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IZRAELIS SUSTABDĖ 5 MIESTU STATYK1
RENGĖSI NUVERSTI PREZIDENTĄ

OPANGO IR VISĄ KONGO VYRIAUSYBĘ
Prezidentas Opango tvirtina, kad nebus jokio 

pasigailėjimo kariams maištininkams

| IZRAELIS ĮSITIKINO, KAD ARABŲ 
ERZINIMAS TAIKOS NEATNEŠ

KINŠASA, Zaire. — Iš Kongo ateinančios žinios tvirtina, kad 
keli Kongo kariuomenės kariškiai rengėsi netik nuversti dabarti
nį , prezidentą Idomby Opango, bet ir visą Kongo vyriausybę. 
Maištininkams pavyko pirmadienį pagriebti vieną siunčiamą ra
dijo stotį kuri kelias valandas dėstė krašto gyventojams maištr 

., ninku planus ir nutarimą nuversti prezidento Opango sudarytą 
\vyriausybę. Fats prezidentas pranešė Zairės vyriausybei kad 

^gi u jam’ pavyko izoliuoti karius maištininkus ir sustabdyti suruoštą 
-JrU pasikėsinimą prieš'jį patį

Izraelis jau pasistatė ištisa šimtą centru 
pagrobtose arabu teritorijose

JERUZALE, Izraelis. — Pats premjeias Begin antradienį 
pranešė spaudai, kad Izraelio vyriausybė sustabdė visus staty
bos darbus penkiuose naujuose miesteliuose, pradėtuose statyti 
kairiajame Jordano upės krante. Planai buvo paruošti gana se
numai ir pradėti statybos darbai, bet iki šio meto nutarimas bu-

-j’t Karo vadai nepritarė 
maištininkams

Prezidentas. Opango pranešė 
Zairės gyventojams, kad maiš-

• tui vadovavo buvę valstybės pa- 
leigūnai. Maistininkus organiza 
vo -Dieudonne Miskasa, buvęs 
pirmojo Kongo seimo pirminin
kas. Kartu su -juo bendradarbia
vo buvęs kariuomenės vadas Fe
liks Muzabakami. Kartu su: jais 
glaudžiai dirbo Bemhar Kolela,

■ buvęs artimas' buvusio preziden 
' to Fulbert Julu bendradarbis.

šiems maisto vadams pavyko 
į valandoms - pagrobti

Brazville radijo stotį ir pranešti, 
kad jie perima krašto vyriausy
bę. Pranešimą jie padarė pirma* 
dienip.naktį, bet už trijų valam| 
dų paaiškėjo, kad maištininkai j 
valdo .tik vieną radijo stotį, bet) 
karo vadai atsisakė jų klausyti.)

* Netrukus .buvo duotas. įsakymas 
suimti visus maištininkus, pasi
ryžusius pagrobti krašto vyriau 
sybę.

* Vokiečiai susirūpino
' savo marke

BONA, Vokietija. — Nukri- 
‘ tus vokiečių markei'žemiau, ne 
gu vyriausybė buvo apskaičiavu 
si, ta pati vyriausybė tuojau 
ėmė priemonių markei apsaugo
ti. Pirmon eilėn, vokiečiai imsis 
apriboti vokiečių keliones užsie 
nin ir išvežamų markių skaičių. 
Iki šio meto vokiečiai galėjo va
žiuoti, kur tiktai jie norėjo ir
galėjo išsivežti tiek markių, 
kiek tiktai jie norėjo. Kad vo
kiečių markė toliau nekristų, 
vokiečių vyriausybė tuojau ėmė 
si žingsnio išvežamom markėms 
kontroliuoti. Vyriausybe nori j 
žinoti, kiek markių kiekvieną! 
dieną išvyksta į užsienius ir! 
koks jų skaičius grįžta

— Hamburgas tapo pats di
džiausias Vokietijos prekybos 
centras. 27 didžiausieji Vokieti
jos bankai turi savo skyrius Ham 
burge.

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 16: Serena, Rokas,! 
Alvitą, Daugintas.

Saulė teka — 5:58, leidžiasi

v ilHas, drėgnai, gali lyti.

Kariai klauso 
prezidento Opango

Kongo kariuomenės vadovybė 
klauso krašto - prezidento Opan
go, o ne maištą suplanavusių bu
vusių valstybės pareigūnų. Suė
mus pačius įtakingiausius maiš
tininkus, prezidentas Opango pa 
sakė kalbą per radiją ir davė 
konkrečius įsakymus kariuome
nės vadams, kaip elgtis pervers
mo metu ir kaip suimti visus 
maisto kėlėjus. Per radiją Opan 
go pranešė, kad suimtieji bus ati 
duoti teismui, ištardyti ir pas
kirta bausme. Jis pridėjo, kad 
gražiai besitvarkanti valstybė 
nepasigailės maištą organizavu
sių veikėjų, Savo pranešimą jis 
telefonu pranešė ir kitų kaimy
ninių valstybių galvoms. Ant
radienio vakare maištas prieš 
vyriausybę buvo likviduotas, 
c maisto ruošėjai padėti už gro
tų.

. Gaisro pavojus JAV 
ambasadai Maskvoje

MASKVA. — Tarnautojų uni 
ja perspėja, kad Jungtinių Vals 
tybių ambasada Maskvoje šiuo
metu yra dar didesniame gaisro 
pavojuje negu buvo prieš gais
rą, įvykusį prieš 11 mėnesių. 
Ambasados valdininkas, peržiū
rėjęs apsaugos nuo gaisro prie
mones, pareiškė, kad dėl darbi
ninkų stokos įvyko kai kurių ma 

i žesnių pataisymų suvėlinimas, 
Į bet remontui tinkamai padaryti 
dalykai jau atsiunčiami. Skun-
dai dėl ambasados nesaugumo 
padaugėjo nuo praėjusio mėne
sio, kai mažas sprogimas ir ug
nis sugadino ambasados pagrin
dinį elektros laidų mazgą.

Azijos komunistų 
tarpusavio karai

Vietnamas keldamas alarmą 
dėl sugriuvusių santykių su kai
myne Kinija, paskelbė atsišau
kimą į žmones ruoštis “didelio 
masto agresijos karui su Kini
ja”.

Vietnamas yra kruviname pa 
sienių kare Kambodija, o su Ki
nija santykiai suiro gegužės mėn 
kai iš Vietnamo pradėjo bėgti 
kiniečiai.

— Vokiečių prof. Rudolf Wil- 
deman tvirtina, kad Vokietijos 
socialdemokratų partija bus pa 
ii galingiausioji, nes tik Brand- 
tas, bet ir Helmuth Schmindt mo 
ka partiją, stiprinti. Jiedu mokė
jo įtraukti jaunimą | partijos ei-

Keliautojas Vladas Rasčiauskas, beskrisdamas per -Sibirą, dviem dienom buvo sustojęs 
Bratske ir nusifotografavo prie didžiųosios Sibiro užtvankos. Ji gamina elektrą ne plačioje 
apylinkėje esantiems gyventojams, bet duoda derlių ilgus metus dirvonavusiems Sibiro lau 
kams. Keliautojo įspūdžiai aprašyti penkt ame puslapyje.

TURKAI PATENKINTI JAV KONGRESO 
NUTARIMU LEISTI PIRKTI. GINKLUS ..

Turku spauda plačiai aprašinėja Amerikoje 
veikiančius viriems privalomus įstatymus

ANKARA, Turkija. — Iš Amerikos ateinančios žinios paten 
kino ne tik turkų vyriausybę, bet ir karo vadus, kurie Amerikoje 
veikiančių įstatymų ir valdymo papročių nesuprato ir labai leng 
vai mėtėsi į kraštutinumus. Dabar turkų spauda plačiai apraši
nėja Amerikos senato ir atstovų rūmų nutarimus, sudarytą abie 
jų komitetą kompromisui 'rasti ir galutiną, vieningą kongreso 
nutarimą leisti turkams įsigyti Amerikoje tokių ginklų, kokie 
labiausiai jiems yra reikalingi. Turkai blogai jaučiasi, kad jie 
pasikarščiavo ir metėsi į sovietinį glėbį.

Turkų spauda stengiasi įtikin. 
ti ne tik valstybės vyrus, bet ir 
karo vadus, kad JAV visus du 
šimtų metų buvo ir yra veikian 
čių įstatymų valdomos. Jeigu 
bet kuri JAV vyriausybė būtų 
nesilaikiusi įstatymų, tai kraš
tas būtų suskaldytas ir neturė
tų tokio svorio tarptautinėje po
litikoje. Amerikos prezidentas 
turi turėti drąsos pasakyti, o jis 
neturi teisės padaryti. Preziden 
tui Carteriui užtruko veik pu
santrų metų, kol jis įtikino kon 
greso komitetų narius gavo rei
kalingą įstatymo pakeitimą ir 
pranešė turkams, kad jie gali įsi 
gyti reikalingų ginklų.

KOMUNISTĘ VALDOSE

VARŠUVA. — Przemysko ir 
Krosnos pasienių vaivadijose 
Brzezavo apylinkės miškuose 
priviso daug vilkų, kurie rujo
mis puola ūkius, kur laikoma 
avių. Vilkai keliolika avių jau 
paskerdė. Bet išalkę jie ir žmo
gienos neatsisakytų, kaip paro
de sekantis nuotykis.

Viena Brzezavos gyventoja 
grįždama iš netolimo Dobros kai 
mo pasirinko tiesesnį kelią per 
mišką, kur užatakavo keli vil
kai. Besigelbėdama ji spėjo įkop 
ti į medį kuriame ji išsėdėjo 
gerą pora valandų, kol prie ne
tolimo vandens klano atėjo keli 
šernai ir vilkai pamatę nubėgo 
šernu medžioti, o moteriškė iš
lipusi iŠ medžio galėjo namo par 
bėgti.

" - . y —- — - ■ —

KARIAI TURĖS SAMDYTI .. 
AMERIKIEČIUS

Washington, D. C. — Pasku
tinis JAV krašto apsaugos api- 
linkraštis draudžia užsienyje 
esančioms Amerikos karo jėgoms 
samdyti tiek daug amerikiečių. 
Šių dienų dokumentai rodo, kad 
užsieniuose stovinčios Ameri
kos karo jėgos įvairiems dar
bams samdydavo 152,000 užsie
niečių Naujai paruoštas karo va 
dovybės įsakymas liepia pa
tiems kariams atlikti darbus ar
ba samdyti amerikiečius, o ne už 
sieniečius. Daugelis karių užsie 
nyje gyvena su šeimomis. Dar
bams galės samdyti užsienyje gy 
venančių karių šeimos narius.

— Nustatyta, kad Ugandos dik 
tatorius jau susitarė su Kubos 
vyriausybe kariuomenei apmo
kyti. Ugandoje jau yra kelios 
instruktorių grupės.

— Viename kiniečiams suda
romos tokios gyvenimo sąlygos, 
kad jie privalo galimai greičiau 
išvažiuoti Į Kiniją, jeigu nenori 
patekti į prievartos darbj grupes.

— Šiais metais Ispaniją aplan
kė 28 milijonai turistų, kurie pa 
liko penkis bilijonus dolerių. Is
panija savo ūkio nepataisė, nes 
josios paplūdimiai ir viešbučiai 
buvo labai nešvarūs ir netvar
kingi- Daugelis turistų nesireų- 
_gia jrįžti Isptaijon.

JAV piliečiai negeidžia 
santykių su Castro Kuba
ĄsociątedJE?rass. NBC News 

pravestas apklausinėjimas paro 
dė, kad šįmet žymiai mažiau 
amerikiečių bepageidauja nor
malių diplomatinių santykių su 
Kuba negu pernai.

Anketoje 54% pasisakė prieš 
pilnų santykių atnaujinimą, 
31% už santykius, o 15% netu
rėjo savo nuomonės.

