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VISKAS BRANGS, KRAŠTE DIDĖS NEDA
J

IZRAELIS NUMUŠĖ NE VIENĄ, 
BET ŠEŠIS SIRIJOS LĖKTUVUS

SEKRETORIUS CYRUS VANCE PASIUNTĖ IZRAELIO 
VYRIAUSYBEI LABAI GRIEŽTĄ NOTĄ

WASHINGTON, D.C. — Ne
teisingi Izraelio ir Sirijos karo 
vadų pranešimai, apie Sirijos ir 
Izraelio lakūnų susikirtimą Li
bano padangėse sukėlė didelio 
susirūpinimo ir įtampos. Wash
ington ir Izraelio santykiuose. 
Oficialūs trečiadienio, praneši
mai sakė, kad Libano erdvėje 
buvo numušti du Izraelio lėktu
vai, o Izraelio pranešimas sakė, 
kad buvo numuštas vienas Siri- 

. jos karo lėktuvas, o visi Izrae
lio karo lėktuvai grįžo į savo 
bazes. • į

Tikrovė buvo -tifc dąįįna-. Grį
žo visi Izraelio karo lėktuvai, o 

. kovos lauke buvo numušti šeši 
Sirijos karo lėktuvai. Sirijai 
buvo suduotas labai skaudus 
smūgis. Svarbiausia, kad šioje 
kovoje Izraelis panaudojo iš 
Amerikos gautus pačius nau
jausius, galingiausius Jū grei- 
čiausius karo lė^tęvus F-15. Izt 
raelio karo vadovybė ir vyriau
sybė. priimdama ' greituosius 
lėktuvus, pasižadėjo vartoti juos 
tik Izraelio apsaugai, bet ne Įsi
veržimui į kitų teritorijas,

KARTUS SEKRETORIAUS
" VANCE LAIŠKAS . 
A/’

Sekretorius Cyrus -R. Vance, 
gavęs tikslias’ žinias apie F-15 
naudojirrią ‘ Sirijos ■ lėktuvams 
naikinti, pasiuntė Dzrąėlio vy
riausybei labai; griežtą protestą, 
primindamas Izraeliui duoto 
garbingo žodžio laužymą. Izrae
lis neturėjęs teisės minėtais lėk
tuvais skristi į Libano teritori- 
jv ir neturėjęs teisės pulti Siri
jos lakūnų, skraidžiusių tiktai 
Libano padangėse. Sekretorius 
Vance turės informuoti Kon
greso komitetus apie Izraelio ne
silaikymą pažado.

BEGINĄS TEISINA 
NEPATEISINAMĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio premjeras Beginąs atme
ta sekretoriaus Vance protestą 
ir tvirtina, kad Izraelis turėjęs 
teisę naudoti F-15 lėktuvus ap
saugai. Jis tvirtina, kad palesti
niečiai neturi teisės siųsti gink
luotų būrių į Izraelį arba jų lai
komas teritorijas, bet jie puola. 
Jie pasiuntė du arabus, ginkluo
tus galingomis bombomis, ku
rios užmušė ne tik juos, bet sun
kiai sužeidė keturis visai nekal
tus žmones. Tad Izraelis, besi
gindamas nuo puolančių pales-

tiniečių Izraelyje, naikina ir į 
tas palestiniečių bazes, iš kurių > 
siunčiami palestiniečiai į Iz
raelį. Kaip jis išaiškins Sirijos 
lėktuvų numušimą Libane, o ne 
Izraelio teritorijoje — visi nori 
išgirsti. Į

Manoma, kad šitas Izraelio ei- . 
gesys gerokai įtemps Izraelio ir 
JAV santykius. Begino paaiški
nimas amerikiečių nebeįtikino.

Nader ragina protestuoti 
prieš infliaciją

WASHINGTON. — Visoje 
Amerikoje pagarsėjęs “žmonių 
advokatas’’ Ralph Nader trečia
dienį kalboje, pasakytoje nau
jos koalicijos “Vartotojai Prie
šingi Reik menų Infliacijai” 
(COIN) steigiamajame susirinki
me paragino skelbti visoje Ame
rikoje vienos dienos protestą 
dėl to, kad valdžia nesugeba su
stabdyti infliacijos.

Naderis pasakė, kad “yra pa
galiau riba, iki kurios galima 
vartotojus stumti”. Jis toliau iš
dėstė savo planą, kuriuo būtų 
galima per 18 mėnesių sumažin
ti infliaciją 3 nuošimčiais. Teo
rijoje jo planas gerai apgalvo
tas, bet gyvenimo praktika rodo, 
kad kova prieš infliaciją ne taip 
lengva laimėti. Gražiai kalbėti 
nėra taip sunku, bet programą 
Įgyvendinti jau visiškai kitas 
reikalas.

