Gal to 
dėl, pasak spaudos, prezidentą 
ekonominiai patarėjai ragina, 
neatsižvelgiant į duotus 1976 
m. pažadus, jei ne palaidoti, tai 
bent atidėti tolimesniam laikui 
sveikatos draudimo planus, pa
siteisinant, jogei jie yra inflia
ciniai.

Sen. Kennedy iškritikavęs pre 
zidėnto planus, pareiškė, jog 
kongreso sveikatos vyriausias 
komitetas išdirbs paprastą svei 
katos visuotino draudimo įsta
tymo propektą dar šiais metais 
ir kuri* bus įteiktas senatui 
sv?r t’ti ateinančais metais.

Prez. Carteris liepos 20 d. nelauktai įsakė savo pa
dėjėjams paruošti visuotno sveikatos draudimo įsta
tymo projektą, kuris visiems būtų priimtinas ir kuris 
apdraustų visus amerikiečius.

VAŠINGTONAS. — Besiarti
nant šių metų politiniams rinki
mams, kurių metu bus renkami 
kongresmanai ir perrenkami 
valstijų gubernatoriai, prez. Car 
teris nelauktai įsakė savo padė
jėjams paruošti visuotino svei 
katos di audimo įstatymo pro
jektą, kuris apimtų be išimties 
visus Amerikoje ’gyvenančius ir 
kuris palaipsniui būtų įgyvendi
namas 1983 metais. Dabar apie 
20 milijonų Amerikos gyventojų 
neturi jokio draudimo, o labai 
didelis skaičius teturi ribotą svei 
katos draudimą, neapimantį vi
sus susirgimo bei gydymo pasi
taikančius aspektus.

Prez. Carteris, pajudinęs senai 
pribrendusi visuotino sveikatos 
draudimo reikalą^atsargump dė 
lei pareiškė, kad jo draudimo 
plano gyvendinimas priklausy
siąs nuo infliacijos. Kitaip sa
kant, jei infliacija bus sutram
dyta, tai 1983 metais jau ma
tysime gyvenime krutantį ir vei

televizijos kiantį visuotiną sveikatos drau 
i aimą. Bet kaip bus, kai infliaci
ja nebus suvaldyta, kuri yra la
bai stipriai įsigalėjusi ir kuri 
dar šiuo.; metus žada užbaigti 
daugiau kaip 10% sustprėjusi, 
ir nuo kurios priklauso bedar
bių didėjimas ar mažėjimas?

Į tai prez. Carteris savo prin
cipiniame 
reiškime, 
rencijoje 
šalpos ir 
to sekr. Juozas Calif ano, aiški
na, kad sveikatos draudimo mil
žiniškos išlaidos pradžioje tegali 
būti nukreipiamos apdraudžiant 
tuos 20 milijonų amerikiečių, 
kurie neturi jokio draudimo ir. 
svarbiausia, jos turi būti atsar
giai balansuojamos su infliaci
nėmis pasekmėmis krašto eko
nomijoje. Prezidento sveikatos 
draudimo planas nenumato pa
pildomų valstybės iždo išlaidų 
iki 1983 metų, kadangi to rei
kalaujanti finansinė valstybės 
iždo politika ir atsargumas, gy
venant gležnoje ekonominėje si 
tuacijojc, ne tik čia Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

Sveikatos, šalpos ir švietimo 
departamento sekr. Calif ano 
prezidento yra įpareigotas pa
ruošti tam reikalui įstatymo pro 
jektą, vadovaujantis prezidento 
dešimties punktų paskelbtais 
principais, kurie nenumato pa
prasto, aiškaus ir kondensuoto 
įstatymo. ?rez. Carterio visuoti
no sveikatos draudimo planas 
įstatymui paruošti, kurį jis bu
vo pažadėjęs dar kandidatuoda
mas į prezidentus 1976 m., kaip 
ir pridera susilaukia stiprios kri
tikos tiek iš bažnyčių bei dar
bininkų unijų lyderių, tiek ir iš 
sen. Edvardo Kennedžio, kuris 
tą reikalą jau senokai kelia ir 
kuris viena akimi žvelgia į pre-

dešimties punktų pa
kari spaudos konfe- 
perskaitė sveikatos* 

švietimo departamen-

ir juos

sru visais komiteto nariais,! užaliarmavo policiją kur ne 
ilgai trukus nutraukė pasivaži 
nėjimo ‘^smagumus” suimda
ma visus 5 jauniklius, kurie 
teisinasi norėję patikrinti ai 
galima praktikoje pakartoti 
TV rodytą “Police Story” epi
zodą. Kaip nepilnamečių, jų 
pavardės neskelbiamos.

KVIEČIA SEN. PERCY

Čikaga. — Lietuvių respubli-j 
konų skyriaus sekr. Algis Regis 
praneša, kad rugpiūčio 6 d. 9: 
30 vai. Illinois Atlethic kliubo 
patalpose, 112 S. Michigan Ave., 
bus pasitarimas su senatoriumi 
Charles Percy, į kurį kviečiami 
ir spaudos atstovai.

— Amazonė Pietų Amerikoje 
yra vandeningiausia upė. Iš 
jos išteka į Atlanto vandenyną 
per vieną sekunde apie 4.200.- 
000 kubinių pėdų vandens. Jil 
išteka iš kalnų Peru respubli
koje ir yra virš 4.000 mylių il
gumo.

žemių ■ savivaldą bei jiepriklau-

Sovietai priešingi taikai
Maskva. — Sovietinio rėžimo 

lyderiai labai bijo ir nenori, kad 
Izraelis susitartų su arabais. 
Ypačiai jis prisibijo vis gerėjan 
čių raudonosios Kinijos ir JA 
Valstybių santykių.

Maskvos ponai visokiais bū
dais drumsčia visame pasaulyje 
taikos vandenis ir stengiasi, kad 
tik kaip nors nesusitartų arabai 
su izraelitais ir nepasirašytų tai 
kos sutartį, nes nesant taikos, 
Maskvos ponams lengviau įsėsti 
printi ir įtvirtinti savo įtaką.

JOSEPH CAUFANO 
KaerHary <
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jonsmę darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinią pepnHarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. 

AŠAKOS-GINKLAS PRIEŠ VĖŽĮ
Rupu; maistas veja lauk vėžį iš virškinimo kanalo. 

Mediciniška tiesa

sūkius daugumoje bereikšmius 
dabar dirbamus darbus: liauki
mės visi nesibaigiančiai besipe- 
:ę; nustokime visi šiaudais be- 
k’abinę’ Vietoj niekais energi

ją leid, griebkimės už pagrindi
nes mūsų išsilaikymui veikios: 
pradėkime dirbti minėtai trejo- 
pus darbus išugdymui su kaip 
reikiant asmenybėmis saviškių. 
Tada saviškių nematysime ne tik 
su cigarete dantyse, bet ir kalė
jimai nematys mūsiškių, smuk
lėse jų priseis ieškoti su atomi
nės energijos žibintu. Mat, ne tik 
tėvai bus tėviški-pajėgią vaike 
minėtai trejopai asmenybę gau
sinti, bet bus tada ir daktarai 
daktariškesni ir kunigai kunigiš 
kesni-na. ir pats gyvenimas bus 
vertas gyventi žmonėms tapus 
tikrais žmonėmis savomis asme

Visi bijom vėžie, bet ne visi 
dar < užtrenkti jam pajėgiam, 
rastariioju laiku imta daugiau 
domėtis vėžio priežastimis. Su
sekta, kad vėžį plaučiuose suke
lia tabaku rūkymas. Sveikam 
protui aiški kova su plaučių vė
žiu: ne ligoninė, ne operacija... 
bet dar gausesnis rūkymas, no
rint greičiau pasibaigt nuo plau 
čių vėžio, arba-nepradėt rūkyt 
ar mesti rūkius norint ne>usibi- 
čiuliauti su plaučių vėžiu. Bet 
vaistinėje sveiko proto negali
ma pirkti-kur kitur jo negalima 
įsigyti. Reikia mums patiems jį 
pasigaminti. Tokią gamybą jau 
Labar kiekvienas turime pradė

ti, nes nuo vėžio mirti, ar ne
mirti yra didžiausias skirtumas.

Matom, kad yra priemonės 
prieš plaučių vėžį, bet mes jo
mis nesinaudojam, nes mes dar 
e>am žmogaus iškamšos. Gana 
mums tokių iškamšų! Mus rei
kia ne žmogaus iškamšos, bet as 
menyb? pasididinusio žmogaus. 
Tik toks pajėgs nesišaukt vėžį 
įplaučius cigaretės pagalba. Tai
gi, kova su plaučių vėžių yra 
kiekviename žmoguje tikros as
menybės ugdymas nuo pat ma
žens pradėjus vaikui trejopai pa 
sitamauti: I. jį žmoniškai mylė 
ti, 2. jo elgesius atsakančiai kon 
troliuoti. S, leisti jam norma
liai vystytis.

Už tai dėl to visi meskime vi-

Pradėkime visomis jėgomis rem 
ti tikru* darbus-imkime siekti 
tikros asmenybės atgimimo sa
vyje ir artime. Tai pirma ir pats 
svarbiausias nuveiktinas darbas 
man ir tamstai čia ant žemės gy 
venant. Tas darbas mano ir tam 
stos turi būti neatidėliotinai pra 
dėtas ir atliktas dar pirm mums 
akis visam laikui užmerkiant.

O kokie reikalai su 
žarnyno vėžiu?

Gilinantis j vėžio priežastis, ’ 
Imta kreipti dėmesys į žmogui 
vėžio sukėlėjus, besirandančius, 
maiste ir aplinkoje. Pradėta do-‘ 
mėtis virškinimo kanale-skran-' 
dyj? ir žarnyne vėžio atsiradimo 
nevienodumus atsižvelgiant į gy, 
y enamą vietą-į tos vietos gyven 
te jų mitybą. Domėtasi japonais | 
apsigyvenamais šiaurinėje Ame

Deja, dabartinis mūšį gyveni 
mas nėra žmoniškas-visi tai ži
nom, mat žuvis pradeda gesti 
nuo galvos. Kada jau Baltieji 
Kamai ėmė juosti nuo narkoti
kų dūmų, sunku mums visiems 
būti baltais jau ir taip gero
kai aprūkusiuose namuose gy
venant. Taip nedėkingoj aplin
koj būdami mes turime liautis 
vien dejavę ir vien tik ant kitų 
kaltes mėtę: mums reikia suim
ti save negan-dar stipriau reikia 
sukaupti savyje energiją vien gė 
rio ugdymui savyje ir artime.

Daugelis maiste esančių veiks 
nių gali įtakoti vėžio atsiradimą 
virškinimu kanale. Gali maiste 
atsirasti vėžį iššaukiančios me
džiagos maistą parengiant, ga
minant ir apsaugant. Vėžį gali su 
kelti virškinimo kanalo natūra
liai maiste besi randančios vėžį 
sukeliančios medžiagos, čia vė
žio atsiradimui turi įtakos mais 
to kaloringumas ir riebalų kie
kis, o taip pat baltymų ir anglia 
vandenių tarpusavis proporcin
gumas. Vėžiui atsirasti turi įta
kos ir kiekis bei rūšis ašakų (fi
ber) maiste. Taip pat mažais kie 
kiais reikalingų kūnui mineralų 
(trace elements) bei vitaminui 
trūkumas maiste gali įtakoti vė Į.. 
žio atsiradimą virškinimo kana 
le.