Kaip Kroatija siekia 
gauti nepriklausomybę

NEW YORKAS. — Prie Jung 
tinių Tautų namo palangės ir 
Grand Central stoties lokeryje 
pirmadienį rasti dinamito užtai
sai su reikalavimu paleisti iš ka
lėjimo kroatus, suimtus ir kal
tinamus pasikėsinimu nužudyti 
Jugoslavijos ambasadorių Vaka 
rų Vokietijoje. Abudu užtaisai 
laiku rasti ir pašalinti nespro- 
gę. Prie bombų padėtos notos 
praneša, kad bombas padėjo 
Kroatijos laisvės kovotojai, ku
rie siekia Kroatijos išlaisvinimo 
nuo Jugoslavijos

— Vokiečių teroristas Hans Jo 
aquin dalyvavo Vienoje suruoš
tame aliejaus valstybių atstovų 
užpuolime, bet dabar jis pasi
traukė iš teroristų grupės. Jis 
tariasi su vokiečių leidyklom, 
kad galėtų, policijos dar nesu
čiuptas, parašyti knygą apie 
aliejaus galiūnų pagrobimą.

— Amerikos karo lėktuvai, 
parmetė į šabos provinciją Bei 
gijos ir Prancūzijos karius, sus 
tabdė sovietų veržimąsi į Afri
ką. Rusai įsitikino, kad vario ka 
sykių jie nevaldys.

— Praeitą saavaitę Argenti
noje dingo 23 žurnalistai, jų tar
pe — vienas vokietis .

— Honduras valstijoje buvo 
išverstas, iš. valdžios pulk. Mel-

| vo slepiamas.

Arabų spauda rašė apie izrae
litų vedamus darbus, bet Izrae
lio cenzūra neleido žinių skelbti. 
Tuo tarpu pirmadienį žinios pasi
rodė ne tik Izraelio radijo stoty
se, bet ir dienraščiuose, žinios 
patvirtinimas sukėlė didelio su 
sirūpinimo Washingtono sluoks
niuose. Atsakingi pareigūnai ši
tokį Izraelio vyriausybės elgesį 
vadino tyčiniu arabų erzinimu. 
Washingtoną pasiekė žinios, kad 
Egipto prezidentas neteko noro 
skristi į Washingtona ir tartis bet 
kokiais reikalais, kada Izraelio 
vyriausybė šitaip elgiasi. Naujų 
kolonijų statymas Jordanijos že
mėse aiškiai pasako, kad Izrae 
lis taikos su arabais nenori ’r 
nepaiso. Jeigu Izraelis nenori ati 
duoti karo metu pagrobtų že
mių, tai reiškia, kad Izraelis tai
kos nebenori, galvoja egiptiečiai.

Izraelio kabinetas, susirin 
kęs posėdžio antradienį ir ap
svarstęs reakciją Washingto 
ne bei arabų pasaulyje, nutar* 
tuojau sustabdyti visų penkių 
miestų statybos darbus ir pra
nešti ne tik JAV prezidentui, 
bet ir prezidentui Sadatui. Pri
dėtas paaiškinimas, kad mies
tai buvo pradėti statyu tušči< 
se žemėse, kur senovėje buvo 
Judėjos miesteliai. Dabar to 
žemės buvo dirvonuojančios^ 
niekam nenaudojamos. Izra» 
elis norėjo parodyti, kad jis 
mokėjęs prisidėti prie krašto 
ūkio, benaudodamas apleista 
žemes.

Washingtonas, D. C. — Iz
raelio paskelbta žinia apie 
penkių miestų statyba kairia 
jame Jordano krante, buvo ne 
kas kita, kaip visų arabų be
reikalingas erzinimas. Tas erzi
nimas negalėjo padėti taikos pa 
sitarimams, nes jis rodė, kad 
premjeras Begin taika su ara
bais nesirūpino. Jam visvien, 
ar arabai sutinka su Izraelio 
taikos sąlygomis,, ar n esu tin 
ka.

Reikia neužmiršti, kad Izra
elio vyriausybė jau pastate 
daugiau negu šimtą įvairių Iz
raelio centrų ne tik Egipto že
mėse, bet Jordanijos ir Sirijos 
teritorijose. Egiptui Izraelis 
pranešė, kad Sinajaus pusią* 
salyje įsteigtus Izraelio centrus 
jis norįs palaikyti ir turėti nuo
latinį priėjimą prie jų. Tuo 
tarpu apie Jordanijoje ir Siri
joje esamus centrus Izraelis 
nieko nepasakęs. Galimas daik 
tas, kad Izraelis reikalaus to
kių pačių garantijų, kokių rei
kalavo iš Egipto. Nutarimas 
sustabdyti statybos darbus pen 
kiuose Jordanijos miestuose 
liečia tiktai penkias planno 
jamas Izraelio kolonijas, bet 
nutarimas nieke nešoko apie

Ieško atpirkimo ožiy
U. S. News & World Report 

rašo, kad du iš eilės metus so vie 
tų miško pramonė vis eina;že
myn. Nežiūrint, kad Sov. Sąjun 
goję yra trečdalis viso pasaulio 
miškų patys sovietai stokoja 
statybinės medžiagos.

Namų statybą silpnina trūku
mas grindims medžiagos ir lan
gams rėmų. Nukenčia taip pat 
baldų ir popierio bei kartono 
pramonė. Aiškinama, kad miš
ko medžiagos yra pagaminta Si
bire, bet nėra vagonų išvežioti. 
Ten pagaminama 80% visos miš 
ko medžiagos.

Daug miškri Sibire sunaikino 
gaisrai, kurie tęsėsi savaitėmis. 
Sovietai miškų atželdinimui ski 
Ha 1.5 bilijono dolerių, bet jų 
ekspjertai tvirtina, kad tai ne
pakanka pareikalavimui medie
nos saviems reikalams.

Ekonomistai jau pamiršo, kad 
daugiausia miško medžiagos 
pagamindavo politiniai kaliniai. 
—ršbp

Šaltis pakenkė 
Brazilijos kavai

Keliose Brazilijos pašlaitėse 
paspaudė gana smarkus šerkš
nas, kuris pakenkė augančiai 
Brazilijos kavai. Brazilijos vy
riausybė ir ūkininkai šiais me
tais tikėjosi sulaukti gero der
liaus, bet ankstyvas šaltis pa
kirto pačius kavos žiedus. Ap
skaičiuojama, kad ūkininkai ne
teko milijonų dolerių vertės ka
vos. Daugelis manė kad šiais 
metais kava dar bent kiek at
pigs, bet ankstyvas šaltis paken 
kė kavos derliui, todėl pigesnės 
kavos vargu galima laukti. Pra
nešimai iš Afrikos sako, kad ten 
kava gali būti kiek pigesnė, nes 
šių metų derlius labai geras.

— Vokiečių kareiviai Hambur 
gc vieni kitiems tvirtino, kad 
Anglijos premjeras Winston 
Churchill planuoja vokiečių ka
riuose..ės pagalba nustumti ru
sus atgal į Rusijos gilumą. Chur 
chillis pasakęs, kad britų ir 
Amerikos kariai padėsią vokie
čiams supartalyti rusų karius.

tuos Izraelio centrus, kurie 
jau baigti statyti ir veikia.

Kaip ten bebūtų, premjero 
Begin nutarimas sustabdyti sta 
tybos darbus, rodo, kad Izrae* 
lis nenori visą laiką tyčiotis ir 
nekreipti dėmesio j galimą tai 
ką su Egiptu. Jeigu Washing
tone nepavyks susitarti dėl tai 
kos sąlygų, Izraelis tarės ap
sispręsti, kurioje pusėje jis bus 
didesnio konflikto atveju.



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

=== JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.PAGYVENUSIOJO OPERAVIMO RIZIKA
Vienos skaitosi senas 50 mėty sulaukęs, kitam toli 

senatvė kapos mėty sulaukus.New Orleano (Louisiana) chirurgas Alton Ochsner median iš Koje spaudoje tvirtina, kad jis 1927 metais būdama? jaunas chi rurgas Tulano mediciniškoj mokykloj galvojo ir praktikavo, kad laisvai pasirinktoji-ne būtino reialo kirkšnies kylos (inguinal hernia) operacija vyresniam pacientui negu 50 metų yra nepateisinama. šitokia pažiūra dabartinius chirurgus labai nustebintų. šiais laikais tokia pažiūra laikoma nelogiška. Tais laikais ji buvo pateisinama dėl sekančių priežasčių. Tais laikais retai kada chirurgai turėdavo pacientą turinti hemiją (kylą) bet neturinti nusiskundimų dėl to operuoti/ Žmonės nesiduoda- vo opetracijai dėl kylos tol, kol jie neapturėdavo kokių nors nusiskundimų dėl tokio stovio. Tai vienas dalykas. Antras, dėl ko tais laikais 50 metų sulaukusius dėl kylos neoperuodavo-tada po operacijos neleisdavo pacientą greit keltis iš lovos: tais laikais po hemijos operacijos pacientas buvo laikomas išsitiesęs lovoje — aukštielninkas tris savaites. Dabar žinoma, kad vien toks paciento po operacijos laikymas su keldav omirtinas komplikacijas: plaučių uždegimą, venų užsikim Šimą (trombozą) su į plaučius nuneštais kraujo keliu krešuliais (pulmonary embolism).
Dabartiniu laiku vien metai nė

ra priešingas dalykas

(nw. Atgimkime sveikam gyveni
mui Naudokime vaistus tik gy- įdytojo paskirtus. Neklausykime t dvasinu išsigimėlių dabar mums į visokeriopą “dangų” žadančių per TV, radio įr pasichologiškai j melagingoje spaudoje. Savos ! sveikos -tikrai lietuviškos galvos nepameskime nė vienas. Ta da mums senatvė bus palaima o ne našta. Tada mažiau reikės mums aperacijų, o reikale geriau jas pakelsime.PASISKAITYTI. Geriatrics, November 1967.

IT’S AMaZING!I

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas
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klubo paskirtis ~ aiškinti ir 
kovoti su pasitaikančia spaudos 
etikos ngerove, yra teisinga ir

Gyvenimiška tiesa

operacijaišiandien amžius paciento neprieštarauja operacijai. Teisingai gyd. Geill, tvirtina, kad žmogaus lainigumas negali būti matuojamas jo amžiaus statistikos duomenimis. Kai susiduriama su paciento liguistumu, svarbus yra paciento pajėgumas judėti ir tvarkytis aplink savus reikalus bei savistovumas ir, palyginti, laisvumas nuo skausmo. Tie dalykai turi būti svarstomi ir jais turi būti remiamasi svarstant, ar pacientas tinka kylos operacijai, ar ne. Chirurgai atlieka sėkmingai kylos operaciją dalinai sumenkusiam pagyvenusiam žmogui, kuriam didelė kyla sudaro labai daug negerumų, nes tik dalinai ji esti sulaikoma viduje labai nepatogaus hemijos diržo (truss). Atsimintina, kad tik jaunam pusė metų yra niekis, o pagyvenusiam šeši mė nėšiai yra labai didelis dalykas Saulėlydžio sulaukusiam kiekviena valanda yra brangi-tikra Dievo dovana. Todėl rūpinki- mės-tvarkykimės, kad kiekviena pensininko valanda būtų sveikai praleista, o ne skausmuose. Už tai renkimės laimingai sena t vei jauni būdami: venkime nuodų įvairiausių, tvarkykimės-lo- pykime savo sveikatos nedatek- lius laiku. Kyląs išsioperuokime laiku nelaukime gilios senatvės. Nors amžius nėra priešingas j to nerangumo-to sveikatos rei- operacijai, svarbu kokiame sto-jkalų tvarkymo atidėjimo ryto-

vyje pagyvenusysis randasi ben drai savos sveikatos atžvilgiu. Imkime patys tvarkytis visokeriopai su sava nesveikata-tik ta da mums Dievas padės.
Būtina operacija atliekama 
nežiūrint amžiaus pacientoGyd. Wangensteen tvirtina, kad kai esti reikalinga gyvybę gelbėti operuojant, negalima leis ti žmogui mirti vien dėl to, kad galvojama, jog pacientas toks yra per senas gyventi. Gydytojai Case ir Giery tvirtina, kad senas amžius niekada neturi at baidyti chirurgus nuo tokios ope racijos, kuri pacientui padėtų. Žinoma, tokios operacijos nebūtų reikalingos sename amžiuje, jein žmonės tvarkytus! su jomis jaunesni būdami, čia tame reikale turi atgimti visi pacientai: jie turi imtis savų sveikatos reikalų tvarkymo laiku. Gana
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Queens in their

jui, porytojui ir taip dasivarant ikj gilios senatvės.Gyd. Foldes nurodo, kad kom plikacijų dažnumas nesurištų su ligonio stoviu reikalaujančių operacijos didėja-dažnėja su am žiumi. Pagyvenusysis neturi tokių atsistatymo galimybių, kokias turi jaunas tokios pat operacijos reikalingas pacientas.
Nuo kada pagyvenusysis 

skaitomais senužmogaus senėjimas yra ne vie nodas. Vienas 6070 metų sulau-

keliu. ' ♦ * , tU l
Rugpiūčio 5 d. klubo narių 

susirinkimas įvyko naujoje vie 
toje, A. Baltyčio gražioje patal
poje - svetainėje, kuria paža
dėjo leisti pasinaudoti susirinki 
mui ir ateityje. Didelis ačit!