Teks mažinti šalpą, kol 
neparodys žmoniškumo
Jungtinės Valstybės paprašė 

tarptautines labdaros ir pagal
bos organizacijas ir valstybes 
apsvarstyti ir sustabdyti ar su
mažinti siunčiamą Vietnamui 
pašalpą, kol jis pradės su savo 
žmonėmis elgtis žmoniškiau, 
kad sumažėtų tas tremtinių bė
gimas. Vietnamo veiksmai pa
siekė ribą, kur kitos valstybės 
privalo įsikišti, oficialiai pareiš
kė Valstybės departamentas.

Tuo tarpu Malaizijos laivyno 
dar 826 žmonių prikimšti laive
liai išvilkti i Pietų Kinijos jūrą. 
Nuo birželio 18 dienos tuo bū
du atmestų pabėgėlių skaičius 
jau yra 14,457.
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Sirijos prezidentas 
kelia nerimą

! TEL AVIVAS. Izraelis— Dip
lomatai ir tikslios žinios rodo, 
kad Sirijos prez:dentas Hafez 
Asadas yra pats judriausias

j nerimo kėlėjas Artimuose Ry
tuose. J:s paskelbė Sirijos ir 
Irako sąjungą, kada tokia sąjun
ga legaliai privalo būti kitomis 
oriemonėmis padaryta, negu 
Asadas nore’u. Asadas įtkinėjo 
Saudi Arabijos atstovus ntapri- 
paž’nt’ Izraelio ir Egipto taikos Į 
sutarties. J s daug prisidėjo ir 
prie Jordanųos karaliaus atvė
simo nuo amerikiečių pastangų 
įgyvendinti ta’ką. Jis neatsakė 
į Izraelio pasiūlymą siekti tai
kos. Jis įsakė Sirijos lėktuvams 
pulti Izraelio lėktuvus, atskri- 
dus:us bombarduoti palestinie
čių kareivines. Mošė Dajanas ir 
karo minister’s ž’no apie šią 
Asado veiklą. Gal tik todėl jie I 
ir įsakė pulti Sirijos lėktuvus ir 
juos numušti. Susidaro įspūdis, 
kad Asadas Artimuosius Rytus 
veda prie naujo konflikto. Karo 
veiksmai gali prasidėti Libane 
dėl palestiniečių.

JAPONIJOJE SUSITARĖ PIRKTI
MAŽIAU NAFTOS, DEGALU

SANBINISTAI APGYNĖ PRIEMIESČIUS 
NUO GVARDIJOS PUOLIMU

gar

is

tarpusavio kovų nebaigtų. San- 
dinistai nesitars su jokia 
riausybe, jei Somoza pasiliks 
Nikaragvoje. Sandinistų suda
ryta penkių žmonių nauja Nika
ragvos 
skelbia 
čių.

Popiežius gali atvykti 
Amerikon

ROMA, Itab’ .. Italijos laik- 
j raščiąi pen7 tctdierų paskelbi 
į nią, kad popiežius Jo"'. Pau
lius II netolimoje lityje gali 

! atvykti į JAV katalikų centrų 
; aplankyti. Jeigu kandidatu į 
prezidentus būtu katalikas, tai 

. popiežiaus kelionė jam galėtu 
I padėti.

vv I~ i

vyriausybė pranešimus 
iš Managuos priemies-

Pr’eš tris metus arkiv. Woj
tyla buvo Amerikoje ir svečia
vosi Chicagoie. Jis pasakė kelis 
pamokslus Chicagos lenkams ir 
gana ilgai išsikalbėjo su kardi
nolu Cody.

KALENDORtLIS

Birželio 30: Emilijana, 
baldas, Novilė, Tautgimas, 
gaudas.

Liepos 1: Jutvara, Aronas, 
Liepa, Gendrutis.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:27.
Oras šiltas, lis.

Teo-
Vid-

Perspėjimas nėščioms 
moterims

Alkoholinių gėrimų industri
jos atstovai skelbia, kad prade
dama kampanija perspėti mote
ris negerti virš saiko, nėščioms 
esant. Vyno, alaus ir likerių 
butelio etiketėse bus skelbiamas 
toks perspėjimas. T - f

Maisto ir Vaistų Administra
cija savo ruožtu perspėjo nėš
čias moteris, kad gemalui (fe
tus) darosi aiškus pavojus, mo
tinai išgėrus tris uncijas alko
holio —apie šešis mišrius gurkš
nius— kad ir retkarčiais.

— Prancūzijos prostitutės 
renka aukas Vietnamo tremti
niams, besiblaškantiems jūrose.