Ašakos (cellulose) yra auga
lo celių sienelės svarbiausioji su 
dėtinė dalis. Jos pritraukia van
denį ir dėlto išsipučia. Tuo bū
du būdamos maiste jos padidina 
žmogaus išmatų svorį, žmogaus

Kazimiero Ii-

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVICKAITĖ-BODNER

ištrauką. atspausdintą

MOKYKLA — UETUVYBĖS 
TVIRTOVĖ

...Artėjant mokslo metų prad
žiai, taip pat propaguojant litua
nistines mokyklas, malonu pa-j 
teikti Los Angeles lituanistinės 
mokyklos vedėjo Vlado Pažiūros 
raštu

‘ ‘Lietuviai Amerik ^Vakaruose’. 
Raštas liečia šv.
tuanistinę mokyklą, bet yra ak-

toldami nuo lieuvištos veikloj 
ir neatsižadėdami bei heprisi* 
pažindami, kad lieuviai esame. 
Jau nekalbame lieuviškai patys 
ir nemokina m vaikų suprasti to, 
dėl ko pavergtoje Lietuvoje yra 
kovojama ir net mirštama. Tai 
didi mūsų garbingos tautos tra
gedija.

Ar ne laikas kiekvienam rim
tai susiniąstyt ir ryžtingą spren
dimą savyje padaryti. Todėl vi
si, kurių širdys yra dar jautrios 
lietuviškiems reikalams, turėtu-

tualus visoms mokykloms ir vi'»me įuo labai susirūpinti ir gel-

na padedant esančioms žarnose 
bakterijoms.

Afrikos kaimuose ir Japonijoj 
mažai užtinkama storosios žar- 

1 nos vėžių. Ten žmonės minta 
j ašakomis gausiu, mažai riebalų 
ir nedaug baltymų turinčiu mais 
tu. Priešingai, pastebėta gana 
daug vėžių virškinimo kanale 
pas tuos žmones, kurie minta 
mažai ašakų, daug riebalų ir 
daug baltymų turinčiu maistu. 
Tyrinėtojai priėjo išvados, kad 
mažas kiekis ašakų-sėlenų yra 
priežastis gausaus vėžio atsira-

suvalgytų ašakų 40% susivirški- dimo storose žarnose.

IJberštiotfs woman

US Savings Bonds.
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Ašakcs-sėlenos gausiai randa
mos javų luobelėse. Juoda duo
na yra gausi tokiomis sėlenomis. 
Balta duona tokių sėlenų neturi. 

I Maiste sėlenų-ašakų kiekis gau
sėja valgant vaisius su oda (o- 
bnolius, kriaušes/ slyvas, vynuo 
ges, mėlynės, pamidorus, agur
kus...) Ašakų-stambmenų gau
siai randasi kopūstuose, salotuo
se, žirniuose, pupose. Kartais 
fabrikantai į maistą prideda gu
mos. Tai nenatūralūs maisto tirs 
tinimas.

IŠVADA. Mes lietuviai nebė
kime nuo savo draugų-nuo vėžio 
apsaugotųjų mūsų. žarnyne-nuo 
sėlenų. Pradėkime visi maitintis 
dlaugiau rupiu, negu minkštu 
maistu, čia kartais žmonės išeina 
į lankas mitybos srityje.

Fabrikantai gamina viską, ką 
nesiorientuojąs 
Nesveik iausias 
tiekiamas labai 
jė: baltutėlis.

žmogus valgo, 
maistas čia pa- 
gražioje formo- 
mink štutėlis-net 

gomuryje tirpstąs-/Nė kramtyti 
nereikia -bedančiams labai pato
gu. O tų bedančių čia gausybė, 
nes saldumynais ir menku mais 
tu besimaitindami žmonės jau 
nose dienose netenka dantų. Ge
ro maisto čia kalnai, kaip ir vi
sų kitų gerų dalykų čia gausu- 
tik reikia žmoguje žmogaus ro
dant kad jis imtų gerus dalykus 
naudoti, o netikusių vengtu.
Kur tik pasisuksi?visur pareika 

iavimas žmoguje žmogaus-j o tik 
ros asmenybės ko didžiausias, 
norint laimingai gyvenimą tęsti.. 
Kaip reikiant sava asmenybe iš
sivystęs asmuo nesileidžia išnau
dojamas visokių pekiagaudžių.1 
Tokie peinagaudžiai yra be šir 
dies ir sąžinės, jie pralobimui 

| visą blogį savo broliui suteiks, 
Į kad tik banke sąskaitą padidi
nus. Už tai mes kartą ant visa
dos tapkime sau žmonėms. Pra 
dėkime žmoniškai galvoti, augt 
ir veikti. Apseikime be rūkalų, 
sveigalų ir nevengiame rupaus 
maisto. Juoda duona (plyta)— 
gausi sėlenomis, o me dažais, g^u 
sus maistas vaisiais "ir’drfržovė- 
mis-rupus yra mums visiems bū 
tinas, norint išvengti daugelio 
negerovių, įskaitant ir vėžį virš 
kinimo kanale. Piktinkime vii-

bėti tai, kas dar visiškai nepra
žuvo. Yra dar puikių ir giliai 
lietuviškai susipratusių tėvų ir 
senelių, kurie ryžtasi kiekvieną 
šeštadienį atvežti savo vaikus ir 
anūkes net iš toliau kaip 100 
mylių. Tai žavėtinai gražūs pa
vyzdžiai visiems tiems, kurie gy- 
vena žymiai arčiau, bet stokoja 
ryžto, pasiaukojomo ir atsako
mybės. Jie lieka šeštadieniais na
muose, o vaikai gatvėse arba 
prie televizijos aparatų.

Anuo metu dr. V. Kudirka 
apsnūdusiai tautai šaukė: KEL
KITE! KELKITE! KEIKITE! 
Tauta prisikėlė. Taip ir dabar 
yra pats laikas sušukti: Tene- 
lieka nei vienas jaunuolis turįs 
lietuviško kraujo be lietuviš- 
kos mokyklos ir jaunimo or- 

sėklų ir supiausytą, nuvalytą1 • 
kus tinkamai maitintis, rodyki- ir skridinukais supiaustyta savo 
me jiems pavyzdį-pamokslavi- Į guną, nuvalytą česnako skiltelę 
mas čia nieko nepadės. Susitvar ir visą kitą kas proporcijoje 
kykime patys-tada ims tvarky- išskiriant plonais skridinukais 
tis vaikai be jokio jiems pamoks supiaustyta agurką ir supiausty 
lavimo. Visada atminkime, kad tus krapus bei druską.
žuvis ima gesti nuo galvos. Mes Blenderį nustatyti ant aukš- kitų eilėj stot vietoj mus, kad 
esame ta galva savo vaikų atž- to greičio (BLEND) 10 sekund- būt garbė.” 
vilgiu. Baisus pairimas apėmė žiu. Pasūdyti, supilti į atskirus 
jaunuomenę visose srityse, ypač dubenėlius ar į bendrą didesnį 
girtavime, narkotizavimesi ir bloi ir atšaldyti. Papuošti paviršių 
goję mityboje, žydai čia yra iš-j plonais agurko skridinukais ir 
mimtis ir mums pavyzdys. Jų] apibarstyti krapais arba petražo 
vaikai vien futbolo nespardo-jie’lėm.

. Lavinasi protu ir asmenybe už 
i tai ir valdo mus visus ir mūsų 
vadus bei geriausiai pagelbsti 
saviškiams į visokį vargą pate
kusiems. 0 kada mes liausimės 
dėl uodo žarnų peštis ir pradėsi > 
me tikrai žmonišką-žydiškai lie
tuvišką gyvenimą visose srityse, 
įskaitant mitybą, čia specialus 
prašymas 
mūsų dvasiškiams: pradėkite tai 
kinti mums sužmoniškėjime pa
miršdami vien dangun mūsų ve 
dimą įvairiomis ceremonijomis 
.Prašome talkos atlikimui kiek 
vieno žmogaus svarbiausio uždą 
vienio-vaikų reikiamo myljimo, 
jų veiklos ribojimo ir leidimo 
jiems natūraliai vystytis. Tada j 
tik, kai sužmoniškėsime, mes 
pajėgsime be jokių talkininkų- 
tarpininkų dangun žengti. Pirma 
visi turime tapti žmonėmis-že- 
mės gyventojais tinkamais, o 
tik tada-ir tik tada mes tapsime 
gerais kandidatais dagiškam gy 
venimul. Už tai nuoširdžiai pra
šome visų dvasiškių liautis at
virkščiai veikus: mėginus mus 
krikščioninti mus pirma nesuž
moginus. Taip, deja, netikusiai 
dabar dauguma dvasiškių vei
kia. Prašome liautis toliau klai
dinus pasitikinčiuosius — jie vi
si yra mūsų broliai ir būtinas 
yra jiems tikrai žmoniško gy^e 
nlmo esmės rodymas. Kuo grei
čiau dvasivkiai persiorietuos,— 
tuo mums visiems bus geriau. 
Tada ir Dangus bus malonesnis. 
Daugiau apie tai-kitą kartą.

PASI^kaityti. The Physician’s
Guide to 
rology.

Vol. II,

siems lietuviams:

“Šv. Kazimiero šeši. Ltiuanis- 
tinė M-la mūsų kolonijoje uži
ma vieną iš svarbiųjų veiklos 
barų, nors kai kas ją ignoroja. 
Mūsų mielas jaunimas mokomas 
lietuvių kalbos ir stengiamasi! 
perduoti jiems lietuvybės išsi
laikymo ir stiprybės.Nevisada pa 
siseka tatai atsiekti, tačiau dėl 
to ne vien tik mokykla kalta.

Ales turėtume visi be išimties 
jausti didžią atsakomybę prieš 
vergijoje ir laisvame pasaulyje 
išblaškytą lietuvių tautą. Ji ver
gijoje įvairiais ir žiauriais bū- 

• dais yra sąmoningai pavergėjo 
i ruso naikinama, o laisvėje esan
tieji patys save naikiname, nu-

ganizacijos.
Stokime visi bendrą tikros lietu 

vybės išlaikymo darbąjiad mū
sų tautos gyvastingumas nesi
baigtų su mūsų trapiu gyveni
mu. Bet anot tos prasmingos 
skautų vyčių dainos: Kai ateis

Adelės

didžiai gerbiemiems

Practical astro-ente-

No. I Januaryl978.

Dnoblienėš sveiko 
maisto receptas

I

IV"*

Adelė Duobliehė

Pomidorinė atgaiva 
Prop:

4 vidutiniai pomidorai nenu
lupti 1 2 žalio pipiro, 1/2 Aidu 
tmio didumo svogūno, 1 skiltelė 
česnako, 1 vidutinis agurkas 
šviežias, 3 4 šaukštelio druskos 
2 šaukštai safflower alyvos ar 
sojos 2 šaukštai citrinos sunkos 
1 2 pttdduko šalto vandens 1 
gaustas krapų. .