Patį susirinkimą atidarė J^ 
Kreivėnas, susirinkimui pirmi
ninkavo A. Pleškys, o sekreto
riavo L. Dubauskienė. Dalyva
vo gerokaii skaičius , narių, ku
rie aktyviai reiškėsi aptariant 
dienotvarkės punkua.

Po eilės išgvildentų klausi
mų, J. Trečys perskaitė Lietu
vos Nacionalinio Liaudies Fron 
to deklaraciją, kuri neva esanti 
okupuotas Lietuvos pogrindžio 
žodis. Šis klausimas sukėlė da
lyviuose gilų susidomėjimą ir 
net aštresnių minčių pasidalini 
mą savųjų tarpe. Vieni pasisa
kė, kad tai esąs Maskvos masa^ 
linįs produktas, tikslu -sugau
dyti patriotinį jaunimą, kuris 
savo ekspanriška ' pogrindžio 
veikla neduoda ramybės oku
pantui. Kiti teigia, kad be ma
žų išimčių remtina NLK (tekia* 
racija, nes ji konkrečiai pasisa 
ko už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą; - . u

Jeigu galų gale ir Šutų dali-‘ 
nai KGB provokaciniu*^ 
tai minėtos deklaracijos mill- 
tys įtaigoja^jaunimą, 
bar mokomas mylėti plačiąją-, 
tėvynę ir jaustis laimingu vy* $ 
resnio brolio globoju kovoti 
dėl laisvos ir patiems/ .savame 
krašte būti .tikrais šekainin- 
kaisaž- ’ -/ į&į ■ Y

Dabar gi nieko tikro negali
ma pasakytų tik ariSau stoviu* 
tieji prie šie k^lravęrsinio iš
puolio, gaU .ką nors sužinotų, 
ir, žinoma, turėtų pranešti vi
suomenės žiniai. Sako* .‘kad 
VUKas prieš - tris -ar- daugiau 
metus buvo pažadėjęs išaiškin- 
ti^jet matpmai pažadais „ ir palL 
ko. Šiaip m tafp' mūsų veiksniai

Gaila, kad dėl Jaiko. stolcos 
prie konkrečių išvadų nepriei
ta. Sekančiam susirinkimui, rėi 
kialnai išvadai padiryti, numa-

; tytas pranešimas su 
komentarais. - Neskaitant 3 dėl 
deklaracijos stiprių- nuamonių 
skirtumų, susirinkimas baigtas 
su gera nuotaika.

J. Tiiūnas
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Adelė Duoblienė
Rūgščios grietinės pakaitalasProp: *1/4 puoduko pieno miltelių be riebalų (Nonfat milk powder) 1/2 pruoduko šalto vandens 8 uncijos sausos varškės be grie tinės (Dry curd cottage chese) 2 šaukštai citrinos sunkos 1/8 šaukštelio .druskos.Darbas: 'Pieno miltelius ištrinti su van deniu. Pridėti varškę, citrinos sunką, druską ir su benderiu ar kaip kitaip gerai ištrinti. Laikyti šaldytuve. Prieš naudojimą pamaišyti. j

dešimt metų sulaukusiems, su kiekviena dešimtimi pergyventų metų gausėja susirgimai vėžiais. Iš šios tiesos yra tik vie-, na išimtis: plaučių vėžys (bron chogenic carcinoma) negausėja senesniems. 90 metų sulaukusio .ji turi daugiau galimybės susilaukti vėžio kaip 80 metų amžiaus žmonės. 80 metų sulaukusieji turi daugiau galimybės susirgti vėžiu negu 70 metų turintieji. Taip ir su visais kitais vyresniaisiais nutinka, -.palyginus su jaunesnio amžiaus žmonėmis.Connecticut valstybėje vėžiai pagausėjo 75 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms 150%, palyginus su visų gyventojų vėžiais susirgimu pagausėji mu tik 50%. Nuo 1950 iki 1954 metų pusė visų vyrų pacientų ir du penktadaliai moteriškųjų pacientų sergančių vėžiu buvo 65 metų ar vyresni. Gi 20 metų anksčiau, tas toks vėžiu sergamumo procentas vyrų buvo 42%, moteriškių 20%.Gyd. Anderson susekė, kad pa gyvenusiųjų priėmimas į chirurginius skyrius pagausėjo palyginus su senesniųjų gyventojų pagausėjimu: ėriėmimas pagau sėjo 42.3%, o gyventojų senesniųjų pagausėjo tik 20%. šitas pagausėjimas operacijai pagyve nusiųjų atsirado dėl to, kad imta senesnieji operuoti dabar daug sėkmingiau praeityje kad buvo.IŠVADA. Visi nuo šiandien sti i prinkime savą sveikatą geru maistu: vaisiais, daržovėmis, bal tymais. Vartokime gėralus tik pieną vaisių sultis ir gerkime- valgykime pieniškas, daržovių, sriubas ir viščiuko buljoną be riebalų. Judėkime —krutėkime, darbuokimės pagal išgales savo namuose, darže/ sode, darželyje. Nerūkykime, sveikam gyveni
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Cold war.

Jos pergyvena savus vyrus tiek Danijoje, tiek šiame krašte.
Pagyvenusiems gausėja 

neguraumaiSenesnieji dažniau serga įvai riomis negalėmis, palyginus su jaunesniaisiais. Vienam tūkstan čiui vyresniems negu 60 m. amžiaus ligų tenka tiek čia, tiek Da nijoje 942.3 palyginus su 15-39 metų amžiaus sulaukusiųjų tūks tančiui tenka tik 477.1 ligos.Pagyvenusieji apturi visas ligas kaip ir jaunesnieji. Taip pat /jie gauna piktybinius augliu (vėkęs (chronologinis amžius) sa-’ žius) ir susinešiojimo sukeltas vu biologiniu amžiumi (sava negeroves (degeneratyvines). sveikata) prilygsta 40-50 metų] Taip pat apturi senesnieji šir- sulaukusiam žmogui Priešingai jojęs ir kraujagyslių ligas, inks- yra tokių asmenų, kurie sulaukę]tų negeroves ir plaučių blogy- 40-50 metų jau esti sava sveijbes dėl senėjimo. Virš keturias- kata (biologiniu amžiumi) dasi- varę iki 60-70 metų sulaukusiųjų sveikatos stovioGyd. Shock aptaria senumą sekančiai. Senėjimas — yra vi- siems-musėms ir žmonėms susijęs su vis didėjančiu nepajėgumu tvarkytis sū aplinka kasdieniniame gyvenime. Tai žmogaus menkėjimas prisitaikyti prie nuo lat besikeičiančios aplinkos. Kai tas prisitaikymas menkėj e-senė- jimas prasideda. Taip jau yra pri imta, kad senatvė prasideda 70 metų sulaukus.
Pagyvenusiųjų gausėja-jiems 

operacijos ^dažnėjaPatarimas pagy venusiems operuotis dabar aktualėja, nes pagyvenusiųjų skaičius gausėja. Nuo 1950 ikil960 metų žmonių 70 metų sulaukusių ir vyresnių skaičius pagausėjo nuo 4.7% iki 5.7% visų gyventojų. 1960 metais buvo virš trijų milijonų dau giau 70 metų sulaukusiųjų šiame krašte, negu tokių buvo 1950 m. Gyd. Hanlon apskaičiavimu, šiame krašte 65 metų ar daugiau sulaukusiųjų skaičius gausėja dviem tūkstančiais kiekvieną dieną. Jis susekė, kad ketvirtadalis pacientų bendruose chirurgijos skyriuose ir pusė vi- 
isų pacientų akių ligų bei urologuos skyriuose randasi 65 metų ar vyresniųjų.Danijoje atlikti tyrimai sutinka su šio krašto tyrinėtojų duomenimis liečiančiais pagyvenusiųjų reikalus. Per dešimtmetį nuo 1950 iki 1960 metų danų vyresnių negu 69 metų amžiaus pa gausėjo nuo 5.7% iki 6.7%. Gaila, kad vyrų pamažėjo skaičius tame dešimtmetyje: 1950 m. jų virš 69 metų amžiaus buvo 47%, c 1960 tik 45.8%. Tokiu būdu mo teriškės gausėjo vyrų sąskaiton.

SPAUDOS KLUBO
SUSIRINKIMASReta kuri organizacija esten- gia dažnai susirinkimus daryti, bet Chicagos Spaudos Klubo nariai kas mėnesį renkasi aptarti spaudos žinias bei pasidalinti mintimis aktualiais dienų klausimais. Per keturis metų egzistavimą tik porą kartų neįvyko suėjimas dėl nenumatytų priežasčių, šiaip didesnis ar mažesnis skaičius narių da-
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Vst Aoct on money.
And then the money came, 

foene $27,000,000 from the

the cold. “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDU ONYTE, 

, PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sal ai 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 7ilt Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

Šiuo metu vyksta Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus ; . jįSusivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ja 
įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaūdbti šlo VAJAI mis ir privilegijomis-Norime atkreipti ir esamųjų Susivieni^mo.narių dėmesį, kad ir jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėmis apdraudomis. .• • - A -

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė,- -net NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.★ Apsidrausti galima iki 76 metų amžiaus, netikrisant sveikatos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000iki $5,000. .. . . j '
★ Aplikantai nuo 61 iki 70 mėtų gali apsidrausti $1,009 arba

$2,000. - -
★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planas: 

Viso Amžiaus Mokamą apdraudę (Whole V-l)Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment "** 
UfeV-2) • - -.-L /į- . *Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowtafekt V-3^ ir 10 Metų Taupomąją apdraudą (tO Year Einiowmeut V4£> Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandame drauda vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value) : V Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VĄJUI pritaikytų Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato

rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir j StUMeaiji* mo Centrą:
Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York,’ N. YJ10001
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą, (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacija Jums bus pranešti 
draudų mokesčiai. 4
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f KODĖL AMERIKA TRAUKIASI? 
pataikavimas ir vadovybės stoka

'J- ^-(T^inys)
rį Atrodo, ,Jtad, - Vietnamo patir- 
^jis, ta' komunizmo baimė yra tiek 

■-jupąrąKžąvugi Amerikos visuo- 
įįnenę,, o ^jSaį pareigūnus, kad 

neįjępajėgia "ir nerodo noro 
Jcdmunizmųi atsispirti.
z Todėl: -savo. gilia ir apdairia 
<analjnie asitorių^ Podhoretz iš-

'Amerikos - politinį klimatą su 
•Bri t^rųjds, hąrmės atmosfera, ko 
§dą sau susidarę. Britanijos žmo 
■Ties po to kai 1930 metais Adol- 
jfąą Ęitfęriš pagrasino visą Bri- 
jtįpiįss' gyvybe iužudyti.
r ž * ■ *- •. i,: \ . . .