PATARIA PREZIDENTUI RACIONUOTI 
GAZOLINĄ PRAMONĖJE. TRANSPORTE

TOKIJO, Japonija. — Prezi
dentas Carteris, patyręs apie 
arabų valdomo naftos kartelio 
nutarimą nuo liepos 1 dienos 
21G pabranginti naftą, pasmer
kė tokį staigų nutarimą pakelti 
naftos ir visų degalų kainas to
kiu dideliu nuošimčiu. Preziden
tas tvirt:na. kad nebuvo jokio 
pagrindo tokiam dideliam kainų 
pakėlimui.

Jis čia pat pastebėjo, kad ši
tas kartelio (naftos gamintojų 
sąjungos) nutarimas atsilieps į 
visą Amerikos ’ir viso laisvojo 
pasaulio ūkį. Buvo vilties ūkio 
reikalams atgyti ir sustiprėti, 
bet arabų godumas Amerikoje 
pakels nedarbą, sulėtins pramo
nės sustprėjimą ir visame kraš
te sukels didelių sunkumų. Bet 
prezidentas yra tikras, kad ame
rikiečiai tuos sunkumus įveiks, 
kaip juos įveikdavo didesnių 
nelaimių metu. Pirmiausia‘'pre
zidentas imsis priemonių-padi
dinti energijos šaltinių skaičių 
pačioje Amerikoje. Ras kitus 
energijos šaltinius mašinoms 
sukti ir pramonei augti. Laiki
nai teks susispausti, bet Ameri
ka bus savaranki, nuo kitų už
mačių nepriklausys. Bus sunkus 
nedidelis pereinamasis laikotar
pis, bet kraštas atsigaus.

Prezidentas Carteris taip pat 
pabrėžė, kad Tokijo pramonės 
valstybių konferencijai pavyko 
susitarti dėl mažesnio naftos ir 
degalų kiekio. Konferencijos 
pradžioje atrodė, kad nuomonių 
skirtumai dėl mažesnio naftos 
kiekio bus neįveikiami, bet ket
virtadieni pavyko susitarti. Pa- 
grindan padėtas visų pramonės 
valstybių savanoriškas naftos 
mažinimas visoje pramonėje. 
Vėliau pradės veikti tarpusavio 
planas trūkumams papildyti. 
Prezidentas yra tikras, kad JAV 
inžinieriai netrukus turės kitus 
motorus pramonės ratams sukti.

Prezidentas džiaugiasi, kad 
konferencijoje pavyko susitarti 
pačiais svarbiausiais pramonės 
ir naftos klausimais. Arabams 
labai norėjosi patirti, ar bus ke
liamos pramonės produktų kai
nos. Oficialus Tokijo konferen
cijos pranešimas tuo reikalu 
nieko nesako, ir oficialaus pra
nešimo dar nėra, jis nepa
ruoštas.

WASHINGTON. D.C. — Ara
bų valdomam karteliui pakėlus 
naftos ir degalų kainas, prezi
dento Carterio patarėjai ruošia 
planus naftos ir degalų raciona- 
vimui visame krašte. Racionavi- 
mas. palies visas pramonės, že
mės ūkio ir susisiekimo šakas. 
Prezidentas ir jo patarėjai no
rėjo išvengti racionavimo. bet 
nepaprastas arabų godumas pa
keitė planus, šitas klausimas su 
prezidentu bus galutinai aptar
tas, kai jis grįš iš Tokijo konfe
rencijos. Iš Tokijo prezidentas 
planavo sustoti Pietų Korėjoje,
bet atrodo, kad šita kelionė ga- Į cijos paradą Honolulu salo je 
lės būti atidėta. Prezidentui rū 
pi greičiau grįžti j Washingtoną. ingtoną.

JAV PRIIMS DAUGIAU 
PABĖGĖLIU

TOKIJO. Japonija. — Vyku
sioje septynių valstybių viršū
nių ekonominėje konferencijoje 
JAV prez. Carteris pareiškė, 
kad atsižvelgiant i didėjančią 
tremtinių-pabėgėlių krizę. Jung
tinės Valstybės, prisilaikydamos 
savo tradicinio gailestingumo, 
padvigubins iš 7.000 iki 15.000 
pabėgėlių iš Indokinijos įsilei
dimą kiekvieną mėnesį. Prezi
dentas pareiškė viltį, kad i” ki
tos konferencijoje dalyvavusios 
valstybės sutiks daugiau pabė
gėlių prisiimti, o pabėgėlių 
problemai išspręsti skirs dau
giau pinigų. Vietnamo. Laoso ir 
Kambodijos pabėgėlių problema 
įgauna istorinio didumo propor
ciją ir gresia taikai bei pastovu
mui Pietryčių Azijoje, pareikšta 
konferencijoje.

Konferencijos stebėtojai’‘nu
stebo patyrę, kad Japonija iki 
šiol tik vieną dešimtį pabėgėlių 
yra priėmusi pastoviam apsi
gyvenimui.