Darbas: Sudėti į blenderį nu-< 
valytus ir į 4 dalis supiaustytus 
pomidorus, pipirą išvalytą nuo

Philadelphijos bendruome- 
ninkams, išėjusiems kurti mitus 
vaikščiojant po kongreso kori
dorius arba State department 
palangėmis ir vis pareigą dirbti 
Lietuvos laisvei savinantis kaip 
tiesę, tiesioginė darbo sritis - li
tuanistinis šivetimas ir ryšiai su 
švietimo bei kulturnėmis inšti- 
tucijomis tapo apleisti.

Bijau, kad V. Pažiurus krei
pimasis neras tinkamo atgarsio 
ir vietoj pageidaujamo renesan
so bus tolimesnis lituanistinio 
švietimo dekadansas.

K; Petrbkaitis

šiuo metu vyksta Susitienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialūs Vajus
Susivienijiiiias kviečia visus gferoš valios lietuvlūš ir jiį draugus 

įsijungti Į SLA. narių šeimą ir pasinaudoti šio VAj AUŠ lengvato
mis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nfepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodami didelė, nei 50% jčtjb- 
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu m&kėsčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sv«-
katos. ........... ' _.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 mėtį gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudę pianus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraiidą (Whole Lile V-l)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metu (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) fe
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year EddoWttiedt VX)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprar^atnės *p- 
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Valtie) * v

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji- 
mo Centrą: - .

Lithuanian Afliaūce of America 4
307 W. 30th Street J *
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesi. '• 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti «>. 
draudų mokesčiai

j
► J : U4

LZ KAUJIBNOI, CHJCAOO e, M^eeday, August 1, 1978



ĮSPŪDŽIAI IŠ SUVALKIJOS
TEMA DISKUSIJOMS

kasyklos ir dar šiame penkmety 
Suvalkai augs septynmyliais 
žingsniais. Atvažiavęs į Seinus, 
turiu t: kį paprotį pirmiausia. 
aplankyti mūsų poeto Antano 
Baranausko kapą Katctirjje. 
Bažnyčia šiuo laiku gražiai su
remontuota ir teikia Seinų mies
teliui daug puošnumo. Tai gana 
įdomus XVII—XVIII amžių a<- 

*chitektūros paminklas. Beeinant

Praeitos vasaros oras nepa
šykštėjo gausių kritulių, kurie 
aplankė beveik visą Vakarų 
Europą, j u tarpe ir Prancūziją, 
bei Vakarų Vokietiją. Kadangi 
gyvenu žemutinėje Silezijoje, 
Lenkijos pietvakariuose, nema
žai kritulių teko ir mums. Ode
rio upė buvo išsiliejusi iš savo 
vagos,apsėmė gyventojų daržus, 
javus ir ganyklas. Labiausiai nu
kentėjo ūkininkai, kurių žemės Seinų miestelio gatve, mano dė 
prigludusios prie šios gražios niesį patraukia įdomus skelbi- 
ųpės. Miesto žmonės to gal ir mas: Seinų Kultūr s namuose 
nepajautė, nes jau yra toks pa- veikia lietuviškų audinių paroda.* 
protys — sulaukęs vasaros, kiek- Rankdarbiai surinkti iš Seinų 
vienas stengiasi savo atostogas krašto audėjų. Nieko nelauk-, 
praleisti kuo įdomiau, pakvė- damas, paskubėjau apžiūrėti 
puoti grynu oru, pasideginti sau- šios parodos, bet kur tie kaitu
lėje, pasimaudyti jūroje bei eže-’ros namai? Pasirodo, juos sveti- 
re, pasisemti naujų jėgų ir grįžti' mesniam žmogui ne taip lengva 
pailsėjęs ir žvalus prie savo: atrasti, o jie čia pat už bažny, 
kasdieninio darbo įstaigoje aikčios, buvusiame vienuolyne. Pa-; 
gamykloje.

O kur man važiuoti, kad vi- man yra žinoma. Seinų krašto 
sur lyja — prie jūros lyja, kai- moterėlės 
nuošė taip pat, tik šiaurės Len- audinių; 
kijoj daugiauseia saulės spindu lovatiesių, l>et jomis ddžiuojasi, 
lių, tat reikia pasinaudoti pro- kai sulaukia namuose svečių. O Vi 
ga ir aplankyti mūsuose popu-1 vertėtų savo meną parodyti ir 
liariai vadinamą mažąją Lietu-! plačiajai mūsų vsuomenei. .

Jau rodoje daugiausia eksponatų pa-j 
teikė V. Dapkevičienė, A. Mar-j

Chicagos upė (Aliejus)M. ŠILEIKIS

jau ir šiame krašte antras muša būgną, trečias su 
i- pažangos natai pa-‘gitara jiems pritarinėja kažko- 

išstūmė taip į 
žmonių

p f i1. ’ kį šiuolaikinį šlagerį, . . . ide
al- kaip negalėjau atspėti, k kį . .

inti- O jaunimas šoka, kas kaip iš- 
ui naujus mano Tai nebuvo šokis, lai 

nurims, namuose pavyz- buvo kamšatis ir šonų trynimas, 
naujausi buktai, i arba, geriau sakant, stumdynės 
dbynės, dujiniai A. ž( KAĖSKAS
s plytelėmis va*j 
tenybė, kad prie: 
lengovoji niaši-

ir didžiausiame! 
ama prie žv*ikių

JAPONAI STEIGIA
BENDROVES P. AMERIKOJ

rodą graži, ners labai kukli. Kirk

čių, St. Jakubauską, St. Marcin-j vyksta atlaidai. Atrodo, Seinų 
kevicių, pasimaudyti Galadusio parapijos klebonas, kurio žinio- 
ežere, kurio vandenis kerta je yra Žagariu bažnytėlė, sugal- 
valstybinė Lenkijos — Lietuvos j voj;: įvesti dar vieną šventąjį, 
siena. Jau išvažiavus iš Seinų, Į apie kurį net seniausi 

Pa< visur matėsi nukirsti javai, nors 
' šiemetinė vasara ir negailėjo 
visokių išdaigų. Matyti, čia ūki- 

Žvilgsnį patraukia didžiulės šio cinkevičienė ir E. Nevulinienė.; °inkai tvarkosi gerai, daug ge-

va! Punsko-Seinu krašta.
atvažiavus i Suvalkus, žmogaus

miesto permainos ir statybos, 
čia statomi ištisi nauji kvarta
lai*

turi labai gražių 
staltiesių,rankšliuosių,

Apsilankes Seinuose, pasijui 
iii, kad esi jau pusiau Lietuvoje

> tiesiamos naujos gatvės, lyg Vilniaus krašte: tai vienur,; 
Jeigu prieš pora metų buvo eili-jtai kitur girdisi lietuviškai šne- 
nis apskrities centras su daugiau j kant praevius. Būti Seinuose ir 
kaip 25 tūkstančių gyventojų,;neapsilankyti Draugijos Centro 
tai šiuo laiku galima pavadinti j valdyboje būtų negražu. Anks-. 
jį statybos miestu. Tapus pagal) tyvesnės Centro valdybos patai-“ 
naujus administracinius paskirs-; pos nelabai viliojo atvažiavusius 
tymus vaivadijos centru, Suval j Draugijos narius, kas kita šiuo 
kuose pagausėjo visokiausių ad-!laiku. Patalpos erdvios, gražiai) 
ministracinių įstaigų beveik dvi- sutvarkytos, visur pavyzdinga i 
gubai padidėjo ir gyventojų,!švara, malonūs darbuotojai vi-) 
iškilo daug gražių visuomeninių’sada gerai nuteikia svečią —
pastatų, kaip naujasis viešbutis, 
restoranai, ir kita. O Suvalkų 
laukia dar didesnės perspekty
vos, kadangi gretimuose šiur
piuose atrasta geriausios ko
kybes rūda, čia bus statomos

išeini patenkintas, nes buvai su
tikęs tautietį, draugą, bičiulį.

Mano kelionės tikslas — pa
siekti žagariu kaimą, aplankyti 
senus draugus,Itahssr- duč iųa 
krašto ūkininkus: P. Dapkevi-

GILDAI) DE MEXICO. Dein- 
zdro, prie namų i rūsčio “El Sol <ie Mexico” pra- 
o, kuriame cino- nešimu. Japonai visoje Pietų A- 
ibliai, gal I k menkoje, ypačiai Meksikoje, 
anksčiau visa tai steigia mišrias bendroves žu 

žmogus, o da-'viins gaudyti ir jas konservuoti 
nes su konser-jbei kitaip ap<lirbti.

jaiguno dmlomals.į . ... . , .. . . , , , Mišriu tokiu bendrovių a.>%■ie senoviniu baldu,!. ... * . ; , . ., . . , u .* kapital z sudeda meksikiečiai irmados, ir 1.1, laip*
>jant, pasiekėme šo- 
ir k kia mano buvo 

nuostaba, kad šiame krašte tiek 
daug šaunaus lietuviško jausi- 

kurio galima būtų sukur
iu saviveiklos ansamblį, 
galėtų garsinti šį kraštą 

Suvalkų vaivadijoje, visoje 
Lenkijoje, ir gal dar toliau. O 
čia gi kampe trys muzikan
tai, vienas vrkdina armonika.

likusius 45G japonai. Iš viso 
bendrai sudedama apie 10 tūk
stančių milijonų Meksikos po
zų. Iš anksčiau tokios mišrios 
žvejybos bendrovės jau buvo 
sudarytos Meksikos ir Ispani
jos žvejų bei piniguočių.

l mo, iš ] 
girdėdavau, kai mergina, grėblį ųj |)U;r 
nešdama, eidavo per pievą b 'kuris i 
traukdavo dainą, arba oavaku-1 
riais. pamelžusios karves, kelios 
merginos užtraukdavo sutar
tinę, kurios aidas pasiekdavo 
net Letuvą. Ir kilo man klau

♦ Ilgiausios pasaulyje upės 
yra Nilas Afrikoje — 4,145 my 
lių ilgio ir Amazonė — 4,007 
myliu.

siu apy- 
negalėjo 
atlaidai.