. j’. K Panamos byla

J/Niękąd Airięrikos operacijų 
^Istorijoje nėra. buvę tokio, taip 
'įiŠkąus, Amėrįkos prestižo pa- 
#idįno l^ąipLEąiiąęjps... .kanalo 
jbyloję.
S Nors'sutartis -jau pasirašyta, 
Ąpilkreso patvirtinta,. vyriaujan- 
jgĮtį: sutarties .šalininkų užgirta 
ikąjp . haujas žingsnis, ' Ameriką 
r lydintis lį taikingą ir harmonin- 
■ sugyvenimą r.e vien su Pa- 
i.naina, bet ir; sū .visa lotynų Ame 
-irŪRų _bjėt J Amerikos . prestižas 
i^aipX|i; pajikb - neatstatytas.

PręzįŠėhtas .Carter, ' ypatingos

drąsos skatinamas visuomenę įtikino, kad sutartis gera, užtikrina švelnų ir tvarkingą kanalo teisių perleidimą Panamai iki 2,000-jų metų tada, kada toje sutartyje yra Amerikos prestižą r jos didybę pažeidžiančių posmų. Sutartyje pasakyta: “Jei Amerika neatiduotų kanalo teisių Panamai, jei Amerika atsisa kytų pažado išmesti keletą milijardų dolerių magaryčiomis, tai Panama sukiltų.” Ne gana to Amerika pasisako, kad ji neno- ri ilgiau kanalo bevaldyti ar pri žiūrėti. Tai buvo šantažas kokį tik nykštukas bebalėjo milžinui patiekti. Taigi, Amerika, einant sutarties nuostatu, visiškai atsisako bet kokių teisių į savo nuo savybę už ką yra apmokėjusi pinigais ir žmonių gyvybėmis.Tačiau tikrovė parodo mums visai ką kita. Neviskas taip jau’ puikiai klostosi kaip mums yra nupiešta. Vėliausi įvykiai Pana moję parodė, kad iš Panamos galima tikėtis staigmenų anksčiau negu žmonės gali šiandien numatyti. Po dešimties metų dik tatūrinės tvarkos žmonės yra pri brend tą savo lanksčią politinę atmosferą pakeisti kokiu tik no-

M. ŠILEIKIS Indianos kopose (Aliejus)

P. StravinskasDĖL BAŽNYČIOS KALTINIMŲ
vų autoriteto savo vaikams. Vie 
milteliu akorih tu jis laiko bcir 
druonienę, kuriai turįs aklai pa 
khisĮi k.ek\.euas paskiras as-
niuo.

ik Pijaus XI enciklikos “Ie
vini Redemptoris” pagrindinės 
nvntys.

1) Kas yra komunizmas ir 
ko jis siekia? Pagal encikliką, 
komunizmas yra didžiausias 
blogis, su kuriuo reikia vi
siems kovoti. Tai senas! 
dytojas, n’ekuomet
apgaudinėti žmonių savo melą- ko 
gingais pažadais. Savo pervers- ui u daly

•mu jis pasirodęs toks žiaurus,'tik sus: 
-kad jis pralenkęs visa, ką Baž-Įmenės u 
Inyčia esanti iškentėjusi per vi-’kai <ioi 
sus iki t 1 buvusius persekioji-1 K 
mus. Nuo jo kenciačios ištisos’vams pr 
tautos, atsidūrusius į pavoją 
patekti didžia usion barbary
bė n.

Bedieviškas komunizmas šie 
kia vis škui išgriauti socialine 
santvarką ir išardyti pačius kri 
kščjoniškosios kultūros pama
tus.

2) Kuo skiriasi bedieviškojo 
komunizmo mokslas nuo krik- 
čioniškojo doros mokslo?Pirmiausia, jis visiškai panei x gin Dievą ir siekia įvesti naują kavę gausiomis nuolaidomis, šian] santvarką iš aklo gamtos jėgų

kia vahtybėė kilmės, jos esmės, 
jos tikrojo uždavinio. Jie griau 
nu visuomenės santvarką, ardo 
jos pamatus. Jie niekina ir nei
gia žm gaus asmens teises, 
žmogaus vertę ir jos laisvę

Enciklika baigiama Pijaus 
Xi siūlymais, kaip kovoti su 
koinunizmir ypač gi kaip siek
ti krikšc.on:ško,o doros nn>ks- 

'lo įgyvendinimo.
(Bus daugiau)

Iš P. Stravinsko knygos ‘‘Ir 
šviesa ir Ti^sa’.Knygą už $1,50 
(su persiuntimu) galima gauti 
iš “Naujienų” arba iš autoriaus

Albany

M ANTANO J. GUSENO KAŠTAI 
ŪtOit SAKiMA GAUTI NEPAPRASTA] ĮDOMIUS GYDYTO^ 
, (R RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Į jhiįm MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liejančius 1905
5304 Itblonrido ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rtptolm. ■_—.—;--------- ------------------------------- $a.oo

rietaje $4-00 dabar tik
r; . ' : - vbwixu tiv

AUKŽTA KULTŪRA — 21AUR0S ŽMONtS.
įb Europą japOdžiaL Dabar tik 

$3.00
$2.00

$zoe

m pridedant 50c. persiuntimą Iii a įdomiu

;Zj. . M '.**-■ V ė a lal' v 0<
HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 19608

i - a . -...

rimą klimatu anksčiau negu mu iavę, klausia kolumnistas Patsų pareigūnai bando mums aiš-jrick J. Buchanan. Faktas, kad kinti. Ir, dulkėms galutinai nu- už tos sutarties slypi mūsų sil- sėdus, Amerikos pozicija toje strateginėje arenoje gali atsi-l sinti savo subrendimu durti, visą žemę krečiančių, įvykių kryžkelyje.Kaip galėjo Amerika sutikti su tokiomis sąlygomis-nesupran tama, ypač, kada jai buvo žinoma, kad Panama neturi nė stovinčios armijos, nė jos šaulių gretos iš 7,000 karių gali prilyg ti Amerikos specialiai išlavintai. -- •. .. ..v . .. -9.300 armijai, tenai stovinčiai. I dien mums bellko tlk spėlioji- ^ssivystymo, būtent, j.s siekia Gi Naujoji sutartis, pasak New ™ privilegijos. Bet neleisti tau- Į Įvesti ^zmomy bendruomenę. York Joumalo, tik paremia “dre bandį iš ----------------------- ------ ,machtą ta samprata jei mes nepatvirtinsime sutartį, tai Panama bus antras Vietnamas, o jei patvirtinsime, tai visi tie jautrieji partizanai ir sabotažninkai ramiai snaus siestos snauduliu iki 2,000-jų metų.Tai buvo paprastas ir drąsus Panamos riaušių absurdas, rašė Panamos kanalo istorikas Herold Lord Vamey. Ir kaip galėjo toks nykštukas tiek mažai kovojęs, tiek daug išsikovoti? Tai drugiu sukrečiantis žmogaus vaizduotę dalykas”.“Kada mes sustosime sau me-

nybės, kurias mėginame *patei- o pataikavimus — savo nugalės prana- iumu”.Ar diktatorius Teorijos būtų ir ištikrųjų išdrįsęs stoti į kovą prieš galingą Amerikos karuo- menę, jei musų politikai būtų buvę gana tolregiai ir nusistatę ginti tautos interesus, o ne patai
tai gėrėtis savo inžinerijos, ko-1 kuri pašalina iš žemės Dievą’ šTaTmės^ Panamos Wehr, tercijos, medicinos darbo vai-• - i sias—nuopelnais — nesuprantama. Jei ir tatai tautai neleista, tai kas liko jai leista? Jei tauta jau nebegali apginti ir savo nuo savybės, už ką ji sumokėjo auk su ir žmonių gyvybėmis, tai ką ji gali apginti?

PcdaiLzta Amerikos didybėDidybė, valstybės įtakos pagrindas, šiandien jau pavojuje. Amerikos didybė pradėjo kristi 1945 metais ir kasmet vis dau-

o kartu, žinoma, ir jo tvarką. Jis nepripažįsta jokios prigimti nės teisės, jokio žmonių santykiuose autoriteto, netgi nei te

žmonių santy- 
kokią šventumo ir 

gun- dvasiškumo žymę, komuniz-
nepaliovęs mus ir moterystę bei seimu lui*

grynai dirbtiniu, pasauli e ti
ku. Santu ką jis laiko 
tuokusiųjų ir bendruo- siu jo adresu: 6648 S.

idomis, o ne leisis- Avė., Chicag, 111. 60629.
moterystės rysiu, i 

Komunizmas nepripažįsta tė-l 
jrigimtinės teisės auklėti 

savo valtis. Pagal jį, ten tėvai 
auklėja savo vaikus tik bend
ruomenės pavedami, ne savo, o 
tos bendruomenės vardu.

Komunizmas nepripažįsta žmo 
gui privatinės nuosavybės. Pa
skiriems asmenims nepripažįs
tama jokios teisės į gamtos tur 
tus ir gamybos priemonių nuo
savybę.

Pripažindamas bendruomenei 
beveik neribotą laisvę* tiesiog 
sauvalę palenkti paskirus asine 
nis bendriesiems darbams, ne
atsižvelgiant į jų pačių gerove, 
komunizmas vartoja nenorin
tiems prievartą.
Komunizmas nepripažįsta 

valstybės, nes ją laiko tiktai lai-j 
kiną bendruomenės forma. Vi
liodami žmones, komunistai 
skelbia savo mokslą, kaip nau
ja evangeliją; tas gi jų mokslas 
esąs pilnas klaidų ir klastos, 
priešingas tiek protui,tiek ir ap 
reiškimui. Komunistai nesuvo

nei

Kalti graikų nacionalistai
Aiškiai nustatyta, kad vi

sos šios nelaimės metu di
džiausią maišatį sukėlė grai 
kų kariai nacionalistai, pa 
siryžę nuversti Kipro salos 
prezidentą vyskupą Maka
rios. Jeigu jie būtų reikalą 
gerai suplanavę ir jj ramiai 
suėmę, tai reikalas gal ii 
būtų praėjęs nepastebėtas. 
Bet graikų kariai, laivynas 
ir aviacija visą reikalą taip 
nevykusiai organizavo, bet 
sudarė sąlygas turkams gin 
ti beginklius salos gyvento- 
jus. Šiandien turkai yra pa
siruošę padaryti kelias nuo
laidas graikams Kipro salo
je ir likviduoti nesusiprati-

• mus.

— Bulgarijos pramonei būtinai reikalinga kaimyninių valstybių elektra. Ji nepajėgia savo elek tros pakankamai pasigaminti.Priešingai. Kanalo nuosavybė kaip tik buvo pačiu svarbiausiu tikslu kanalo projekto gamintojams ir kanalo statytojams, ką patvirtina ir David McCullough savo kūrinyje “The Path Between The Seas” — “Kelias tar Jūrų.”Nerūpėjo prez. Rooseveltui jogiau krintant, tiek nupuolė, kad i kios komercinės išdaigos, nerū- šiandien ji jau liguistas luošys, 1 pėjo jam nė kitų kraštų gerovė, sveikatą palikęs V:etname. j0 tikslu buvo Amerika ir jos iš Vietnamo patirtis tiek pavei-^ jjs numatė tada kokiakė mūsų politikų galvoseną, kad Į naudą ]ęanalas atneš kraštui jį foe+4 Irifric icPl- i t , -v.- ... - __
NAUJIENŲ

■V:

10 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką.