Prezidentas Carter pareiškė, 
kad tūkstančiams žmonių gra
sia mirties pavojai: apskaičiuo
jama. kad dėl Vietnamo žiaurios 
agresijos ir armijų invazijų In
dokinijos pusiasalyje visas treč
dalis. tikriau pusė pabėgėlių pri
geria jūrose, nepasiekę ar nėra J 
dę kas juos priimtų.

Apie 60,0(10 “laivų gyventojų” 
iš Indokinijos dar gegužės mė
nesį pasipylė į Indoneziją, Hong 
Kongą ir kt. uostus, bet mažiau
siai trečdalis, o tikriausiai pu
sė jų sausumos nebepasiekė. Ki
ti šeši ar astuoni tūkstančiai pa
bėgėliu žemės keliais tebetrau- 
kia į Tailandą, kuris jau yra 
"pilnas" pabėgėlių ir daugiau jų 
nebenori.

Prezidento prižadėjimui įvyk
dyti bus reikalinga Kongreso 
pritarimo skirti apie 150 mili
jonų dolerių.

i Amerikoje išaugo 
daug milijonierių

NEW YORK, N.Y. — Pasiro-
WASHINGTON, D.C. — Di-1 do, kad Amerikoje yra labai 

džiųjų sunkvežimių vairuotojų I daug milijonierių. Prieš Pirmą 
streikas jau gerokai vakenkė Į Pasaulinį karą iš milijono gy- 
krašto ūkiui, bet jeigu jis nesi-j ventojų būdavo vienas, kuris 
baigs greitai, tai visas kraštas Į turėjo milijoną dolerių, šian- 
pajus tikrą nelaimę, pareiškė i dien turime v;cr.ą milijonierių 
ūkininkai. Michigano, Indianos,; iš kievieno 400 krašto gyvento- 
Mississippi. Louisianos. Texas, ; jų. Š:uos duomenis pavyko nu- 
Kalifomijos ir Dakotos farme-Į 
riai jau nepajėgė laiku parduoti i 
daržovių ir vaisių. Blogiausia,1 
kad jų negali nuvežti į dirbtu
ves, kur prinokę pomidorai, 
kriaušės, slyvos turėtų būti kon
servuotos.

Viceprezidentas W. Mondale 
prašė streikuojančius šoferius 
grįžti i darbą arba leisti kitiems 
daržoves nuvežti į miestus, bet 
susidaro įspūdis, kad į vicepre
zidento prašymus niekas 
kreipia rimtesnio dėmesio.

Sunkvežimiu streikas 
kenkia ūkiui

PREZIDENTAS SOMOZA ATSISAKĖ ATSISTATYDINTI.
BET SUDARYS LIBERALINE VYRIAUSYBE c.

MANAGUA, Nikaragva. — . ti_ bet pats nesutiktų išvykti 
Gerai apginkluoti ir kovai pasi- . Nikaragvos, tai ta vyriausybė 
ruošę sandinistai atmušė nacio- į 
nalinės gvardijos puolimus ket- j 
virtadienio naktį ir sustiprino 
savo pozicijas abiejuose prie
miesčiuose. Nacionalinės gvardi
jos kariai vykusiai griovė įsi
brovėlių laikomas priemiesčių 
pozicijas. Kelios dešimtys na
cionalistų krito priemiesčių gat
vėse.

Penktadienį Managua buvo 
rami. Nei aviacija, nei pėstinin
kai nebepuolė, nes jiems buvo 
reikalingi sustiprinimai. Prezi
dentas Somoza atidžiai seka 
priemiesčių kovas.

A. SOMOZA ATMETĖ 
CARTERIO LAIŠKĄ

Prezidentas Somoza buvo
vęs prezidento Carterio laišką, 
kurio pasiūlymus atmetė. Pre
zidentas Carteris. norėdamas iš
vengti didesnio kraujo pralieji
mo, patarė prezidentui Somozai 
atsistatydinti. Tai būsią geriau 
ne tik Nikaragvos gyventojams/ 
bet ir jam asmeniškai.

Prezidentas Somoza. perskai
tęs prezidento Carterio laišką 
JAV ambasadoriaus akivaizdo
je, ten pat atmetė prezidento

,hl>l Carterio pasiūlymą atsistatydin
ti ir išvažiuoti iš Nikaragvos, 
bet jis sutiko priimti antrąjį 
prezidento pasiūlymą — suda
ryti koalicinę vyriausybę, kuri 
bandys baigti kovas. Čia pat 
Somoza pastebėjo, kad jis yra 
pasiryžęs kovoti, kol įsibrovėliai 
iš Kubos ir Panamos bus išvyti. 
Prezidentas dabar nesitiki jų iš. 
priemiesčių išstumti, nes neturi 
kovai paruoštų jėgų. Jam taip 
pat pradeda trūkti amunicijos.