Ir dabar žagariu bažnytėlė turi 
svo globėją — patroną šv. Balt
ramiejų. Į atlaidus, smalsumo 
vedami, susirinko apie penki 
šimtai žmonių iš gretimu kai
mų na ir iš toliau, net dvasiškių 
susirinko daugiau kaip 12 su 
Lomžos vyskupu priešaky, čia 
prisiminiau sava vakysle, kaip 
atlaiduose mama pirkinėdavo 
mums, vaikams, saldainius.ries 
tainius ir kitus skanėstus, čia 
irgi šių dalykų galėjai gauti, pa
sirūpina vietos preikybininkės. 
Atlaidai nesibaiga vien tik pa
maldomis, jaunimas visur ir vi
sada lieka jaunimu ir po poros 
valandų pavakare Žagariu kai
me surengė šokius. Iš visų pusių 
būriais ėmė traukti jaunimas į 
pasilinksminimą. Šeimininkas 
pakalbino ir mane, ar neverta 
nueiti ir pasižiūrėti,kaip šiuo la; 
ku jaunimas linksminasi. Suti- 
kaiu. Netrukus ir mes žingsnia
vome gražiojo “Galadusio" pak
rantėmis. Ežero veidrody puiku 
vos mėnulio pilnatis,šen bei ten, 
sudrumsdavo vakaro ramybę 
žuvis savo auksiniais pelekais 
mėnulio šviesoje, o pievų žioge
liai, įsitaisę savo sidabrinius 
smuikelius, puikiausiai koncer
tavo. Retkarčais netoliese nu
suokdavo lakštingalos, girdėjosi 
jaunimo juokas, kurio aidą eže
ras atkartojo net kitoje pusėje. 
Tik kodėl nesigirdi dainos, ar 
jaunimas šiuo laiku nemoka jau 
dainuoti, juk prieš kelerius me
tus atostogaudamas šiame kraš
te, buvau sužavėtas šio krašto 
dzūkiškomis dainomis, kurias

linkių žmonės nieko 
pasakyti. Na ir Įvyko

Wmem a Denver, col. dairy - 
Farmer milked his cow. tpf k* 
COW PRINTED, FELL on him >AmD

■ HELD HIM DOWN WHW A FRACTuRSD 
į right should^ ano leg,until 
I Scmecke Pulled t^e ccw off* '

Pigeons of Hyde prqk. F- 
lcntxon Tri c CWM3S F&E < 
•ZXSr&SLTED DAILY AG A

Tt> A V.*EACTriy 
MAN DAILY FED-iriE " 
Bi^DS VfHlLE HE

: riau, negu kituose Lenkijos ra
donuose, kur dar visas derlius 

’ stovėjo laukuose. Išnyko iš šio 
gamtovaizdžio šiaudinės pasto
gės, visur pastatai mūriniai, ku- 

• rie labai derinasi su šio krašto 
aplinka. Tarp žydrių ežerų, ža

ibuojančių pušynėlių — sodai, 
lūžtantys nuo vaisių. Ir ypač 
žmonių vaišingumas atpalai
duoja svečia nuo nuovargio, ku
rį teko patirti tolimos kelionės 
metu. Pro autobuso langą mano 
dėmėsi patraukia puikiai sure
montuota medinė Žagariu baž
nytėlė, prisimenu ją: prieš ke
letą metų buvo dar be langų, 
įlaužtu stogu, su pusiau pravi
romis durimis, pakvipusi pu
vėsiais, kur tik naktims pelėdos 
karts nuo karto suokdavo. Sto
gas sutaisytas, langai įstatyti, 
aplinka sutvarkyta, net netoliese 
esantis pagal legendą stebuk
lingas šulinys sutvarkytas. Su
lig vietinių senų žmonių pa
sakojimų prieš pirmąjį pasau
linį karą nustojusi vertės baž
nytėlė atgavo savo pirmykštę 
reikšmę. Ir šiuo aiku sena me
dinė bažnyčia tarnauja religi
nio kulto reikalams šios apylin
kės žmonėms,čia kas sekmadie
nį vyksta lietuviškos pamaldos. 
Tikras sutapimas: man besisve
čiuojant žagariuose, atėjęs 
draugas ir sako: “Rytoj pas mus 
atlaidai, prašom niekur toliau 
iš Žagariu neišvažiuoti”. Smal
sumo apimtas, tikrai panorau 
pasižiūrėti, kaip šiais laikas

FOR gogas IN QSBPj
’South \ r

*

$3.oe
$2.06

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
___ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gui$*n *— MINTYS IR DARBAi,’* 259 psC Ii ėči ančių <*1963 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir sud- 
____rūpinima. _________________________________ __ ______ $3.00

Jtu kurta talkai atspausdintą ta galima gauti knygxj rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose myga aprašanti pa»kutinlu PO (1809-1900) metu 

Chicago* lietuviu gyvenimą ir jų atliktos darbui 564 pat Kaina 
H0. flHeldo Amerikos Lietuviu irtorijoa Draugija.

Knygoje apraiyta pirmai Chieagon atvafiavęa lietuvis, pirmo* 
Betariu kolonijos, ju suorganisuotoe talpos draugijos, statytos bH- 
nySaa. ifteigti lalkrafetaL kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
paaaulietižkl chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi- 
Joa. Duoti dokumentai katalikUku. nocaillrtinių. laisvamanliku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ė m W

Forintu Mą knyga IMgytL pražomi parvirti čeki arba Money 
Ortai

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pažiurti:

1721 S*. HaMa4 SU CkJeura, HL IMM

Chicago, III. 606081800 So. Halsftd St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

17St &>«th HaltUd Stiwt. Chic***. HL «<’!

s — CMICAOO ». ILkTuMday, Audusi 1, 197S

£311

Taupykite dabar.
Santaupoi, padėtos priei 10 mit

alo dieną, neia nuoiimčiuj nuo mė
nesio pirmoa dieno*.

Išduodami Certifikataį kurie ne-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminaa, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ’r IntvrrJn nn^klt 

išrašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengva® rtilius. gyve kalba, gražiai išleisti 
150 paL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvon įMorljoi 
can trauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juoua B. Končlua, VYTAUTAS THE GREAT Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvon valatybės ir iot kaimynu istorija 
211 pat Kaina $3 00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šip knygų yra tinkamai dovanos įvairiomis progomis. Ju fcr 
kltaa knygai galima irigyti atailankiui į Naujienai arba atriuntui čeki ai 
pinigine perlaida.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 metaJa. T< 421-3070

Įataigoa pietuota Hemai autornobUlama paatatytL

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
.Eekyiezaz lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

nu g&bflvta, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom]r 
Cli Kuninėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jnm KapaSnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima! aplei-

Jo«m Kipičlnski*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra iutftrali inkstesriipu atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
knriinčio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOJ. 
Actorė buvo Vilniuje,'Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Urenta i anglu kalba.

M ZoUanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusą rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. KuraHs, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bed 
ufauakarimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prrf. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą 
Kaina 22. ** -

VtacJH žaeiiftte- LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAiTĖJI. 
M ptL Kaina ILSO.

Ha ta kiti laidiniai yra gaunani
NAUJIENOS!, 1734 Sa. HALSTID ST^ CHICAGO, ILL, WM
ateHtaiwf taW r^wtaitte »rU vHikiM lr 

Ml iwrtelda.

MONGOLIA. \T
For TMe FATHeRTO r^zvic,

\YPTA R S' y/?S. SoPPe/
R3 FOR

HIS DAueHTE^ III

The AUSTRALIAN'S ARE "WE 
HEW/EST MERT-EPEERS IM TriE 
WORLD !!! : THEY CONSUME

jfl* Taupomi ptalfal tt- !
didelius dxrbus, Pirmx, jie pa- j 

Mi Jums pasiekti xsmeniikux jūsų 
aisimojimus. Antri, jie padeda su- I 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę < 
Lr parūpina fondus namams įsigyti.

Dr. A. J. Guisen — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir groži a.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliai! tik_________________________

Dr. A. J. Gumn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa Įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Salima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakf arba monay ordarŲ prfa
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntime Išlaidoms.

$2.06 :

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 5*60$

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto« 
sumos ir jos išėmimo. f

Investavimo knygelėi ląskaitof < 
leša
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Pranašesne sistema negali pralaimėti
Naujosios kairės aktyvistai vis kelia ir peikia kapi- 

talistinės sistemos blogąsias puses, vis pamiršdami apie 
jos pranašumą ir nepalyginamai geresnę žmogaus padėtį 

į joje.
Kapitalizmo vardą nukalė keiksmažodžiui K. Mark

sas 1854 m. kaip sąvoką sistemos, sukurtos piniguočių, 
tikslu išnaudoti dirbančiuosius. Betgi tas vardas prigijo 

: kaip laisvės ir materialinės gerovės bei pažangos veiks’ 
nys. Jis išreiškia du sistemos bruožus:—- privačios nuosa-

• vybės ir laisvos prekybos su pilna teise laikyti ir naudoti 
■ savadarbe vaisius, tais veiksmais nekenkiant kitiems, tu- 
; tintiems tas pačias teises. Pagal žmogaus prigimtį iš čia 
. kyla gamybos ir prekybos bei Įvairių patarnavimų inicia 
' tyva auginanti turtą ir gerbūvį konkurencijos būdu, tei

kiant vartotojui vis geresnius produktus bei tarnavimus
. galimai pigesnėmis kainomis. Kapitalizmas atsiekia ge’ 
. rus rezultatus, telkdamas kapitalą Į gabios valstybės ran

kas, kurios teikia ne tik saugumą, bet ir gerą pelną ne
skriaudžiant darbininko. Toje sistemoje pelnas nėra prie
du prie kainos, bet yra gaunamas pralenkiant kompetito 

. rius gaminių kokybe ir gamybos proreso pranašumu.
Ekonomistas Jihn B. Clark kapitalizmo filosofiją 

taip apibūdina: “Nevaržoma kompetencija rūpinasi at’ 
silyginti darbininkui už tai, ką jis pagamina, kapitalis
tui - ką už jo pinigus sukuriama, o verslininkui ’ ką jo ko 
ordinavimo funkcijos atneša, o gamintojas gauna dalį

- pelno už išleistą produkciją. Todėl kiekvienais metais vis
- atsiranda visai nauji gaminiai, o senieji nuolat tobulina-
• mi, skverbiantis Į rinką ir masinio vartojimo galimybes 
2 kaip palaimą visiems žmonėms, kooperuojant gaminto- 
2 jams su vartotojais, pardavėjams su pirkėjais pagal Adam
- Smith lozungą: — Duokite man tai, ką aš pageidauju, o 
; gausite tai, ką jus norite.

Nežiūrint komunistinės propagandos ir kai kurių dar 
; bo unijų vadovu išvedžiojimų streikavimo metu, santy 
I kiai tarp dirbančiųjų ir darbdavių yra pagristi koopera-

vimo pagrindais, kai kuriuose bendrovėse įvedant net part 
nerystės santykius dalinantis pelnu, kuriant taupymo bei 
pensijų fondus, kurie didėja pagal dirbančiųjų pastan
gas darbe didinti pelną ir plėsti įmonę. Vienok kapitalis
tinė sistema nuo 19 a. yra nuolatinėje atakoje. Dabar tos 
atakos eina iš įvairių krypčių ir išsilaikymas priklausys 
nuo jtj apsisaugojimo, pravedant visiems naudingas re
formas ir griežtai pasipriešinant griaunantiems sistemos 
pagrindus, kartu kreipiant dar daugiau dėmesio į dirban 
čiųjų socialinę gerovę. Darbininko ir įmonių apkrovimas 
mokesčiais ir tuos pinigus beatodairiai leidžiant sulygin
ti dirbančius su nedirbančiais, mažina Įprastas asmeni
nes pastangas ir didina infliaciją — tą pirmąjį laisvos 
pramonės ir prekybos priešą. Kainų ir algų kontrolė il
gesnėse distancijose darosi neefektyvi ir dažnais atvejais 
sukelia nepasitikėjimą valdžia, kai jos pareigūnai ar rink 
ti žmonių atstovai beatodairiai kelias savąsias algas. Tuo 
pavyzdžiu ir sukurta situacija, kai kurios darbo unijos 
užsiprašo savo atstovaujamai grupei algų pakėlimus, di
desnius už primtą minimalų dardininko valandinį atly
ginimą. sukelia demoralizaciją darbininkijos visumoje,, 
sumažina investavimus ir darbininkų skaičių tose darbo 
srityse, užkraunant likusiems sunkesnę darbo naštą.