"Rėmėjams bus paskirstytos gausios ir vertingos dovanos
. ------- ---- - - - -— • •
' Rr2 - A - > * ’ ■'

jie nepajėgdami rasti kitos išeities, kaip imtis peržiūrėti Pana- mo kanalo statymo istoriją nuo pradžios, kad suradus pateisinamų priežasčių, savo negarbingam pasitraukimui iš Panamos kanalo pateisinti.“Mums kanalo nuosavybė rūpėjo, o pasinaudojimo o van- eins kelių teisė", pasakė vyriau- sis derybininkas Ellsworth Bunker.Didesnės istorijos ignoracijos nė jis, nė jo bendrininkai, tą pasakę, parodyti jau nebegalėjo.

valdant, prižiūrint ir ginant. Ka nalo vandens kelias jam buvo tuo svarbiuoju akstinu, keliančiu Amerikos valstybę į galingiausią, drvejų vandenynų valdančią galybę.(Bus daugiau)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. .'ūmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykio 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* įtUius, gyva kalba, gražiai išlelata. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija, 
jantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkame* dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
oinJginę perlaida. >

1735 South Existed Street, Ode«8, HL <31M

R
foryour

child's safety
Walking to the school but, 

to the playground, to a friend’i 
house, to the store — thoie 
are common fexperiencei a« 
xnoug 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 baric rules 
which Dr. Domm urges par
ents to impress on their 
children:

Walk only 
on the tid<- 
walk; when 
there la no 
sidewalk 
stay on the 
left ride of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; CT Off 
the street 
in marked

Dr. Albert
H. Domm 

crosswalks: look left, then 
right before leaving the curb, 
making sure the way is dear. 
Finally, watch for turning 
cars and walk quicHy when 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wall for the 
school bus on the curb or In 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the curb. 
When crossing to the opposite 
ride of the street, they should 
wait until the bus has moved

pas mus
aaiG

I Taupykite dabar

XTS It-
lieta. &d«llu dxrim. Ptanx, jit pa- 
d«4x Jumi pulėkti asmeniikaj jOrj 
ožilmojimai. Antri, jie padedi fo- 
turti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupoa, padėto* prie! 10 mėne

sio dieną, neia nuoiimčitu nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatal, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos' * 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
’'eša C- _ *3

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮrtelgU 1923 meUI*. 421-3070
Įstalfoc pletnoM K«mw *rrtonjoMIlAm> jurtatyH.
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THi LITHUANIAN DAILY NEWS 

fr?w.1rtS»3 Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co^ lac. 
ITT* So. Hilftad Stiwt, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Ai of December 1, 1V7 
Subscription Rates:

in Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicago!e ir priemiesčiuose:
metams$33.00 
pusei metu$18.00 
trims mėnesiams  $10.00 
vienam mėnesiui  $ 3.50

Eitose JAV vietose:
metams __________ ._____ $30.00

pusei metų -- $16.00
trims mėnesiams ______ $ 9.00
vienam menesiui  x 3,00

daugelis Amerikos lietuvių, Gailos grupės metodų neprr 
(pažįstantieji, patikėjo, kad taip ištikrųjų ir buvo.

Naujienos įdėjo gana išsamų Dr. Kazio Bobelio pa
reiškimą tuo reikalu, padarė pasiųstų čekių fotostatines 
nuotraukas, įdėjo gražintos likučio čekio nuotraukas, bet 
ir tas neįtikino. Ne visi Amerikos lietuviai tuo metu Nau
jienas skaitė, o kaikurie, matė Naujienose tuos čekius, 
nenorėjo tikėti, nes buvo įtikinti, kad Naujienos yra ko
munistinės, tai iš jų visko galima laukti.

%- &

Kanadoje:
metams------------- $33.00
pusei metų__________ , $18.00
vienam mėnesiui ______ _ $ 3^-

Užsieniuose:
melams --------    $34.00
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vienam mėnesiui  $ 4.00

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

Pinigus reikia durti pašto Money 
Orderiu kart? /ų ožaakymu.

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

Dar apie paslaptingą “liaudies frontą”
Amerikos fronto bičiuliai, slaptai gavę iš rusų pa

vergtos Lietuvos “Lietuvos nacionalinio liaudies fronto 
deklaraciją”, ją paskelbė. Ar “liaudies fronto” narys at' 
vyko j Ameriką ir ją įteikė kuriam nors fronto bičiu
liui, ar jam minėta deklaraciją galėjo pasiųsti paštu tie
siai iš rusų pavergtos Lietuvos, o gal galėjo pasiųsti iš 
Vakarų Vokietijos, iš kur dažniausiai panašios rūšies in
formacijos siunčiamos Į Ameriką, — tuo tarpu nežino
me. Deklaracija galėjo būti įteikta kuriam nors inžinie
riui ar daktarui, pasinaudojusiam Prano Petronio suteik 
tomis lengvatomis vizito metu. Ją galėjo Įteikti ir pats 
gen. Petronis, prašydamas ją perduoti kuriams Fronto 
Bičiuliui, kad perduotų spaudos reikalus tvarkantiems 
žmonėms.

Kaip tokia “deklaracija” pasiekė Ameriką, mums 
tuo tarpu tenka tik spėlioti. Spėliojimai pasibaigtų, jei 
Tėviškės žiburių redaktorius pasakytų, kas Įtikino jį 
spausdinti to paties liaudies fronto pirmąją deklaraciją, 
arba Draugo redaktorius pasakytų, kas jam patarė at
mušti antrąją deklaraciją Drauge? Yra pagrindo many 
ti, kad tie spėliojimai užtruks kelis metus, nes spėlioji
mais ta “deklaracija” gyvena Jeigu Amerikos lietuviai 
žinotų, kas Fronto Bičiuliams tokias deklaracijas paruo' 
šia ir perduoda, tai ko gero, tas žinojimas baigtų visą 
“deklaracijos” svarba.

Nepatikimiems, neaiškiams, nesuprantamiems daly
kams paslaptys yra reikalingos. Jūo daugiau paslapties 
paskleidžiama apie nepatikėtiną dalyką, tuo ilgiau ta 
paslaptis gyvena. Ji eina iš lūpų Į lūpas, iš vieno susirin
kimo Į kitą, ir niekad jai galo nėra. Visi atsimename, kai 
Amerikoje buvo paskleista žinia, kad Kudirkų šeima 
gavo reikalingus leidimus Įvažiuoti į Ameriką ir pasiun
tė kelionpinigius Juozo Gailos vadovaujama niekur ne
registruota JAV bendruomenė. /Viename susirinkime 

A/pats Gaila pasakė, kad jis asmeniškai kelionių bendrovei 
kelianpinigius Įteikęs, Draugas rašė, kad Kudirkos ke
lionpinigius apmokėjo Gailos vadovaujama grupė, tai

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Pastaba:
m. .riigp. 15 d. ..Naujienose ..atspausdinto ..šio 

straipsnio dalies pabaigoje buvo pažymėta ‘‘Pabaiga", 
o turėjo būti "Bus daugiau",

Redakcija

PEREINAMOS STOVA’KLOS
Pagaliau lauktoji diena išaušo. Išvykimo dienos 

ryte stovyklos salėje susirinko veik visi Spakenbergo 
stovyklos gyventojai išleisti, išlydėti į Angliją išvyks
tančiųjų. Keli kariški britų sunkvežimiai nuvežė mū
sų menkus, daugumos dar iš Lietuvos atsivežtus laga
minus, arba jau čia, Vokietijoje padarytas medines, 
dėžes, “sandukus”.

Atsisveikinimas visiems sunkus. Nor su šiuo trans 
portu vyksta tik tariamieji viengungiai, bet tikrumoje 
bent pusė jų yra vedę vyrai, kurie sutinka šeimas pa
likti Spakenberge, tikėdamiesi neužilgo galėsią susi
tikti Anglijoje. Nesunku šiandien atskirti tikruo
sius viengungius. Jie laisvai ir jausmingai glamonėja 
mergaites, juos išlydėti atėjusias. Tos taip pat nesivar
žo aplink esančias minios. Negaili vyrukams meilių 
žvilgsnių ir dėl nemigos pavargusių akių ir savo, per 
naktį jau labai nubučiuotų lūpų. Tuo tarpu vedusios 
poros laikosi žymiai santūriau. Jų veiduose daugiau 
rimto sūri rupi nimo. Kai kam net ašaros subFfega.

Sunkvei'.uiai mus nuveža į Bergedorf miestelį. 
Cz-jo. randasi didelė, tranzitinė, tarptautinė stovykla 
Wentorf. Anksčio’i čia buvo vokiečių kareivinės. Šio
je stovykloje randame tūkstančius įvairių tautybių eu

Tiktai Los Angeles lietuviai, prie sienos viename su
sirinkime prispyrė inžinierių Algimantą GečĮ, neregist
ruotoje Bendruomenėje užėmusį Gailos vietą, privertė jį 
viešai prisipažinti, kad Kudirkų šeimai kelionpinigius pa 
siuntė Amerikos Lietuvių Taiyba, o ne Gailos vadovauta 
Fronto bičiulų grupė. Gečys pradžioje bandė išsisuki
nėti, tiesaus atsakymo bandė vengti, bet gero ir atkaklaus 
tardytojo bus paprašytas tiesaus ir aiškaus atsakymo, 
tai pripažino, jog tą paslaugą Kudirkų šeimai atliko 
ALTAS, vadovaujamas Dr. Kazio Bobelio. Iki Los An' 
gėlės susirinkimo, lietuvių tarpe vis sklido gandas, kad 
pinigus parūpino tie, kurie pinigų neturėjo, o jeigu ir 
būtų turėję, tai kelionei jų nebūtų siuntę.

Visiems lietuviams įdomu patirti, kas tą “Naciona
lini liaudies frontą” sudaro. Deklaracijos autorius ar au
toriai, vienoje vietoje tvirtina, kad pavergtoje Lietuvoje 
vyksta visų nelegalių grupių ir organizacijų konsolida
cija ir jungimasis. Jie tvirtina, kad tai vienybei pasiekti 
galimybės vis didėja ir didės. Deklaracija sako, kad atei
tyje ateities laisvos Lietuvos valdyme dalyvaus visa ko
vojusi už laisvę lietuvių tauta. Kaip jie išskirs tą tautos 
dalį, kuri dėl senatvės, ligos ar kitais sumetimais šioje 
kovoje ir jėgų konsolidacijoje nedalyvavo ir nedalyvau
ja, tuo tarpu deklaracijoje jie nieko nesako.

Bet svarbiausieji šio “liaudies fronto” sąjunginin-j 
kai, kaip deklaracija sako, yra šie:

1. Lietuvos laisvojo demokratinio jaunimo sąjunga 
ir 2. Lietuvos patriotų sąjunga. Be šių dviejų organizaci 
jų “liaudies frontas” paskutiniu metu užmezgė ryšius su 
Lietuvos Katalikų Susivienijimu. Yra paminėti “lietu
viškojo samizdato” leidėjai, bet tai turėtų būti nedidelė 
grupė, kuriai patys deklaracijos autoriai nepriduoda di
delės svarbos.

Kaip matome, visos trys pagrindinės {‘liaudies fron
to” grupės Amerikos lietuviams yra naujos. Mes žino
me, kad pevergtoje Lietuvoje gyvenimas nėra toks, koks 
buvo prieš 30 metų, kai kiekvienas turėjo progos apsi- ; 
spręsti, kuriai politiniai grupei jis nori priklausyti. Šian
dien mokyklas, viešas gyvenimas ir ekonominė santvarka 
visus veda Į komunistų partijos ištiestą tinklą, o kam 
tas tinklas jau yra pažįstamas, tai — opoziciją. Kad da
bartinėje Lietuvoje jaunimas yra priešingas okupanto 
primestai santvarkai, liudija keli to paties jaunimo did
vyriški protesto veiksmai ir Lietuvoje kelias dienas bu
vusių žmonių liudijimai. Jie netik savo ausimis girdėjo 
jaunimą, pasisakantį prieš komunistų primestą išnaudo
jimo santvarką, bet girdėjo ir dainas, nukreiptas prieš 
rusus ir visą sovietinę sistemą. Tas lietuves jaunimas, 
grečiau, yra neorganizuotas. Deklaracijoje kalbama apie 
demokratinio jaunimo sąjungą, bet sunku Įsivaizduoti, 
kad tokia sąjunga egzistuotų rusų pavergtoje Lietuvoje) las išsiųstų, 
ir okupantas joje neturėtų savo šnipų.

Lietuvos patriotų Sąjunga yra negirdėta organiza
cija. Visi lietuviai buvo savo krašto patriotai. Visi norė- pantą, bet pirmose kovos linijose negali būti deklaraci- 
jo gero, kultūros ir laisvės savam kraštui Visi lietuviai joje suminėtos organizacijos.