Jeigu Somoza sudarytų libe-. kūlė visus prancūzų misijos 
ralinę vyriausybę ,kovęnis,baig- narius.

statyt: t'ktai dabar, kai iždui 
pranešto* v’sų gyventojų paja
mas ir sumokėti valdžiai pri
klausantieji mokesčiai. Malonu 
priminti, kad ir lietuvių tarpe 
yra keli milijonieriai.

Liepos menesį bus

Japonijoj viskas brangiau
TOKIJO. Japonija. — Tarp- 

tautinėn pramonės valstybių 
konferencijon suvažiavę valsty
bių vadai turėjo progos apžiū
rėti rin' a. J unijoje yra įvai
riausiu prek’ų, Let jų kainos 
lab jkstos.

ne-

WASHINGTON, D.C.— Ener
gijos reikalus tvarkantieji pa
reigūnai tvirtina, kad liepos mė
nesį bus daugiau gazolino, negu 
buvo birželio pabaigoje. Nusta
tyta, kad rafinerijos birželio 
mėnesį išvalė didesnį naftos 
kiekį. Bus ir daugiau gazolino 
be švino.

Pakistane apkūlė 
prancūzus

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Gerai apsirengusi stiprių jau- < — Chicagoje iki liepos 15 die
nų vyrų grupė apdaužė Prancū- ■ nos bus galima gauti automobi- 
zijos misiją, išėjusią iš pasitari-, liams “sticker” — 1979-80 m. rė
mo su valstybės atstovais. Ne
pažįstami asmenys gerokai ap-

gistracijos pažymėjimą.

— Gegužės mėnesį naujų 
mų statyba sumažėjo 8%.

na-

negu da sukti Į Korėją.
Ketvirudienį suvažiavusieji 

pareigūnai daug laiko pašventė 
Vietnamo tremtinių klausimui. 
Nustatyta, kad iš Vietnamo 
žmonės bėgo ne tik karo metu 
ir jo pabaigoje, bet jie tebebėga 
ir šiandien. Jie negali pakęsti 
šiaurės Vietnamo komunistinės 
santvarkos. Iš Vietnamo tebe
bėga ne tik vyresnieji, bet. ir 
jaunimas.

Liepos 4 d. prezidentas pri
ims dideli karo laivyno ir a«..a

o vėliau jis skris tiesiai į Wash-



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redagueja PRANAS ŠULAS

III meaai

Klausimus ir &vsH: 4436 Sc. Washtenaw, Chicago, IL 60632

TEISINĖS PASTABOS
PĖL SOVIETU S-GOS

PRITAIKYMO
PILIETYBĖS ĮSTATYMO 
EMIGRANTAMS

Jau teko skaityti lietuvių dienraščiuose straipsnių 
bei korespondencijų apie kai kurių organizacijų susi
rinkimuose priimtas rezoliucijas, prieš Sovietų Sąjun
gos paskelbtą pilietybės įstatymą. Kai kurie straipsnių 
autoriai išreiškė baimę, kad tas Įstatymas nebūtų pri
taikytas tiems emigrantams ir pabėgėliams, kurie jau 
tapo JAV bių ir kitų vakarų valstybių piliečiais. Jie 
nelaiko savęs kuo nors surišti su sovietais, tiksliau pa
sakius su sovietų režimu.

Manitobos universitete (Winnipeg, Canada) teisės 
prof. Jury Liurje “N. R. Slovo” dienraštyje rašo, kad 
daugelis tūkstančių, jeigu nepasakyti šimtai tūkstančių 
žmonių nepadavė pareiškimo apie išvykimą d užsieni. 
Tie žmonės atsirado užsieny karo veiksmų pasėkoje ar
ba dėl kitų svarbių priežasčių (okupacijos) arba dėl re
voliucijos) dar tais laikais, kai Sovietų rubežius ne
buvo už geležinės uždangos (“po užraktu”).

Pagal tarptautinę teisę, gyventojai teritorijos, kuri 
pereina iš vienos valstybės kitai, laike nustatyto periodo, 
naudojasi optaėijos teise, tai yra pąsirnikimo teise: pa
silikti seną pilietybę, arba priimti naujos valstybės pi
lietybę, kuriai teko ta teritorija.

Prie juridinės dalies nieko, negalima būtų daugiau 
ką pridėti, bet yra dar politinė pusė. Tenka pasakyti, 
kad Sovietų pilietybės Įstatymas nukreiptas prieš emi
grantus, pabėgėlius ir prieš jų vaikus. Prof. Liurje ma
no, kad yra dvi svarbios priežastys, kuriomis reikia su
sidomėti. Pirmiausia, jeigu asmuo pasilaiko Sovietų pi
lietybę, tai reiškia, kad ir jo vaikai, nors ir gimę užsie
nyje, pagal dabar veikiantį šeimos kodeksą, laikomi so
vietų. piliečiais. Antra, esant dvigubai pilietybei (Sovie
tų ir dabar gyvenančios valstybės piliečiu), nustoja gali
mybės prašyti, kad jį gintų ta valstybė, kur jis dabar 
gyvena.