Nepalankumas, net neapykanta didelėms bendro
vėms reiškiasi ne tik viešos opinijos formavimas, bet ir 
įvedimu daugelio nuostatų, ypatingai naujų produktų ga 
myboje. Į gamybą ir gaminius pradėjo kištis net privatūs 
asmenys, kaip Ralph Mader. Dėl to kišimosi ne veltui 
plačiai kursuoja sarkastiški juokai, pavyzdžiui, apie švęs 
tą vandenį, kuris pagal virš minėtą yra tik 15% šventu
mo... Nemažą rūpestį sukelia privačių asmenų ir- naujo
sios kairės organizacijų bei jų koalicijų su religinėmis gru 
pėmis isteriką, retorika ir amerikiečiams nepriimtini 
veiksmai, nukreipti į paskirus taikinius dėl aplinkos ter
šimo, nors tiems dalykams yra valdžios bei savivaldybių 
agentūros.

Komunistiniuose kraštuose į kompetenciją žiūrim* 
kaip i nenaudingą pasikartojimą. Ten gamyba ir preky
ba yra vykdoma pagal valdžios planus, paneigiant priva
čią iniciatyvą, nekreipiant dėmesio į valdžios statistiką. 
1962 m. Sov. Rusijoje tik 1,4% viso agrikultūrinės žemės 
ploto arba 3,3% dirbamos žemės priklausė privatiems 
žmonėms mažais sklypeliais. Iš jų gauta Ms visos agrikul 
tūros gamybos ir beveik pusė mėsos bei galvijų ir paukš
čių produktų. Be šių mažų sklypelių ten butų badas. Tik 
su jais Sov. Sąjungos piliečiai gali vegetuoti

Nuo baudžiavos laikų Europoje ir vergystės dienų 
Amerikoje vyksta nuolatinis progresas. Jei šio šimtme
čio pradžioje darbininkus valdė agresyvieji, tai šiandien 
jau renkami specialius mokslus ar kursus baigę santy
kiavimui su žmonėmis tinkamų savybių asmenys. Dirb
tuvėse ir darbovietėse dar yra daug kas gerintina ir keis
tina, einant nuolatinio progreso keliais. Betgi tiek kapi
talistai, tiek darbininkai turi įsisąmoninti, kad progre
sas ir gerovė neateis remiant naujosios kairės dykaduo
nius ir profesinius revoliucionierius ,kurių neteisėti ak
tai užgiriami konvencijose paneigiant balsuotojų konsti
tucines teises. Konspiratyvus mažinimas skirtumų tarp 
komunizmo ir kapitalizmo yra visiems pavojingas biz
nis.

Paskutiniu metu komunistai labai ribotai vartoja 
Markso nukaltą kapitalizmo sąvoką^ nes daugeliui aišku, 
kad ši sistema yra daug pranašesnė ir visiems žmonėms 
priimtinesnė. Patys būdami didžiausi imperialistai, jie

GELBSTI PORTUGALIJĄ

LISABONA.—Prancūzijos pre 
zidentas Valery Giscard d’Es- 
taing, besilankydamas Portuga
lijoje, pažadėjo gelbstint Portu
galijos krašto ūkį, suteikti 450 
milijonų frankų kreditą, kuris 
būtų panaudotas perkant pra
monei reikalingas masinas bei 
steigiant įmones. Mašinos bus 
perkamos Prancūzijoje.

Nežiūrint, jogei portugalų la
bai didelis skaičius dirba Pran 
cūzijos pramonėje bei ūkiuose, 
Portugalija ekonomiškai sun
kiai verčias r jos prekybos ba
lansas su užseniu suvedamas su 
nuostoliais.

sikoje įmcnęs 
gaminti.

Žodžiu, Lenkija turi plačias 
akis, bet ar jos toli mato, tai ne 
žinia.

LENKIJA PIRKS ŽEMŽS 
ALYVĄ MEKSIKOJE

CIUDAD DE MEXICO. Len
kijos admasadorius Juozas Kla 
sa Meksikoje užtikrinęs dienra
ščio “El Sol de Mexico” redak
ciją, kad Lenkija artimoje atei
tyje pirksianti Meksikoj žemės 
alyvą ir visus kitus gaminiusr 
pagamintus panaudojant že
mės alyvą.

Dienraščio; “El Sol de Meri-’ 
ro” trirtinimu, Sovietų Sąjun
ga greitu laiku nebegalėsianti 
aprūpinti Lenkiją žibalu, benzi
nu ir tepalais. \ :

Esą, Lenkija turi intereso or 
ganįzuotį Meksikoje mišrias 
žvejybos bendroves, kurios ne
tik gaudytų žuvis, bet mėgstu 
tinklus ir statytų žvejams'-lai
vus. Taipgi Lenkija norinti 
steigti Meksikoje tekštlės maši
nų bei įrankiams gaminti įmo
nes. Tarp kitų projektų, Lenki
ja suinteresuota pastatyti Mek

sieros rūgščiai geliui metų į Gulago kacetą, iš 
kurio jau. nebesitikima, kad jis 
išeis gyvas. Jį negalės išgelbėti 
nei Švedijos vyriausybė, nei kas 
nors kitas iŠ laisvojo pasaulio, 
kadangi Sovietų režimas nesis
kaito su jokiais laisvojo pasau-PRIEMONĖS PRIEŠ UŽSIENIO 

DUMPINGĄ

NIUJORKAS.—Amerikos ad
ministracija, apsaugodama JA 
Valstybių plieno įmones iri jose 
dirbančius darbininkus, įsakė, 
kad užsienio bendrovės negali 
Amerikoje parduoti plieną že
mesnėmis kainomis, kaip Ame
rikos plieno įmonės, kad par
davinėja savo gamybos.

Kaikas prisibijo, kad tokios 
administracinės priemonės ko 
vojant su užsienio dumpingu, 
gali sukelti Amerikos /-.plieną 
gaminančioms bendrovėms ape 
titą pakelti savo plieno gami
niams kainas.

Rusai suėmė 
Švedijos pilietį

Stokholmo žiniomis, Švedijos 
: pilietis Laiznons Niedre turisti
niu laivu su kitais turistais bir
želio-? d. atvyko į Taliną, norė

lio žmoniškumo dėsniais ir kas 
svarbiausia, kad ji visus Pabal 
tijo gyventojus, išvykusius ar 
pabėgusius, nachališkai laiko So 
vietų imperijos piliečiais ir ne
pripažįsta kitos valstybės pilie
tybės.

Važiuojantiems į okupuotą 
Lietuvą lietuviams pasimatyti 
su artimaisiais bei giminėmis 
patartina visada tai turėti ome
nyje.

BREST, Prancūzija. — Du 
britų drąsuoliai, Donald Co- 
meron, 39, ir Christopher Da
vey, 34 metų amžiaus, dujų 
pripūstu balionu iš Kanadoj 
pakraščio į iPrancūzijos pak
raštį atskrido per *3 dienas, 23 
valandas ir 30 minučių, per tą 
laiką vėjo srovių nunešti 2.076 
mylias, bet iki tikslo trūko dar 
11a mylių.
; Balionas ZanussL 100 pėdų 

.aukštumo' 7į>ūsiė”t-- kaštavęs 
$275.000 prieš keliones pabaigąvais, kurie į Taliną specialiai bu . _ £ J ,A-ma bėk neteko dujų, kad gondola.vu nuvažiavę is Latvijos. Apie] r y

tai kažkeno buvo pranešta švedi
jos konsului Leningrade ir Šve
dijos užsienių reikalų departa
mentui. Švedijos konsulas gavo 
Maskvos ponų leidimą aplankyti 
Niedrę jau sėdintį Rygos kalė
jime.

L. Niedre, 54 metų amžiaus 
invalidas tikriausiai bus krem-

pradėjo siekti okeano bangas, 
pastangos paįjlfti aukščiau

liaus režimo apkaltintas nebū
tais nusikaltimais ir įkištas dau

rtry-i "i*

tą etiketę nori prisegti kapitalistams 
tams.

arta laisvės kraš-

vis mažiau bebuvo sėkmingos. 
Balranistai prisišaukė prancū 
zų tralerį Elsinore, kuris pa
ėmė juos pačius ir jų gondolą, 
o sugniužusį balioną laivas 
Belgium Express.

Cameron ir Davey beveik pa 
siekė tą tikslą, kurio buvo sie
kiama per 119 metų, per ta 
laiką buvo daryta 13 bandy 
mų balioną perskristi Atlantą
Ir per tuos bandymus mažiau
siai 6 žmonės žuvo. '

Abudu bajiouistai (pasiryžę 
dar kartą bandyti.

* Juozas Kapačinskas
*
: Spaudos baruose
v
* (Tęsinys)

PIRMIE.II DRAUGIJOS GYVAVIMO METAI 
V

Nekalti ir gražūs naujos draugijos mieriai atrado 
Z nemažą visuomenės užuojautą, bet nuo pačių pradžių
* dėl keisto nesusipratimo jai prisiėjo susiremti su stip-
* riais priešais. 
»
J Tuo laiku gyvavo jau nuo 10 m. Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje, didelė organizacija, kuri be ino- 
kėjinio savo įnirusiems nariams mietinės pašalpos, ru-

* pinosi dar kiek galėdama ir kitais tautiškais reikalais.

Į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Sumanymas įkurti pirmąjį Amerikos lietuvių su- 

sivienijimą, iškilo New Yorko mieste, Lietuv’ško Bal-
* so Draugijoje, 1886 m. balandžio 17-tą dieną. Sumany

mo pirmūnais buvo Dr. J. šliupas, P. Paseckas, P. Ra
manauskas, Bučinskas, V. Dziankauskas ir A. Juškaus- 
kas. (Chicšgos Lietuvių Istorija 1967 m. pusi. 91).

Susivienijimas Lietuvių Amerikos, sutrumpintai 
— SLA (Lithuanian Alliance of America). SLA užuo
mazga atsirado iš pašalpinių draugijų, kurių tikslas 
buvo teikti pagalbą savo nariams ištikus nelaimei dar
bovietėj, ar mirties atveju.

Sunku dabar apibūdinti šios organizacijos veiklą, 
kaip ji vystėsi, o ir ne tokį tikslą turiu, bet atrodo ji 
rado .sau ?’nkamą dirvą, kurioje augdama rado žmo
nių prilarimą, turėjo virš astuonių tūkstančių narių, 
daugiau kaip du šimtai kuopų pasiskirstė į septynias 
apskritis. Vien Clūeagoje anksčiau veikė apie dvide
šimt keturios kuopos, pasiskirsčiusios į du apskričius.

SLA sujungė didelį skaičių lietuvių iš viso Ameri
kos kontinento, jų eilėse ir mano šeima,260-to j kuopoj.