Stankūnienė “Balandis”

A. SVILONDS

DRAUGO REDAKTORES

Me]ą ir šmeižtą skeidžia ir, 
j kv., kai savo vedamajame ra- 
1 šo, kad antrasis buvo atsiųs* 
tas mums tam tikrai griovimo 
akcijai. Reikia stebėtis, kad 
toks nepagrįstas kaltinimas ga
lėjo išplaukti iš Draugo pas
togės? Jei jį, siuntė, tai kas 
siuntė, Kas jį aprūpino falsifi
kuotais dokumentais? Visno 
menė laukia iš b. kv. davinių. 
Ir kol jis jų nepateiks, reikia 
tai vertinti kaip sukritusias

: nuodijančiomis pamazgomis.

(Tęsinys)

šmeižtą. Prieš tokius šmeižtus 
ir mūsų visuomenė turėtų pa
kelti savo pasmerkiantį balsų.

Jis rašo apie avis su avinu. 
Skaitant, jo tą minėtą vedamą
jį, rodos, taip ir matai, tą sam
dinį įsivilkusį į avino kailį, kad 
klaidintų nesusipratusius Drau
go skaitytojus, kurie tikrai, vež
ti tik užuojautos, nes b. kv. 
juos jau kelinti metai maitina 
moralinio nuosmukio pliauš

moralus žmogaus skleidžiamą kalkalais ir girdo jų dvasią

patriotai gali būti nusiteikę prieš išnaudotoją okupantą, 
bet abejojame, kad tie patriotai pajėgtų sudaryti sąjungą 
be sovietų šnipų josios centre. Prie sovietinės šnipinėji' 
mo sistemos toks dalykas neįmanomas. Tą patį galėtume 
pasakyti ir apie Lietuvių Katalikų Susivienijimą, mini
mą deklaracijoje. Lietuvoje buvo, gal ir yra kelios lietu
vių katalikų organizacijos, bet kad ten veiktų katalikų 
susivienijimas, Amerikos katalikai nėra girdėję. Bent 
negirdėjo tie, kurius teko apklausinėti.

Trumpai suglaudus, “Nacionalini liaudies frontą” su 
daro organizacijos, kurios dabartinėje Lietuvoje neeg
zistuoja. Jeigu jos parodytų bent kibirkštėlę politinės 
veiklos, tai didžiausi sovietų policijos agentai Įsibrautų j 
vidų, narius išaiškintų ir visus Į prievartos darbų stovyk

Mums atrodo, kad “Nacionalinis liaudies frontas” pa 
remtas fikcija. Lietuviai veda atkaklią kovą prieš oku-

joje suminėtos organizacijos.

Į Pagaliau, kam dar neaišku 
i ko b. kv. visą laiką siekia? Jo 
• tikslas — suniekinti, supurvin

ti Naujienų redaktorių ii kartu 
visus tuos, kurie jam padeda 
kovoti dėl tautos laisvės. Ar tai 
ne bloga valia! šiandien b. kv., 
kartu su kitais tuos, kurie re- 
zistuoja prieš okupantą pik
čiausiai niekina, pravardžiuoja, 
vadina agentais. Bet jų visų 
tikslas sunaikinti Naujienas 
kad būtų tyla. Mat, šiandien 
Naujienos yra vienintelės, ku 
rios reiškia griežčiausią rezis
tenciją, prieš okupantą, prieš 
bendradarbiavimą ir bendra- 
darbiautojus, prieš kapsuki- 
nius kursus Vilniuje, prieš jau 
nimo vežimą į pionierių sto
vyklas, prieš okupanto rengia
mus koncertus. Jos gina mūsų 
laisvinimo veiksnius nuo bair 
dymo juos paversti, Brnės par 
daliniais: IsiaemeHnaTTcad b 
kv. nepuola tų, kuriebando 
Jaunimo Centrą paversti bol
ševikinės propagandos filmų 
rodymų centru. Jis nepuola tų, 
kurie siunčia savo poezijos lei
dinį su didikacija “Gimtojo 
krašto” draugams redakto
riams. Jis nepuola tų, kurie 
grįžę iš okupuotos Lietuvos ap
silankymo, skelbia tame pačia
me Drauge, kad šiandien Lie
tuvoje, kai kas. aukščiau stovi, 
negu kituose kraštuose. Jis ty
li dėl tų laikraščių, kurie yra 
gerokai paraudę, kurie įtaigo
ja mums eurokomunizmu, nie
kina mūsų laisvinimo veiksnius 
ir’jų veikėjus. . y

į (Pabaiga).

ropiečių vyrų ir moterų. Jie, kaip ir mes lietuviai, view 
ton grįžę į svetimų valdomą savo gimtąjį kraštą, pasi
rinko kelią į Vakarus, norėdami pasilikti laisvais, ši
tie žmonės Wentorfo stovykloje ilgai nebūna. Jie už 
kelių dienų jau vežami kitur. “Nuolatiniai” yra tik 
stovyklos vadovybė, daugiausia lenkų tautybės ir mai 
sytas administracijos bei virtuvės personalas. Nors ir 
jiems čia ne tėvynė, jiems nėra ko ir skubėti. Jeigu pa
sirodys, kad dabar išvykstantieji dypukai apsiriko, šie 
“nuolatiniai”, turėdami sočias ir šiltas vietas, gali pa-, 
laukti kol atsiras geresnė proga išvykti į kitą kraštą. 
Jeigu gyvenimas pagerėtų Vokietijoje, jie pasiliks čia 
pat. Niekas jiems to nedraus. į J

Tokia gyvenimo ironija, visiškai priešinga Hit
lerio teiginiui. Juk jis tvirtino, kad vokiečių tauta per 
tūkstančius metų išlaikys arijų rasės grynumą. Tačiau 
dar karui tebevykstant, jo paties talkininkų parėdy
mu iš įvairių kraštų prievartos darbams suvežti vy
rai ir motens neišvengė santykiavimo su “grynaisiais 
arijais”. Jau tala Vokietijoje augo vaikai su svetiniu 
rasių kraujo priemaiša. O karui pasibaigus iš rytų at
vykusio okupanto mongolai ir vakarti okupantų juo
dukai, rudieji ir raudonodžiai indėnai galutinai sumai
šė arijų grynumą kaip niekuomet anksčiau vokiečiu 
istorijoje: šiandien neretai baltos vokietaitės gimda ir 
augina, net iki smalos juodumo, spalvotus vaikus.

KVOTIMAI — SCREENINGS

Wentorfe išbūnainc tik dvi dienas. Per tą laiką už 
pillome daugybę .vairių formų ir blankų, atsakydami 
j ncsuskaiiaūią daugybę klausimų. Kaip kokiems ka
liniams, mums į rankas įbrukamos lentelės su nume* 
riais, daromos mūsų nuotraukos, imamos pirštų nuor 
paudos. Vėliau, žiūrint į tas nuotraukas, kurios buvo 
užklijuotos ant mūsų pirmųjų angliškų asmens doku* 
mentų, atrodėme kaip kokie nusikaltėliai. Anglai, be-

i abejo, dažnai taip ir pagalvodavo. Jeigu tie benamiai! 
ne kriminaliniai, tai mažų mažiausiai kokie politiniai 
nusikaltėliai sąjungininkų išlaisvinti iš koncentracijos 
stovyklų. Bet tikrumoje tokių kacetininkų mūsų tar
pe pasitaikė nedaug. Dauguma važiuojančių dypuKų 
buvo žmonės, kurie iš savo krašto buvo išvežti Vokie
tijon prievartos darbams arba, kurie frontui artėjant, 
buvo evakuoti. Bet buvo ir tokių, kurie laisva valia pa
sitraukė į vakarus, tikėdamiesi už kelių mėnesių, ka
da karo audra prauž, sugrįžti. Pastarųjų turbūt ir bu
vo didžiausias nuošimtis.

Kai 1944 metais rusai pradėjo vokiečius stumti at
gal ir artėti prie Baltijos kraštų, vietos gyventojai tu
rėjo dar labai gy-vą prisiminimą apie bolševikų ant
plūdį. Tuomet, 1940 metais rusams užeinant ar daug 
kas iš mūsų bėgo? Tit prezidentas Smetona su keliais 
artimaisiais, nes jie juto sau aiškų pavojų. Eiliniai gy
ventojai, y-pač mano amžiaus jaunimas, bolševizmo 
nei pažinome, nei bijojome. Ko bijoti? Tiesa, vykesnio 
ji karta, mūsų tėvai ir seneliai buvo pergyvenę revo
liucijos laikus su visais jos žiaurumais. Bei bolševi
kams dabar užėjus, jie bijojo apie tai kalbėti, kad ne
nukentėtų. Tačiau ir nekalbėjusieji netrukus buvo nu
tildyti visiems laikams: masiniai areštai, žudymai ir 
trėmimai į Sbirą nutildė juos. Mums, jauniesiems tik 
tada atsivėrė akys, kai 1941 metų birželis su Rainių 
miškelio sadistiškai nukankintais, Pravieniškių žudy
nės, Červenės masiniai kalinių šaudymai ir kitų vieto
vių žiaurūs įvykiai sukrėtė visą lietuvių tautą. Todėl 
rąudonaja? bangai vėl artėjant, mes paskubomis ap
leidome savo tėvymę. p * * ; ‘ « : *

Ruso! gerai žinijo 'dypukų^ bėgimo priežastis ir 
taip pat bijojo. Bijojo, kad bėgantieji į vakarus, būda
mi bolševikų žudynių gyVi liudininkai, laisvajam pa
sauliui neskelbtų apie jų įvykdytas žudynes. Tolei jie 
darė viską, kad tik sutrukdžius pabėgėliams patekti

i vakarų kraštus, arba kad bent sumažinus, bėglių skai
čių. Bolševikai vakarų sąjungininkus, mėgino įtikinti, 
kad visi, kurie negrįžta į rusų užimtus- kraštus, esą 
vokiečių bendradarbiai fašistai naciai, .nusikaltėliaL 
Jie bėglius apšaukė kvislingais, tėvy nės ir liaudies prie
šais, net paieškomais žmogžudžiais. Daugelis UNN- 
RO’s tarnautojų, kurie kaip ir mes prieš savo asmeninį 
patyrimą komunizmo nepažino, tokiems rusų tvirtini
mams dažnai patikėjo. Todėl ir jie pradėjo daryti viso
kius sunkumus išvykstantiems.

Viena iš tokių kliūčių buvo begaliniai apklausinė
jimai, kvotimai “skryningais” vadinami. Jų tikslas bu
vo “atkošti” tuos tariamuosius karo nusikaltėlius. Tie. 
košimai kartodavusi kiekvienoje stovykloje. Kitas bū
das buvo mėginimas pabėgėlius perkalbėti grįžti į sa
vo kilmės kraštus. Stovyklon atvykdavo rusų komisa
rai. Jie su savim atsiveždavo lietuviškai kalbančius 
padėjėjus, vertėjus ir jų pagalba ragindavo geruoju 
grįžti į “išlaisvintą” tėvynę, kartais grasindami panau
doti prievartę. Savanoriams žadėdavo.. viaokiąį leng
vatas kaip stambius maisto davinius' kad tik kaip 
nors sugundžlus grįsti, bet pasisekimas^ buvo menkas

Tada rusai, padedant anglams ir amerikiečiams, 
sugalvojo prievarta atgal gabenti. Kai kur jiems pavy
ko išvežti daug ukrainiečių ir šiek tiek paballiečių. Tik 
kuomet drąsesni vyrai atsisakė lipti į atvykusius juos 
išvežti sunkvežimius, kai sugulę ant žemės pasyviu pa
sipriešinimu vyrai ir moterys atsisakė vykdyti rusu 
norus, net savižudybėmis grasindami, tada nustebo 
sąjttngkMakak Pamažu jie pardėjo, suprasti^kad toks 
tvirtos žmonių elgesysbegali’Kūti lik fa ofeispėrimas 
Pagaliau Vizkaricčiam.s atsidarė akys ir prtverstinas 
pabėgėlių grąžinimas rusams buvo sustabdytos. ‘

(Bus daugiau;
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DK K. G. RATJTKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sa Puiaaki Rd. (Crowford 

Medical Bvlldtaf). Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neaUUlepia, skambinti 314-8004.