Pagal 1930 m. balandžio 12 d Hagos tarptautinės kon
vencijos 4 straipsnį veikia tokia nusistovėjusi tvarka: 
“Valstybė negali teikti savo piliečiams diplomatinę ap
saugą, sąryšyje su ta valstybe, kurios jis yra taip pat pi
lietis”. pr. š.

P. S. Jeigu Chicagos Pensininkų sąjungos susirin
kimas pasisakė prieš Sovietų pilietybės Įstatymą dėl jo 
galimybės pritaikyti pabėgėliams, ’ tai mums atrod, kad 
tuo pačiu klausimu turėtų pasisakyti ir kitos lietuviškos 
organizacijos, jų tarpe ir Liet. Teisininku centro v-ba ir 
vienas iki šiol aktyviausiai veikiantis Chicagos Teisinin
kų d-jos skyrius..
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ILLINOIS SENATAS PASISAKĖ Už NEDARBO
ĮSTATYMO REFORMĄ

šiomis dienomis Illinois Se- natas priėmė Nedarbo įstaly-

Birželio 22 d. Sun-Time ve
damasis nurodė, kad veikian
ti Illinois Unemployment Coni 
pesation sistema esanti netei
singa (unfair) abiems šalims, 
tiek darbininkams, tiek 
ministracijai.

5 am reikalui -nurodytas 
dingas pavyzdys, būtent,
darbis vedęs bevaikis darbiniu 
kas gali gauti maksimalinę sa
vaitinę pašalpą $149, tuo pačiu 
metu vedęs darbininkas su vai 
kais galj gauti tik $135.

Nurodytas ir kitas neigia
mas reiškinys: Darbininkui, 

^pasitraukusiam iš darbo nerei 
kia laukti 8 savaičių, kad gau
tų nedarbo kompensaciją -—ką 
veikiantis Įstatymas nustato. 
Jis pasitraukęs iš . reguliarios 

' darbovietės, nueina pas. savo 
bičiuli gazolino stoties savinin 
ką, padirba trumpą laiką; . jo 
bičiulis netrukus jį paleidžia iš 
darbo “laid him of” ir toks “be 
darbis” tuojau pat turrT teisę 
gauti bedarbio pašalpą.

Papai, paruoštą ir Senato 
priimtą biliu, asmuo pasitrau
kęs iš darbo be rimtos priežas- 

i ties (“without good cause”) tu
rės laukti 12 savaičių (vieloj 8 
savaičių), kad gautų nedarbo 
kompensaciją. Jeigu toks as» 
inuo n; rėš pasinaudoti gaso 
stoties bičiulio pagalba, jis tu
rės uždirbti šešis kartus ta su- 
ma kuria gautu hedarbo kom

| BUTŲ NUOMOS-REI
KALAIS

KL. Pasakykite, kokią pro- 
| porciją nuo dirbančiojo paja- 
!mų tena skirti butų nuomai?

A l'S. Pagal seną thumb tai- 
yklę, už mėnesinę jūsų dangą 

(shelter) išlaidos neturėtų vir
šyti vienos savaitės 
Taip tvirtina kelių 
nių studijų 
Sun-'Hmes 
Porter.

uždarbio, 
ekonomi- 

ir knygų autorė, 
koluninistė Syfvia

K,I. kokios rūšies butai yra 
geriausi?

Geriausi bulai 
namuose,

■ yra geriausias patarnavi
mas ir mažiausia nuomininkui 
atsakomybė. Namo administra

Moishe Meyeris

- ATS. The Fair Employment 
Practices Act uždraudžia dar
bo diskrimisaciją religiniu pa
grindu. Komisijai pavesta įgy 
vesdinti tą įstatymo nuostatą, 
ta prasame, kad tikintiesiems 
darbininkams būtų duotas lai. 
kas savo reiliginiams įsitikini
mams atlikti, nors įmonei ir 
susidarytų sunkumų jos bbfe 
niui. Jeigu tuo reikalu jums bū 
tų reikalinga pagalba, tai gali
te kreiptis į Fair Employment 
Practices Conuuission. (adre
są galite rasti telefonų knygoj 
State Government skyriuje).

KL. Mano vyras už poros 
metų bus 62 m. Kokiam am
žiuje jis galėtų gauti pensijos 

- raĮ išmokas, ypač jei jaučiasi ne-
darbingu? Mary An.