SLA anksčiausią galią ir valdžią turi seimas, į ku
ri suvažiuoja kuopų įgaliotiniai. Seimai ruošiami kas 
antri metai, įvairiose vietovėse, pagal susitarimą, 59 
— tas seimas buvo ruošiamas Chicagoje, 1976 m, lie
pos mėn. 5-8 dienomis, seimą globojo 6-toji apskritis.

1976 metais SLA organizacijai suėjo devyniasde
šimt metų nuo įsikūrimo pradžios, ši sukaktis sutapo 
su JAV 200 metų sukaktimi (Bicentennial) tai šias da
tas buvo ruaštasi iškilmingiau paminėti. Buvo suda
rytas Komitetas, pasiskirstęs tam tikrais daibais bei 
pareigomis.

SLA 59-tas seimas vyko Pick - Congress viešbučio 
salėje, suvažiavo gausus delegatų skaičius. Visi dele
gatai Iviein autobusais buvo pavežioti ir supažindinti 
su įžymesnėmis Chicagos kultūrinėmis vietoviemis, 
architektūriniais paminklais. Autobusus lydėjo jauni 
nariai, universitetų studentai 'Kazė Brazdžionytė ir 
Juozas Kapačinskas^ jie čia gimę ir užaugę, galėjo 
plačiau supažindinti delegatus su gražiausiomis Chi
cagos vietovėmis.

Seime pabaigoje buvo suruoštas banketas visiems 
delegatams. J jį buvo pakviesta ir atsilankė nemažiai žy 
mesnių amerikiečių pareigūnų. Po gerai praėjusio sei
mo skirstėsi jo nariai su pakilia nuotaika, giedriais 
prisiminimais ir nauju pasiryžimu toliau sėkmingai 
darbuotis tautiečių gerovei. Visų buvo vieningas no
ras ir troškimas ir linkėjimas, kad ši organizacija to
liau augtų, stiprėtų, neštų garbę Lietuvai, kurios vai
kai čia ir dirba būtinai siekti įtraukti į organizacijos 
veiklą mūsų jaunąją kartą, kad jie palaikytų tęstinu
mą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VEIKLA 
CHICAGOJE

Amerikos Lretnvrų Taryba su trumpintai ALTa 
(Liftunran American CocmciŲ Ine.) atsirado, kai So
vietų Sąjunga, slapta su Vokietijos kancleriu Hitleriu 
susitarė ir okupavo Lietuvą. Amerikos lietuviams ki
lo sumanymas sudaryti vieną bendrą lietuvių organi
zacijų centrą — nuvykti į Washington© Baltuosius rū
mus, pas prezidentą Franklin Delano Rooseveltą ir 
įteikti jam protesto pareiškimą del tokių įvykių ir pra
šyti užtarimo.

Į Washinglona pas prezidentą vyko trijų ideologi
nių grupių delciacija, po keturis atstovus nuo kiekvie
nos srovės, iš viso dvylika žmonių, būtent:

F. J. Bagačius, P. Grigaitis, E. Mikužiatė ir P. Mi
leris — nuo socialdemokratų; J. B. Laučka, L. šimu
tis, kun. J. švagždys ir J- T. Zuris — nuo katalikų; AI. 
Kumskis. P. Pivariūnas, K. S. Karpis ir M. Vaidyla — 
nuo sandariečių. (Lietuvių Išeinja Amerikoje pusi. 
225). ‘ /

Prezidentas F. D. Rooseveltas priėmė lietuvių de
legaciją 19 K) metų spalio 15 dieną. Vienas delegaci
jos narių paaiškino jam šio atsilankymo tikslą ir Įtei
kė raštą, kuriame baro plačiau išdėstytas Amerikos 
lietuvių sielvartas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės praradimo. ♦

Atidžiai lietuvių raštą perskaitęs prezidentas pra
bilo šiais žodžiais: . ; , .

“Man malonu matyti, kad jūs, lietuvių kilmės 
Amerikos piliečiai, esate taip giliai susirūpinę savo 
gimtojo krašto likimu. .Mano protėviai. atvyko Ameri
kon daug anksčiau ^ž jus. Jiezįaikeįi^vo^ iš (yaųdij^Sę 
’Nors daug metų jau>Irra^jwnnoh9j|a!kb, 'išvis dar te
belaikau Olandiją savo,protėvių'tėvyne, Olandijos ne
laimę aš skaudžiai pergyvenau, ir darysiu ką galėsiu, 
kad ji vėl atgautų savo laisvę. Todėl aš gerai supran
tu ir jūsų sielojimąsi dėl Lietuvos likimo. Lietuva ne

priklausomybės neprarado. Jos nepriklausomybė tik 
laikinai pertraukta. Ateis laikas, ir Lietuva vėl bus 
laisva. Tai atsitiks gal greičiau, negu jūs galite tikėtis”

šis pasimatymas su prezidentu F. D. Rooseveltu, 
visus pradžiugino, o ypač pasakyta jo kalba, atidarė 
aiškesnį kelią tolimesnei Amerikos lietuvių veiklai. Po 
šitos istorinės audiencijos JAV lietuviai ėmė organizuo 
tis ginti Lietuvos reikalus.

Delegacija savo žygiu turėjo progos ne tik pain
formuoti Amerikos prezidentą, bet kartu ir pareikšti 
vieningą Amerikos lietuvių nuomonę dėl Lietuvos už
grobimo ir okupacijos, šis žygis turėjo didelės reikš
mės Amerikos lietuvių visuomenei ir paskatino ją vie
ningai burtis dėl Lietuvos išlaisvinimo, šios delega
cijos suorganizavimas ir buvo svarbi Amerikos Lietu
vių Tarybos užuomazgą. Nors pradžioje ALT darbo 
režimas ritosi sunkiai, nes vis dar negalėta susitarti 
dėl organizacijos apimties ir vardo. Vėliau sutarta, pa
vadinti Aniėrikos Lietuvių Taryba. Ji iki šiol tęsia 
svarią ir garbingą Lietuvos laisvinimo akciją.

Tarybos Pildomasis Komitetas buvo sudarytas iš 
trijų narių, kurie gyveno Chicagoje. Visi trys buvo 
redaktoriai ir atstovavo trijų partijų laikraščius: P. 
Grigaitis “Naujienas”, L. šimutis “Draugą“ ir SL VaL 
dyla ‘‘Sandarą . 5 čliau ALTa buvo sudaryta JAV lie
tuvių Ideologinių grupių susitarimo ir Ivgaus atstova
vimo pagrindu. Plečiant veikią, plėtėsi it Tarybos sąs
tatas. Dabar ALTa atstovaujama šių sroviu ir organi
zacijų: Amerikos Lietuvių Romos katalikų Federaci
jos, Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros _  Sanda-
riečiai, Socialdemokratu Sąjung03. Liettivžip..TaJlin^ 
Sąjungos ir dvi didžiosios Amerikos fi'atcrnahnės or
ganizacijos — SLA ir LRKAS.

(Bus daugiau)
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building), tol. LU 5-6446 
Priima Htonins pagal susitarimą.

Jei neatsihep.a, skambinti 374-8004.

BR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
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Valley Medical Center 
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Tel.t 567-2727 arba 562 2728
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j A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

<4 ih

rikoje atsiganiusių tremtinių už 
sigeidė suardyti juos gelbėju
sias organizacijas.

O kaip 5dvo platinama komu 
vstinė spauda, tai pasako ši 
Iš Kempteno padangės korespon 
dencija. Korespondentas L. R- 
^us rašo taip:

. Kempteno lietuvių stovyk 
loj’e veikia bibliot^ka-skai — 
tykia, kurioje iki šiol beveik vi
sos knygvs buvo anglų kalboj’e. 
Komiteto nlHo švietimo bei kul 
turoš reikalams L. PračkaHos 
pastangom^ atsirado jau nema
ža knygų ir lietuvių kalboj. Vie 
nas bibhoickos-skaityklos parei
simų kelia klausimą, kodėl PC 
IRO mums brukte bruka bolše
vikinę literatūra. Iš PC IRO 
įniks nuo laiko esąs atsiunčia
mas su lydra šči'u pundas bol
ševikinės literai droš-spaudos, 
kuriame yra įsakoma visos tos 
knygos bei laikraščiai gražiai 
išdėstyti ant visų stalų. Tas 
pats pareigūnas ateinąs pašiūrė 
ti, ar jojo parėdymas vykdo
mas”. (“Mūsų Kelias”, 1947 m. 
H?. 47.)

Tokia padėtis buvo praeityje. 
0 kaip yra dabar?

V. Vytėnietk

lės baržos 
way, Ontario.
pilta prie Čikagos 
rugsėjo vidurio 
krovinius gaus 
rijos ir galvių 
k^vai su sniegu

atplukdė iš Ojibf 
Piramidė” su-

Upės. Iki 
dar 4 lokius

miesto sanita j 
departamentas 
per žirnių.

MAISTO PRODUKTŲ KAI
NOS KAS MĖNESI KYLA 

AUKŠTYN

WA&INGTONAS.— Vartoji
mo reikmenų, o labiausiai pra
gyvenimo — maisto produktų 
kainos nuo birželio mėn. padi
dintais tempais lenktyniuoja 
su infliacija.

Pagal U. S. Vartotojų Kainų 
Indeksą, pragyvenimo produk
tų kainos visoje Amerikoje pra 
ėjusį mėnesį pakilo devyniais 

dešimtadaliais vieno nuošimčio, 
nors Čikagoje pakilusios “tik” 
septyniais dešimtadaliais. Bet 
administracija pranašauja, kad 
antroj? šių metų pusėje maisto 
kainos “atšals”.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"II tikrųlų ai bOslu su tavim7'. — 2 Mozės 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: "Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

5V. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
YVĄW-VV//iYAW«SWm¥/«yA

Mažeika S/ Evans
.6L. — BE 3-5893

PR. A. R. GLEVECKAS
GVnYTojAS IR CHIRURGAS

Š’PCCIALYBŽ AKIŲ LIGOS 
3907 W.«t 103rd Str«) 

Valandos pagal susiek rimą

OIL FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAŠ

KALBA LIETUVB KAI
2618 W. 71 St. T.L 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir

VaL asai susi tarimą, uždrryta treč! “NAUJIENŲ” SKUNDAS 
DR.LE0NAS SEIBCTIS1 Baigėsi antrasis karas, atnesda

i maš žmonėms nežinomą ateitį. 
Į Vokietijoj esanti svetimšaliai bu 

• ; vo laikinai apgyvendinti įvairiose 
stovyklose. Išvietintuosius pra
džioj gk/bojo UNRRA, vėliau — 
IRO. Dauguma globėjų suprato 
sunkią išvietintųjų padėtį ir juos 
užjautė. Bet buvo ir gerokai “pa- 
i audonėjusių”, kurie garbino Sta 
liną ir piršo komunistinį “rojų”.