UR. C. K BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA
Telvf. 695-0533

DR. PAUL V, DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

Westchester Community klinikos 
Med įeinąs direktorių*

1934 I. Hanheim Rd., Westchester, !
V ALA?'DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tei.i 565-2727 arba 562 2728

Leonardo da Vinci ‘Paskutinė Vakarienė0

.El------ BE 3-5893 I

PR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Stm)

Valandos pagal suMtanmą.

Rašo VLADAS RASČ1AUSKAS

Apie Sibirą buvau daug gir- davo pasakyti, kurioje vietoje 
kdėjęs, įvairių pasakojimų prisi- esame, kas matosi apačioje ir 

i klausęs, daug daugiau apie jį kada pasieksime Uralu kalnus 
DR. FRANK PLECKAS skaitęs, bet niekad neturėjau, ir kalnų, 

---------- l-------- O.-VS—-- ,-OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

261) W. 71 St. TeL 737-514^
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
VaL agal susitarimą. uždaryta treč

,, viršūne?.. Bet aš tai 
progos Sibiro aplankyti. Daug'akių nevarginau, nes žinojau, 
kartų teko apvaiuoti pasaulį, Į kad tokiems dalykams pamatyti 
pamatyti svarbiausias žemės j reikia turėti erelio akis, o ma-
vietas, bet nematyti Sibiro ne-!no akim jau reikėjo “akuliorių”. 
galėjau. I Turiu pasakyti,, kad man teko
Aš žinojau, kad Sibiro šalčiai J skristi su jaunais ir apsiskaičiu- 

:buvo labai smarkūs, :
.apie vėjo prinešamas sniego• riskiai, kurie skrido į savo tar- 
pusnis, bet niekad nemaniau, I nybos vietas, kiti buvo valdžios 
kad Sibiras yra toks didelis ir [ pareigūnai, o tretieji važiavo pa 
kad jis gali būti toks žalias, į atostogauti. Pasakiau, kas aš esu 

Ikaip gražiausieji Panevėžio go-,įr kuriais sumetimais važiuoju, 
Ijeliai. Sibiras yra žymiai didės- o jie man sakė savo kelionės 
jnis, negu aš įsivaizdavau, o jo tikslus. Pasirodo, kad lėktuve 

- žemės turtai yra daug didesni, buvo ir užsieniečiu, kurie važia- 
DR. VYT. TAURAS .negu bet kuris keliautojas galiVo įvairiais kelionių ir biznio rei 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S*ndr« praktika, »pec. MOTERĄ H90S, 
. Ofiaaa 2652 WEST Svth S*iRGET 

Tai. PR 8-1223

DR.LEONAS SETB6TIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet

Ofiso ML 776-2880 - 
RtzidenciIo? talaf.: 448-5545

kė, kad mes jau esame Azijoje. 
Nuskridus keletą valandų, ka

pitonas pranešė kad esame ties 
Omsku, vienu didesnių Sibiro 
miestų. Lėktuvas nusileis Oms
ko aerodrome, ten pabus tris va
landas. Keleiviai gali pabūti lėk 
tuve, bet jeigu kurie nori pama- j 
tyti šį miestą, tai turi tris va-' 
landas miestui apžiūrėti. Kiek
vienas keleivis norėjo žeme pa
sivaikščioti. Mūsų lėktuvas tu- 
lėjo nusileisti Bratske, bet ka
pitonas nutarė nutūpti kelioms

- — . OPkllOH OU JCLbUACLAO **. OpOlJAUlVAU *

skaičiau siais žmonėmis Vieni buvo ka- valandoms Omske. Prie manęs
i . _ i 4-.__ i-...- — :_4--------

kalais. Pamačiau, kad į Sibirą 
važiavo ne tik amerikiečiai, bet

įsivaizduoti.
Seniai norėjau pamatyti Sibi

rą, bet vis nepasitaikė tokia ge-Įir europiečiai, jų tarpe keli šve 
ra proga kaip šią vasarą. Su į da,į įr norvegai. Jie jau po kelis

OFISO VAL: pirm., anti ad., treciad. • grupe turistų išvažiavau į Vib įkartus buvo Sibire.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie-. j^ų, pasimačiau su savo pažįs-1 Turėjau progos pasimokyti 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku.tarnais panevėžiečiais, o kai ek- 

pagai susitarimą. |
geografijos. Man atrodė kad Kau 

! skursi jos dienos pasibaigė, tai , kazas buvo. Europos galas, bet 
j išskridome į Maskvą. Turistai paaiškėjo, kad išmieros buvo ki 
I grįžo į Ameriką, o aš, kaip tu- tokios. Ne Kaukazas, bet Uralo 
|lizmQ bendrovės Pirmininkas, J Rainai skyrė Europą nuo Azijos, 

dažai. Special; pagalba tujoms.. gavęs visus reikalingus leidimus, • Kai didysis lėktuvas, gerokai pa 
a ir t t j didžiuoju lėktuvu patraukiau > kilęs praskrido Uralus, tai jis

pamažu pradėjo leistis. Mes jau
2850 West 63rd SU Chicago. IIL 60629 -j 

Telaf.; P Respect 6-5084 I

[tiesiai į Sibirą.
Iš Maskvos skridome į Rytus, j tėm, kad kapitonas: < galėjo iš- 

Oras pasitaikė geras ir lėktuvo jungti motorus ir pamažu leis-: 
kapitonas buvo šnekus. Jis mėg tis žemyn. Tiktai tada jis pasa-

tuojau prisistatė vietos inturis- 
to atstovas ir pasisiūlė per ke
lias valandas aprodyti svarbes
nius miesato centrus. Jam, kaip 
ir kitiems miestams rūpi gauti 
daugiau turistų. Pasinaudojau' 
proga miestui apžiūrėti.

Omskas yra vienas didesnių 
Sibiro miestų. Jis stovi prie d vie 
jų didelių upių santakos. Ten su 
silieja Irtižius ir Ob upės. Ką 
tie vardai reiškia, niekas man 
nepaaiškino. Taip žmonės se
novėje šias upes vadino, taip 
jas vadina ir šiandien. Mieste 
yra daug malūnų ir odų apdir
bimo dirbtuvių. Pasirodo, kad 
Omskas buvo įsteigtas šešiolik
to šimtmečio, pradžioj. Jau tais 
laikais buvo kelios dirbtuvės 
odai apdirbti, o šiandien jos yra 
didesnės ir daugiau pagamina.

Pravažiavau šio miesto mo
kyklas, universitetus, miesto sa
vivaldybę, restoranus ir naujai 
pastatytą viešbutį. Teko susipa
žinti su daugeliu pareigūnų ir 
išdalyti savo korteles, bet visi

žinojo, kad turėjau skubėti į 
aerodromą, nes negalėjau palikti 
lėktuvo. Miestas auga, gatvės 
švarios, važinėja automobiliai, 
c busai vežioja žmones. Padėko
jau kapitonui kad jis leido pa
matyti Omską. Lėktuvas prisi- 

i pylė degalų ir pakilo tiesiai į 
Į Bratską.

Bratskas yra didelis pramonės 
centras. Jame gyvena, dirba ir 
mokosi ištisa pusė milijono gy
ventojų. Braške mane pasitiko 
vie‘os mturistė. Ji tvarkė visus 
mturizmo reikalus. Bratske tu
rėjau daugiau laiko. Man buvo 
pasakyta, kad šiame mieste ga
lėsiu praleisti visas dvi dienas. 
Turizmas ten, matyt, dar nedi
delis. Visi tarnautojai buvo iš- 
važinėję, tai pati pirmininkė ma 
ne visur lydėjo ir aiškino Bras 
ko svarbą Sibiro gyvenime.

Pats didžiausias Bratsko ste
buklas —. Bratsko užtvanka ir 
milžiniška elektros jėgainė, ku
ri gamina jėgą visai plačiai apy 

j linked. Bratsko užtvanka tikrai 
: verta pamatyti. Tai milžiniškas 
modernios statybos pastatas. Aš 
pats stebėjausi tokia didele ir 
taip gerai pastatyta užtvanka. 1

Sibire Bratskas buvo papras
tas kaimelis, kuriame buvo iš
tremti keli maištininkai ir net 
mokslininkai, daugiausia lenkai, 1 
praeitame šimtmety sukilę prieš 
caro valdžią.Dabar Bratskas au
ga kiekvieną mėnesį. Milžiniška 
jėgainė duoda elektrą labai pla- 

i čiai apylinkei, o užtvankos van
duo gerokai pakėlė žemės der
lių. šiandien Bratske yra kelios 
mokyklos, kurios paruošia Sibi 
rui reikalingus mokytojus, gy- 
dj’tojus, elektros specialistus ir 
daugelį kitų. Bratske yra nau
jas viešbutis ir didokas skaičius 
naujų ir modernių namų, ku
riuose gyvena tūkstančiai šei
mų. Bratsko gydžių viršininkė 
man buvo labai naudinga. Ji 
papasakojo ne tik Bratsko pra
eitį, dabartį, bet ir netolimos 
ateities planus.

' i Praėjus dviem dienom, sėdau 
L į kitą lėktuvą ir nuskridau tie

siai į Irkutską, patį didžiausią 
Baikalo pakraščių miestą

tVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk visy jo geradarysčly. 
Jis atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas**.

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo Širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

3V. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai 

įSK?; 6845 SOUTH WESTERN A/E.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

ySfį Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

» iW/i_________________________________

EUDEIKIS
Baidas -
SE.XIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Didžiausia* kailhi 
pasirinkimas

186 North Waha-h Avwm

NORMANĄ
URŠTtlNĄ

A Great Grilled Sandwich

cn-Mss

SOPHIE BARČUS 
RADUO ŽEIMOS VALANDOS 
Visos programos S WOPA,

MOVING
Apdratrtfi* p*rkr«uttym«s 

H įvairi?
ANTANAS VILIMAS

T»l. 376-1882 arba 376-5996

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėta Aldona Daukvc 

Ttlef.: HEmlock 4-241) 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 40629

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai— Pilna a pa r a ūda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tat. WA 5-3063

Tarnautoju

2

visuomenei, 
liūdime ne-

-i

hard-cooked eggs % 
chopped

cup chopped cooked 
. ham
cup finely chopped 
onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

1/2

1/3 
r n.

į^or devilling.

. 6

Sandwiches are an Amen2an tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
aubstantiaL Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you caft 
etir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking

Goldery Grills 
6 sandwiches 

1/4

2

cup ihredded Swte 
cheese

ta blespoooJ sweet pickb 
relish

tablespoons mayonnaise 
or vala4 dressing

1/2 teaspoon salt
12 slices rye bread 

gutter
ingredients except bread and butter.

ad each with

Mirus ilgamediui Lietuvos atstovui JAV, nenuilsta
mam Lietuvos reikalų gynėjui įvairiose valstybėse

::

JUOZUI KAJECKUI ir jo žmonai ONAI KAJECKIENEI, 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame lietuvių 
velionių sūnui Gabrieliui su šeima ir drauge 
tekus garbingų lietuvių

Buv. Lietuvos Policijos
Klubo KRIVŪLĖS valdyba ir nariai.