ATS. Bendrai jūsų vyras ga. 
lėtų išeiti poilsiu, būdamas 62 ,

cija nuomininkui teikia šilimą, m. amžiaus, bet pilną išmokų
padaro remontą ir duoda vie-i sumą galėtų gauti pasiekęs 65 
tą šiukšlėms sukrauti I 
work).

miręs pagarsėjęs aktorius 
John Wayne paliko turto ver
tė 6.35 milijono dol.,bel trečia, 
jai žmosai Pialr iš to turto 
nieko nepaskirta. J. Wayne su 
ja išsiskyrė 1973 m.

Waynes adv. Warren įteikė 
27 psl. dokumentą (testamen
tą) Orange Conty Superior tei. 
smui. Paaiškėjo, kad aktorius 
Wayne paliko nekiln. turto 
mil. vertės ir kiln, turto $5.75 
mil. vertės ir $100,000 pajamų 
nuo jo turimų daiktų.

Wayne palikę $10,000 ilga-

(yard] m. Tačiau jeigu jūsų vyras yra 
nedarbingas, tai jis gali pra
šyti išmokų jau dabar nuo 60

KL. Koks vra yeriausias ke- m. amžiaus, žinoma,, jo nedar- 
išsinuomavi-j bingumą turi nustatyti'šeimos 

gydytojas, o vėliau.S.-S?specia
li komisija.

lias surasti butą 
niui ?

ATS. Pirmiausia pasiteirau
kite savo draugų, gal jie žino 
kurioje 
butai. Skaitykite dienraščiuose 
skelbimus ir R. E. brokerių 
pranešimus. Be to pasiteirau- 

_ j kite didelių namij superintėn- 
^z,Įdentų, kurie labai dažnai turi 

M a-Į iaiSvų butų išnuomavimui.

St. ___ Prieš 
vietoje išnuomojami mano dėdė.

. laidotuvėmis

Backyard barbecue chefs 
fchd hesitate to tackle any
thing Mote anibitious than 
ham burgers or steak are miss- 
ihg 7a- lot of the fun and 
adventure of outdoor cooking.

Though’ barbecuing orig
inally meant roasting a large 
animal over an open fire, 
today it refers to a broad 
range of cooking techniques, 
both* indoors and out, and 
a variety of ingredients in 
recipes. Grilling, rotisserie 
cooking, skewer cooking, and 
foil* cooking are the most 
popular. The common element 
is the savory, open-air flavor 
of berbėcuėd foods that comes 
from basting wit-h barbecue 
sauce..

Simple tricks such as mari
nating economy-cuts of meat 
in barbecue sauce overnight, 
or adding the sauce as a spicy 
ingredient in vegetable side- 
dishes. relishes, and dips add 
flavor and versatility to any 
outdoor menu.

This recipe from the Kraft 
Kitchens for Barbecued 
Pinwheels demonstrates the 
flair barbecuing ran give to 
transform ordinary round 
steak into a special “roulade.” 
Round steak is first seasoned 
and topped with bacon strips. 
Then it’s rotted, cut, and 
tied into pinwheels. Hie pin
wheels arc grilled on skewers 
to facilitate turning and brush- 
frig'wfth barbecue sauce.

Barbecued Pinwheels 
2-li/2 to 3 lbs. round steak, 

1/2-inch thick, 
trimmed, boned 

Salt and pepper 
S* bacon slices

Tackle New Adventures 
On The Barbecue Grill

Wf
' .r'.,'

. i -
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pensacijos, kol būtų prileistas 
prie nedarbo pašalpos sąrašo.

Priimtasis: Senato bilius turi L
dar šiuos nuostatus:

* Padidina laukimo periodą 
5š šešių savaičių iki 10 sa
vaičių • tiems asmenims, 
kurie yra atleisti iš darbo 
dėl “miscondact” ar a’tsi- 
sakymo dirbi panašų dar
bą (suitable work),

*) Pakelia kvalifikacijos at
lyginimą (sumą, kurią jūs 
privalote uždirbti, kad lu- 
rėtumtė teisę į 
nuo $1,000 iki 
metus.

*) Bus padidinti 
darbdaviams 
fondą — $150 mil. perme
tus, kad išmokėtų $1 bil. 
paskolą iš Washingtono.

Illinois Manufaėtureres aso
ciacija pareiškė savo nepasi- 
lenkinimą biliu ta prasme.kad 
nėra tiksliai apibrėžtas termi
nas/‘without good cause” —bej 
svarbios priežasties išėjimo iš 
darbo. Pvz., pasitraukimas iš 
darbo vedybų tikslu, ar dė! per 
sikraustymo į kitą butą, kas 
biliuje laikoma ‘‘good couse” 
—gent pagrindu pasitraukti iš 
darbo ir gauti nedarbo pašai. 
Py.

Tuo pačiu reikalu pasisakė 
Illinois Slate Chamlter of Com 
merce ir Small Business Coun
cil, šios abi institucijos prie 
priimto Senato biliaus siunčia 
savo pasiūlymus.