Bendra praktiki, $pe«. A4OTER J ilgei, j kartais kai kuriose stovyk
Ofisas 2652 WEST 5nh S1R2ET ] jose |r kudavo nesklandumų, truk

INKSTU, PŪSLĖSI” 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL rak 
Ofiso telef.: 776-2380 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

EUDEIKIS

Trys Moderniškos koplyčios 
Mašinoms Vieta

Salisbury.—Liepos 23 d. juo
dieji teroristai Rodezijoje už
puolė prekinį traukinį. Užpuo
limo metu buvo nušauti šeši te 
roristai ir šeši kiti asmens, ku
rie, manoma, buvo teroristų pa 
dėjėjai. Iš viso traukinio užpuo 
limo melu žuvo 75 žmonės.

ČIKAGA RUOŠIASI ŽIEMAI

Čikagos miestas jau supyk 
nemažą pifdmydę iš 20.000 >o- 
rflį tiruskbs, kurios dvi didžiu-chaliui protestą skundą, šiomis 

dienomis Amerikos Lietuvių Ta 
ryba įteike raštą valstybės depar 
tamentui, keldama aikštėn įvai
rius blogumus DP stovyklų admi
nistravime ir tarp kitų dalykų nu 
rodė tai, kad IRO pareigūnai 
trukdo Amerikos lietuvių spau-( 
dos skleidimą tarp tremtinių. į 

šita proga uviem ALT delega’ 
cijcms buvo pasakyta, kad “Nau j 
jienų” skundas yra gautas ir- 
kad valstybės departamentas * 
įsakė ištirti visą dalyką IRO« 
administracijoje ir DP lageriuo 
se. JAV valdžia yra nusistačiu-; 
si netoleruoti prosovietiškos po. 
’itikos ir spaudos varžymo tremJ. 
tinių stovyklose”, (“žiburiai”, 
1948 m. Nr. 8.)

šita trumpa*" ištrauka aiškiai 
oasako, kas tuoihet rūpinosi lie 
tuvių tremtinių padėties pageri 
nimu. Tų organizacijų vadovy
bės taip pat lankė įvairias val
džios įstaigas ir prašė, kad lie
tuviai tremtiniai nebūtų prevar 
ta atiduodam S. Rusijai. Jie at
liko didelį ir gilios padėkos vez

IGNUI JASIŪNUI
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽL4USLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA
■r i j—jucmtjiawwi<iryrys8»=icM8Į^<iwiii,- ,~x.r> V>

Emilija Markunienė

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

WALTER ČHĖRRY

fhinfe, jo žmonai Valerijai ir giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdi.

Lietuvoje mirus, šūntli Edmundui ir jo žmonai Jūrai reiškia gili4 

užudjijitį ir kartu liūdi.

AMBULARCl 
PATARIA VI- 
Aas bicftA 

IR NAKU

* Personal financial ad
vice and counsel.

Tel. PR 3-1223
OFISO V AL.’: pirm., anhai, trecia d. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Štatadie- 
siaiš 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą-

DfefOPSDAaHpROTEZISTAS 
At Aparatai^Protezai. ban-

paįllba kjfoms. 
CAreh Supports) if t t.

Vit: ^=4 if Padieniais 9—1 
2350 WaH 53rd St^'cKičagę. ||L 60629 

telef.. PRospecf 6-5084

PERKRAUSTYMA!

MOVING
L«idim«i — oiln» tpanuda 

.ŽEMA KAINĄ 
R. ŽĖRĖ NAS 
T»l. WA 5-8063

MOVING
Apdrauitaį perkritrttymas 

ii įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS
Vitos prtįrsmoš B

14* Ilk A. fa;
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 

madiemo iki penktadienio 3:00 
—3:36 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais hito 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vadifa Aldona Daokvs
T.ftž: HEmTočk 4-24ld

7159 So; MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO; itU 60629

DWži<7u»I« kailių 
pasirinkimas

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

dymų ir pataikavimų komunisti
nės Rusijos užmačioms. Buvo at 
sitikimų, kad viršininkai net 
arausdavo skaityti Amerikos lie- 

| tuvių priešbolševikiškos pakrai
pos laikraščius. Tuo reikalu 
“Naujienos” buvo pasiūntusids 
Valstybės sekretoriui Marshal- 
li’ii protesto raštą. Apie ib rašto 
e gą tremtinių spauda rasė taip:

“Naujienų” Skundas Tyrinėja
mas. Patyrusios, kad tremtinių 
stovyklos? Europoje kai kurie vir 
šininkai draudžia skaityti “Nau
jienas” ir kitus priešbolševikiš- 
kos krypties laikraščius, “Nąujie 
nos” lygiai prieš mėnesį laiko pa-}----------- 1 - *
isuntė valstybės sekretoriui Mar tą darbą. Be deja, dalis Ame-

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking. *

Continunui testing by Frigidlfm home econorriirts has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent teas 
time than it takes with a conventional range; With the idmtibu 
of a “memory” feature in a new electronic Touch^PCctok 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her Hrigrr, 
ran program the unit to change its setting automatically.

For examine, the homemaker can set the controls to deftort

Mielam draugui

Irena ir Ben Norbut

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

lietuvį kaibolDka t/
ChkMro*^NORMANĄ

(JRŠTEINA

(jWtftSO k

IbotA)

at the preset power level and cooking time, or the prdAt 
cooking time and speed. > . - < v- j

Every recipe developed for micro wave cooEpg hasbeea 
timed to minutes and seconds. However, ft microw^w ėyįy h 
more than just a super-fast energy saving cooker. Itft vetsatdUy 
seems limited only by the homemaker’s own infeftuiiy m aohr 
ing mealtime problems. Here’s a id minute recipe:

Aspuftgas Ham Brnnflet,. <. t
dices (8-oc pkg) thin-

sliced boiled ham
tlicec (6-oz pkg} Swisa

cheese
can (15 oz) green

asparagus spears, 
drained

8
2 tablespoons wtter 

teaspoon eclerj 
Sbced thnoeda

BANKING
IS E/ERYBODY’S
BUSINESS «

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliais pastatyti

13

lank trust Services—ČoHld Orb Help You?
which is designed to meet ft 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any .other to match your 
incfivfdual iequfiemenU.

The five areas of assirtazee

By WUfa W. Alexander 
Executive Vice President 

American Bankers Association
Determined to make 1978 

the year in which you get fi
nances under control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 fuU service banks offer
ing trust services.

For yean these services 
have been popularly thought 
of ar the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today's econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional assist
ance valuahte in providing for 
their own personal financial 
security and aaaet protection.

If yowr propei ty valve 
(including year home, other 
teal estate, **tnpu buauxjw 
interesu, stocks, bonds, secu
rities, stamps, coins, antiques 
and life intanaoe) totals more 

Ot.dOd. it mirht be

NARIAI;
Chicago*

Lietuviu
Laidotuvių
Dirertorii
A asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

— jei žlhnte tttnfhis, kurie 
gdlėttj Naujienas, pra-
šdnrt atmušti tų adresus. Mes 
jiimš siusime Naujienas dvi sa-i 
vaites nemokamai.

and leva

slice. Top each with 2 to 3 i 
a single layer, seam side down

2. Combine soup, water,
arparagui-barn rolla. Cover wi^u > ini» m»m». . *■- -

3. Microwave on Medium for 6 to 10 mktrfai. Betob 1Ml

mg.
• Custodial arrangements 

for certain assets — for exam
ple bonds with coupon*, stock 
certificates, goid coins and 
other valuables.

• Investment management 
services — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of assets.

• Trust services— tn which 
tiie institution actually takes 
titie to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject 
to the express directions of 
the person setting up the 
trust acooant.

While 5100,000 in uwetii 
is ft good rule of thumb for 
determining your need for 
such service, people with leas 
haw often decided that they 
raeen pi esnesnu sssurcaoc® 
wd have been mccessfully 
aeeoenmodated by their local 
fuU werrie* benk. To find cwt 
K yoa could benefit tda, 
check with your, banker to 
find out which financial 'to- 
atitutton in your offers

financial acMee.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

307 S~. LITU AMIGA AVENUE. Phone: YArdi

1446 So. 50th Avė* Cicero, flL Phone: OLympic Z-1003

H48 So. CALIFORNIA AVE. Pkone: lAfayed* $4571GEORGE F. RUMUNAS
SU? So. LITUAN1CA AVE. TeL: YAri* 7-11S8-1189

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST 69tfi STREET KEpiMie 7-1218
23J 4 WEST 23rd PLACE Vh tinta 7-MTJ
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilta, UL 974-4418

M54 So. HALSTED STREET Phono: YArds 7411)
■MMB

cmkaoo •. ^LTucrdrr. August “



LAIŠKAS IŠ OK. LIETUVOS
NEBEPAŽINTOM LIETUVĖ

LĖS...

Ir paukšteliai nebegieda, nebe
turėdami arimuose kur lizdelį 

sukti
Iš pensininko laiško

Laiškelį gavau liepos 12 d.

gu, prisišaukiu į pagalbą. Aš 
jam dovanojau amerkonišką 
spiningą ir blizgę (meškerioji
mo įrankiai).

Praeitą žiemą man buvo pa
kilę šaukštas kraujospūdis, 
skaudėjo galvą, tai jis mane pa 
gydė. Dabar aš jaučiuosi visiš
kai sveikas iri sustprėjęs.

Antradienį važiavau į mies-I.Ul.mvų į^utuu I VI.,

birželio 25 <1. Tad šame rašytą > <lantM protezavimo kabine- 
kosmos amžiuje laiškas per- poliklinikoj. Reikėjo re- 
il‘*ai keliavo įmontuoti apatinę dantų prote-

l^abai <lžiaugiuos,kad dhr svei- |z£; kad tą paią dieną su 
kas, sakais kaip atjaunėjęs, tai taisė. Koktu buvo, kol reikėjo 
brangiai kainuoja pas jus dak- kikiyli gipso košę burnoje, kol 
tarai.. Kad (r pas mus jau dak-R^arė formą.
tarai išdyko, be gero kyšio nie- Vasara Pa\mns nešilta- K*r 
I i i » * - ilirti xli innann 2*1 _ko gero nelauk, žmonės patys 
juos išpaikino. Kas tik tutinges 
nis žmogus, tai didesnį kyšį 
duoda. Dabar jau ne naujiena 
100 rublių kyšis, o kas daryti 
tokiems kurie gauna pansijos 
20 rublių į mėnesį? Vaistus vis- 
tiek išrašo, jei ir ir nieko ne
duodi, tai tabletelės, lašeliai, 
milteliai, o ampulių nerašo. 
Man dar gerai, kad turiu kai-

bos paveikslus Pensilvanijos 
Lietuvių Dienose rugpiūčio 13 
Lakes wood Parke, Barnesville, 
Pa.

1 Vasara pas inus nešilta. Kar 
Į tais įdienoję iligi 20 lapsnų ši
lumos, tankiai lyja, ąkanota 
nors birželio mėnesį gavau nu
simaudyti 3 kartus.