Forging Fuel Economy

Jei žinote nmenis, kurie 
gilėtų atsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems aiųaime Naujienas dvi sa

Thoroughly combine aH
Batter 1 side of each bread dice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down ; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top witbremaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
QJL bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
un& golden brown. Turn;bake an additional 5 to 8 minutee 

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGOS jn pan with enough WATER to eome at feast 1 

fetch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 

‘further bailings Let. stand coveted jabot water 15 nintUt* te 
Urge eggs “ adjust time up ot down by about approx. 3 
'minutes for each tote larger or smaller. Cool eggs frntoeFtately 
and thoroughly in cold water — shells art easier torenfov^and 

t it is lew likely you will bare a dark surface oh Vollaa. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting st large end. 
Hold egg wwfe running cold water or dip in boWl of water to

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto- 

. . mobile. /Ifer fM gas is being saved at Chevrolet's Detroit 
Gear Cr Able plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeDa Fuqua. The electronic apparatus 
identiflea pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were.put through the heat treating furnace. By selecting 
only' the ones which need the beat treatment, some three 
million cubic feet of gas per month.utf 36 million cubio

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\»li/ 2533 W. 71st Street
® 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I - IUIMIBMQK CHICAGO «, MX w'ednesda^. August 16, 197S



TRUMPAI
— Vydūnas Tumas iš Los An 

gėlės baigė humanitarinius mo 
kshis bakalauro laipsniu Santa 
Cruz universitete.-----* - - ,

Juozo šmotelio

Atrimininuj Skirsneliai
atspausdinti

— Standard Fed. Taupymo— Jonas Jankauskas iš St.
Petersburg, Fla., atsiuntė tokį B-vės centre, Brighton Parko 
laišką: “Siunčiu 50 dolerių: 26 apylinkėje, gaunami Yegistraci- 
už prenumeratą, ir 24 dolerius jos blankai į White Sox organu 

> bėgimo rungtynes 
s t o- rugsėjo 10 d. nuo McCormick 

Naujienos Place iki Cominskey Parko. Re

skiriu mašinų fondui, nes ina-kuojamas 
losi, kad jos yra blogame 
vyje. Manau, kad 
yra ypatingai remtinos, nes dc‘gist racijos mokestis yra $5, už 
mokratinė spauda dabar ya kuriuos bus duodama bėgimo 
reikalingesnė, negu bet kada. į kelnaitės ir bilietai į While Sox 

ir Seattle Marines beisbolo žai
dynes tuoj po bėgimo rungty
nių. Yra paskirta daug premi
jų-

— Skaitytojas A. J. iš Penn- 
sylvanijos tarp kitko rašo:“Sku 
bu pratęsti prenumeratą, kad 
jums nereikėtų rašyti raginimo 
ir turėti išlaidų. Dėja, šį kartą 
negaliu nieko pridėti magary- 
šioms, nes visi metai negaluo
ju, reikia turėti reikalų su dak
tarais ir vaistininkais. Neriu 
dar pamatyti laisvą Lietuvą ir 
į ją nuvažiuoti, deja ten dabar 
ponavoja ruskis. Aš jiems laz
dų duočiau, o ne dolerių. Aš 
galvoju, kad rudeniop asiras 
daugiau naujų skaitytojų. Jei-

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

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

Knygos kaina — 5 doleriu*.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, ILL 606X9

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Dėkui už

Pumpu- 
ir remon

LB yra pažeista totalislinių idė
jų. Jei Vlikas ir Altą dar tebėra 
sveiki ir sėkmingai darbuojasi, 
tai tik dėka Naujinu, kurių in
formacija ir idėjos yra deni: k- 
ratinės ir teisingos”, 
laišką ir už auką.

— Dėkui Klaudijui 
čiui, Elektros įrankių
to kontraktoriui, už $10 auką, 
prisiųstą apmokant sąskaitą. 
Dėkui L. Giriniui - Norvašai iš 
Baie d’Urfe, Qui., Kanadoje, už 
atsiųstą auką pratęsiant prenu
meratą. Taip pat dėkui Montre- 
alio tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujenas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

M. Šileikis . Potvynio madona

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

■ -r- American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, m. 60643

Telef. 312 238-9787 .
•_ Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kello-

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali dai4 
padėti teisininko Prano šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Well> 
>eržiūrėta,. “Suauvos* išleisto 
nyga —
Su legališkomis formomk
Knyga su formomis gauna 

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

Užsakymus <u Money ordf 
via siusti: ‘•Naujienos”. 1739 S 
Halsted St, Chirac Iii 6060

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 1_______ „________ „______
ias gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5, 3 mie
gami. 51 SL už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

gu jų per karščius buvo, tai at- 20 d. Vyčių salėje ir sodėlyje, 
prie 47-tos ir Campbell į Bus 
valgių ir gėrimų bufetai^veiks 
Laimės šulinys, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Įžanga $1. 
Visi kviečiami dalyvauti. (Pr.)
Lietuvių Bendruomenės (R.) 
Vidurio Vakarų Apygardos 

Valdyba
š. m. rugpiūčio 20 dieną, sek
madieni rengia linksmą gegu
žinę ponios Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave., prie 
Lietuvių Tautinių Kapinių.

Veiks turtingas baras, virtu
vė ir kiti įvairumai. Gros pono. 
Venckaus orkestras.

gu ju per Karsčius uuvu, 
] vėsus bus dešimteriopai. Aš 
taip pat aplankysiu kaimynus, 
manau, kad jie užsisakys”. Dė
kui už laišką ir už prisidėjimą 
prie platinimo vajaus.

— J. E. Kardinolo Cody kvie
timu, rugp. 10 d., Lietuvos ge
neralinė konsule J. Daužvardie 
nė ir kiti Čikagos konsuliarinio 
korpuso nariai day vavo eku
meninėse pamaldose už šv. Tė
vą Paulių VI šventojo Vardo ka 
tedroje. Konsule pasirašė Į ofi-

RENTING IN GENERA!
Nuomos M. L. S.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8554

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių ap
šildomas butas lietuviui pensininkui, 
nerūkančiam ir blaiviam. Tel. 927- 
1886.

Gausus namu pasirinkimas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikta

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo’rezervacijas; Parduoda- cialę užuojautos knygą.
— Walter4 Weinschreiderlio, 

įgyvenusio 18 ir S. Halsted gt. 
apylinkėje, giminės ar pažįsta
mi prašomi atsiliepti į Lietuvos 
generalinį konsulatą, 6147 So. 
Artesian Ave., tel. 737-8334. 
Svarbus palikimo reikalas.

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; j 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-Į 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i skai ; 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos. žmonių gerovei, bendromisjėgomis 
siefaant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. • . » >

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

— Cicero Lietuvių Medžio
tojų ir žuvautoje klubas š. m. 
rugpiūčio 20 d., sekmadieni, 12 
vai. rengia paskutinę šių metų 
šaunią gegužinę - pikniką savo 
gražiuose Antioch laukuosea. 
Bus gardaus maisto, gerų gėri
mų, turtingas Laimės šulinys, 

f graži muzika, šaudymo turny
ras ir kitos prašmatnybės. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Nesigailėsite atvykę. Autobusas 
į gegužinę eis šia tvarka: iš 
Marquette Parko nuo Paramos 
11:30, iš Cicero nuo šv. Antano 
bažnyčios 12 vai. (Pr.)

— Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos piknikas įvyks rugpiūčio

Pradžia: 12 vai. dieną. Kvie
čiame visus!

Vakarų Apygardos Valdyba
(Pr.)

—Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.

TRAVEL AGENCY
Loop located, looking for responsible 
people for different jobs. Reception, 
typing, general office, opportunity 
for advancement.

Call MRS. FULLER 
332-2815

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

rw ■ r ■—m <
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chlcagos miesto leidiny 

Dirbu ir užmiesčiuose grrit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 6060*

•' 15 anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
skatindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

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

Adresas

> užrakau' Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

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

kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų! -----------  doL

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

Adreso ------------------------------------------------------------------------------------- .

• Platinimo vajau* prosą, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites snripą. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu. __ __ m

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

Adresai

Pavardė Ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardai

HELP WANTED — MAL!z 
Darbininku Raikla

SHEET METAL
HOUSEKEEPER — Live-in. 

'Wanted by Wilmette family 
w/4 child. Gen. hsewrk. no coo
king, pvt rm w/TV. Days off 
flex. Must supply recent fefs,|So Company Benefits. 
Englishspeaking foreign welco
me. Top salary. 251-3515.

WORKERS
18 Gauge and heavier metais. 

Steady
for
Layout, forming or welding.
work. Good pay, some overtime. Al-

Call 472-9283

DI »ISIO
52—1© M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9f pusmečiui automobilis
Liability apdraudimas pensininkam

Kreiptis

«45 S®. ASHLAND AYS. 
3Z34775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS

Pardavimu Ir Taisymas
WIST STUMT

Telef.z Mpubllc 7-1941

the pet care peopte
© 1977 Miner -Morton Coopaoy. a subsidiary of 

A. H. Rob<ns Co. Richmond. Virginia 23230

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

BAKERY
Full time, top notch cake decorator. 
Good working conditions and good 
wages. Call for appointment.

GLEN PARK BAKERY
219/887-6575

MAINTENANCE MAN
Proficient in Arc Welding, ability to 
read mechanical blueprints, 
years experience repairing 
tion equipment & machine 
tion. Must be able to speak
English. Excellent benefits — $7.41 

{per hr. after 60 days. Overtime avail- 
Įable. Contact:

MORTON SALT CO. 235-1018.

3 — 5 
produc- 
installa- 
& write

Siuntiniai į Lietuvą

WM. A. LEWIS

Needs mature sales help for women’s fine fashion store full or 
part time. Must be exp'd. • Commission on all sales. > Exell. Sa
lary. • Emp. discount profit sharing plan. • Apply in person, or 
call 12 noon. - j12 noon.

WM. A. LEWIS

TINLEY PARK STORE 
WINSTON PLAZA STORE 
SCOTTSDALE STORE 
CERMAK PLAZA STORE

429-0505
681-1130
585-1020
795-5900

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA N0REIKIEN1

MOS Wert St, Chloro, m W62J • Tet WA S-27K7 
DUrtl* »Mlrinkhnt« rOO«t tv«lrlv 

MAISTAS Ii IUKOPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAtouwTTi airr fakcili stxvici
LM1 W. Chlcm. IIL COA29. — T>|. WA 5-1737

Ik Chk-M*. IIL . T*L 15440*

1
I a

CLERICAL Mortgage Ins. 
Co.. General Office duries will 
train light keypunch. Mortgage 
backround helpful. “Loop Loc. 
til 10-1-78, Dwntwn Evanston 
after. 786-9072 Ms. Janott.

T. V. BENCHMAN
Must be experienced.

CALL:
TELECOLOR

476-0175

COOKS

Experienced cooks and cooks’ 
helpers wanted.
I. L VILAGGIO-TRATTORIA 
Call Executive Chef 361-1166

Bright energetic people needed for 
Factory Machine Work at OEM 2405 
Hamilton Rd. (south of Oakton) 
Elk Grove Village.

At our other location:
• Receiving clerk

(Experienced)
• Order filler,

• Packaging,
• Multilith Operator.

Must be capable of maintaining print 
shop plus varied duties.

Apply at 441 N. 3rd Ave. (north 
of Rand Rd.} Desplaines, Ill.

m

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. š 1 M K U S 
Notary Public 

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

- šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE
MACHINIST

ENGINE'LATHE ‘
5 years experience—make own set
up and have own tools. Top wage, 
all fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero. Ask for Machine; 
Shop. |

STEEL SLITTER OPERATOR

Must be experienced.
See LARRY TACKER.

HARRIS STEEL CO.

1223 S. 55th Ct.
Cicero, Ill. — 384-5700

TOOL ROOM MACHINIST
Men experienced in lathe, mill, j 
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.J 

equipment an<f ability to read prints. | CHICAGO WIRECRAFT CO.

HELP WANTED — M£LE 
Darbininku reikia

INCOMING INSPECTOR
Immediate opening for deoendabje 
person Position requires knowledge 
of mechanical inspection testing

CALL WAYNE 
DATA SPECIALTIES

564-1800Northbrook

1534 S. Ashland Ave., 
Chicago, Hl 60608.

Call Frank ZapoUs

GA 4-U54

run taim

INSUIANC^

blate Farm Lite Insurance Company

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loserf

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi
cago area seeks maintenance 
mechanic with good all around 
skills with heavy emphasis on 
electrical and welding. Union 
shop. Call 248-6767 for appoint
ment
An Equal opportunity Employer

MAN in his 50-ties, handy withi 
tools to clean metal in junkshop. I 
Call 226-3893.

MACHINE ASSEMBLER
MUST HAVE OWN TOOLS. 
FREE HOSPITALIZATION. AP 
PLY IN PERSOKNYqREN DA 
HLY 1422 W. ALTGELD CHGO.

FIGHT HEART DISFiSe

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL Wednesday, AuguM 16, 1978