Labai pasikeitė mūsų tėvy
nės peisažas. Visur ariami lau-

— Dėkui J. Krasinskui už ži-
iš

(da, vis dar čirena pakilęs į pa- 
dangės, dar ir mano senos au- nias bei korespondencijas 
sys nekiek begirdi plono čiure- Worcesterio ir už $5 auką.Taip 
nimo. Kai arti pakilsiu nuo že- pat dėkui Floridos tautiečiui už 
mės čirendamas, tai matau ir^SlO auką, atsiųstą per mūsų ko- 
girdžiu, o jei toli, tai kaip koks 
ultragarsas^,

Špokai dabar kaip kokia so-

— Dėkui poniai J. P. iš Ca-f 
lifornijos už $20 auką, įteiktą 
per čikagietę. Taip pat dėkui 
Los Angeles tautiečiui už dė
mesį Naujienoms, metinę pre
numeratą ir už $5 auką.

— Į Dievo Motinos apsireiški
mą, Necedah, Wsconsin, rug
piūčio 15 dieną, per Žolines, va
žiuoja maldininkų autobusas. 
Dėl informacijos skambinti te
lefonu 737-8931. (Pr.)

—Del visų rūšių stogų dengi- 
bei pataisymo, kreipkitės 
ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentaa

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

mo 
pas

respondentą ir bendradarbį Jo
ną Kairį.

— Rita Stankunavičiūtė ir 
Denis Hermanas iš Gage Parko 
aukšt. mokyklos gavo Illinois 
valstijos konkursines stipendi
jas.

— Steve Janulis iš Clearing keisti padirbtus čekius 600 mi- 
apylinkės vasaros metu pakvie lijonų dolerių sumoje, čekiai 
stas dirbti vadovu — aiškinto- buvo padirbti Nikaraguos ban- 
ju Mokslo ir Pramonės mu- ko “El Banco de America” var- 
ziejuje. Rudenį-jis ruošiasi stu du.
dijuoti Illinois universitete Čir-: _______
cle kampus.

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
ouette Parke.

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

APGAVO BANKĄ.
SAN SALVADOR. — Pasak 

“El Sol de Mexsico”, tarptauti
nė apgavikų grupės EL Salvado- 

jre valstybėje sugebėjo banke iš

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

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
S65.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

kai ir sėjama, net pievos ne to-*^ų rykštė pasidarė, nulesa tre- 
kios. Visur sėjama žolė, neipnes» De išsirpę neduoda, taip 
žvaginukų, nei čiobrelių ir tasjPat *** vyšnias; jų tiek priviso, 
šienas nebeturi malonaus kva-Į kad laksto debesimis, nes da- 
po. Ir kurapkos ir kiškiai nyk-par mokyklos mokytojai skati- 

■ - - į! na mokinius pavasariais ga- 
[ minti inkilu, įsako ne vien ber- 

t ir mergaitėms, 
tad prikala tiek daug tų nkilu, 
net į miškus išveža ir iškiloje 
po medžius...

Vakar meškeriojau ir neblo
gai sekėsi, 4 litrų kaniukę pil
ną prigaudžiau. Neseniai suga
vau vieną karšį naujame tven
kinyje. Jis svėrė 1 kilogramą 
ir 900 gramų. Tai mano di
džiausias šįmet trofejas.

Su Devu. Viso geriausio. Bu- 
čiuojau.

myną daktarą, nors jis dirba jsta, nei grežlės nebegirdėti, nei. 
Apskrities ligoninėje, bet jis at meletos, nei volungės, nei šilo-j 
važiuoja kiekveną dieną pas sa varnio nebegirdėti. Teknika jr’Diukams, bet
vo ligotą motinėnę, tad kaip bu nuodingi chemikalai naikina 
vusį kaimyną iir aš kai suser- fauną. Vyturėlis dar nepasiduo

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Laetuviij Įstaigą:
—— į- American Travel Service Bureau

9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643
Telef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukulių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;} 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-i Aleksas
macijas visais kelionių reikalais. j 1978 m. liepos 14 deną.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas1  
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias? Irisus akai” 

rytojus ir j visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuviu dienrašti, 
su juo susipažįstant ir Ji užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis^ ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių, gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaltvti 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 
triin dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

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

— P. Simelaitis iš Mount Ho
pe, Ont., pratęsdamas prenu
merata, atsiuntė $7 auką. Jo
nas Macijauskas iš Surey, BC., 
atsiuntė $4. J.Pikšlingis iš Sta- 
syner, Ont., atsiuntė $2. Toron
to tautietis užsisakė Naujienas 

ivieneriems metams ir atsiuntė 
$2 auką, bet pavardės prašė ne
skelbti. Kazys Ališauskas iš 
Marquette Parko atsiuntė $3. 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečia
mi Į jas atkrepti savo asmeniš
ką dėmesį, gerai su jomis su
sipažinti ir pareikšti savo nuo
monę jas užsakant. Naujienos 
yra siunčiamos 2 savaites su
sipažinimui nemokamai.

Juozo šmotelio
— Angela Kouchis, Arvydas

Vasonis ir Janice stasiia iš Chi-: AtsiininnnŲ Skirsneliai 
cagos pietvakarių baigė Illinois 
universitetą Urbanoje bakalau 
ro laipsniais.

— Dail. Aleksandra Vitkaus- . ± , .i i -v v i j krauta autoriaus troboje.kaite-Merker is New Yorko da-, ... . . . .. . . .
lyvavo grupinėje modernaus1 . ir.a^ !n ?e u.via1’ 
meno dalininku kūrybos paro- skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 
doje Hooper House galerijoje,.^0 lr kn^ P^’™ti. kitur 
Nvack N Y " gyvenantieji prašomi užsisakyti
iy ’ {paštu.

— Maironio lituanstinė mo
kykla New Yorke pradės mok
slo metus rugsėjo 9 d. Vaikelio 
Jėzaus mokykloje, Richmond 
Hill, N. Y.

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

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuoseatspausdinti

Graži, lengvai skaitoma iriBUORAITIS REALTY 
įdomi 250 puslapių knyga su-Į ,

- • 1 Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

Chicago, Ill. 60629

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI-..

Tuo reikalu Jums gali daug

— Jack Sharkey-Juozas P. 
Žukauskas, gyv. Epping, N. H., 
pradėjo 76-tus amžiaus metus, 
Jis buvo pasaulinis bokslo čem, 
plonas 1932-33 metais. Mieste-! 
lio gyventojai tai žino ir jį ger-l 
bia. Dabar gyvena ramiai, mėg‘
sta medžioti ir žuvauti. Nashua ‘ padėti teisininko Prano šulo pa- 
Telegraph liepos*-12 d. laidoje įruošta, teisėjo Alphonse Wells 
įdėjo su juo pasikalbėjimą ir j o • peržiūrėta, <kSuauvos” išleista 
nuotrauką.

— Kun. A. Dranginis, Ameri
kos legiono lietuvių posto ka
pelionas, dalyvavo Maryland 
valstijos veteranų suvažiavi
me ir buvo išrinktas valstijos 
legionierių kapelionu.

— Dail. Antanas Petrikonis 
iš Floridos išstatys savo kury-

peržiūrėta, “Sūduvos5 
knyga —

Su legali škotais formomis
Knyga su formomis gauna 

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

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St, Chi cage Hl 60608.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HELP WANTED — MALS 
Darbininke Reikia

TOOL AND DIE
MAKER

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

756-1400

and

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

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

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

Adresas

• Užsakai Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas —--------- —___

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydama? lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau Jas siuntinėti uf pridedamu*  doL

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

Adresas

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

Pavardė ir vardai __________________________________ ______

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai
< ~>W" i

l /retai

EMBOSSER

for ingrave stationary. Hand 
or automatic Will train.

Call 337-4800 
SPAULDING & COMPANY 

959 No. Michigan

press

TOOL MAKER/MACHINIST

[ Excellent opportunity for tool maker/ 
j machinist.Experienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex-

I nerience on Bridgeport Grinders & 
I Lathes. Tod pay, benefits & overti- 
jme available from this rapidly gro- 
;wing manufacturer. 451-1100 for in- 
j terview.

FORT LOCK CORP.

3000 N. River Rd.. River Grove

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos miesto leldlirą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
nnttJotaI Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS. 

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

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN > 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9t pusmečiui automobili t 

Liability apdraudimai pensininkami 
Kreiptu |

4645 Ja. ASHLAND AVI. 
523-8775

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA N0REIKIEN1

W03 We«t St. CMeaco, III M62t ’ TeL Wa 5-Z7CT
DWb Mdrhtklims *»r*t |vilriv

MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ ' 
Cosmoa Parcels Express Corp. 

MAtOurrn GIFT FASCBU SWY1CI 
1M1 W. HHi M, Chic***, IIL «ae». — T*(. WA M717 

UM Sa. Haltfad Chlca*a, HL — T*L I54-MH
V. VALANTIMAV

. “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDŽIONYTE,

PROGRAMOS VEOtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. ai 9:30—10KM) p. m.

WLNR 106.3 FM SaL M 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Te let. - 778-5374 ~

foryour

child's safety
Walking to the school bus, 

to the playground, to a friend’s 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and form er medical director 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some basic rules 
which Dr. Domm urges par
ents to impress on their 
children:

Walk only 
on the side
walk; where ' 
there is no 
• i dew alk 
stay on the 
left side of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; cross 
the street 
in marked

i* Dr. Albert
H. Domm 

crosswalks: look left, then 
right before leaving the curb, 
making sure the way is clear. 
Finally, watch for turning 
ear* and walk quickly when 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bu* In mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the curb. 
When crossing to the opposite 
side of the street, they should 
wait untn the bus has moved 
on, rather than risk being 
aas|bt to tbo flow of trafflą, j

SALES BDLG. MATERIALS

Great opportunity in modern Home 
Center for man with building mate
rials background. Can lead to Man
ager. Immediate opening.

MR. POLAND, 344-0440
LUMBER CITY

1 MECHANIC

■ Experienced mechanic for Phillius- 
-burg inserters Chesbkese machi- 
• nes belnful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene
fits.

Call 368-8787 Personnel

IRON WORKERS
Experienced. Stair layout man. me
chanic and welder.

TITAN ORNAMENTAL IRON 
WORKS. INC.

2239 West 35th St Chicago.
523-2347

HELP WANTED — FEMALE 
DThin inkiu R.e■«kj• 

MATRON

Immediate opening for part time 
Matron.

Applv in person:
PERSONNEL OFFICE

CARSON PIRIE SCOT & COĮ 
9700 S. Western Ave.

SEWING MACHINE 
OPERATOR i

i Experienced in production only. Re-, 
ferences required. Guarantee and 

piece rate.
____________ 939 - 0922____________
HELP WANTED — MALE-FEMALE’ 

Reikia Darbininkę ir Darbininkių

CLEANING/OFFICE |
Office in Schiller Park has an im-, 

mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. ApproxI-. 
mately 40 hours—day shift. I

Apply or call 6784100
AIRWAY PRODUCTS CORP. < 

3801 Rose Schiller Park
An equal opportunity employer

LAIKRODŽIAI Ir RRANGINYMS

Pardavlmif fr Trirnway 
U4< WEST 69th STRUT 
fotofj Rlwblle 7J94T

. 1 4

Siuntiniai J Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

M. i IM K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN LIFE
XI Frank Zapofli ITAYl VAO

ttOiVi W.TSfh St dSU 
GA 4-8654

State Farm Life Insurance Company

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILUTuMdhfr, Augu»t 1 1078