Dėl Senato priimto biliaiix 
savo pastabas pareiškė taip 
pat ir C.hicagoje veikianči; 
darbo unijų centrai.

Pianas Slcpįaiuiaskas..

pašalpą)
$1,400 per

mokesčiai
į nedarbe

Barbecued Pinwheels add a new twist to outdoor cooking. 
Round steak is topped with bacon strips, rolled, cut. tied 
and skewered, then brushed with barbecue sauce on the grill.

Sprinkle with salt and 
pepper; pound into meat with 
meat mallet. Lay bacon slices 
on meat along short side. 
Roll up meat starting at long 
side. Tie with string at each 
bacon strip. Cut into eight 
pieces. Place two pinwheels 
on each skewer.

Outdoor*: GrU over

a slight glow) 25 Io 30 
minutes or until desired (low
ness, turning and brushing 
frequently with barbecue 
sauce.

Indoors: Broil 25 to 30 
minutes or until desired done- 

turning and brushing 
i barbecue

nėss, 1 
frequently with 
sauėft.

Santa Ana (Cal.).—Neseniai metei savo sekretorei Mary 
John ir $30,000 paskutinei sek
retorei FJat Stacy, kuri šias pa-Į 
reigas ėjo iki aktoriaus mir
ties.

Našlaičiui John Ethon, 
užrašė $20,000 ir našlaitei 
risai, 13, užrašė $40,000.
Kai aktoriaus vaikai sulauks I 

30 — John Ethan, Marisa ir 
Alissa, 23 — jie gaus pagrin
dines palikimo sumas iš Irusi 
to, bet nežinoma kiek yra kiek 
viename truste.

Waynes vaikai virš 35 m.— 
Michael, 44; Toni, 43; Patrick. 
42, ir Melinda 41 šiems vai- 
akins paliktos atatinkamos su
mos taip pat truste.

AVainės meno objektai— pa 
v e i ks 1 ai; ~ s k uipTuros' ir A m eri- 
kos indėnų meno dalykėliai — 
paskirti organizacijoms, ku
rios gali gauti mokestinių leng 

j vatų (deduction).

Turto likučiai taip pat padė
ti į trusto sąskaitą, iš kurioj 
Wainės pirmoji žmona kas mė 
nesi gaus $3,000 čekį. Po jos 
mirties palikti pinigai bus pa
skirstyti dalim 4-t'ieni jų vai. 
kams. pr. fat).

*

— Meksikoje
Vadinamas uka yra plačiai toj 
šaly paplitęs. Jį naudoja inais- 
stui, vartoja sandalių, virvių, 
vaikų lovelių, tekstilės me
džiagoms ir krepkių gamybai.

— šeimininkė atleido savo 
virėja iš darbo bet norėdama 

i 7

jai parašyti .gerą rekomendaci
ją, paklausė, ką ji turinti joje 
įrašyti, nes virėja esą niekada 
laikti nepagaminusi pietų. Vi
rėja atsakė: — Ponia, parašy
kite; kad aš pietus išvirdavau 
laiku,, kada man mokėjote at
lyginimą.” J/. S-nė

augąs augalas

M iporą metų į mirė 
Aš rūpinausi jo 

ir man Soc. Sėc. 
įstaiga išmokėjo $225 laidotu
vių išlaidoms padengti. Bet aš 
buvau nustebintas, kai gavau 
antrą kartą $225 sumą. Ar yra 
padidinta laidotiiyuvems iš
mokama piniginė suma? 3.G.

ATS. Ne, vadinama^ “lump 
” negali viršyti $S5. Kon-

KL. Ką aš turėčiau pirmiau 
šia paklausti namų savininką, 
jei sūrasėrau
tą •? ’ ’ , igresas niekad nėra nutaręs pa-

; . ’I didinti laidotuvių sumos. Ta-
Al S. Jej jums patinka nuo-, djau plde laidotuvių sumos yra 

lituojamas butas, sutašykite j papildoma išmoka,
sąrašą, kas teikia tame ^ute« mėnesinė pašalpa, nes šeimos 

maitintojas mirė.

patinkamą bu-Jsuni

surašykite i 
bute J 

pataisyti. Paklauskit namų sa-] 
vininką, ar jis pataisys remon 
motinus dalykus prieš sutar
ties pasirašymą.
ar visą nuomos sutarties -teks-Į^ 
tą gerai supratote prieš ją pa-1 
sirašant. Jei kokių sutarties 
terminų uesuprastumėte, pra-j inano Rgos sąiygQS'nepakanka 
šjkite, kad jums būtų viskas Į mos griežtai nesutinku su 

sprendimu, kadangi ma
no liga pasunkėjo ir aš ligo
ninėje gydausi nuo . pareiški
mo dienos. Ka aš turiu darvti?

Simas K-čius
ATS. Sueikite į sąlytį dar 

kartą sų Soc. See. įstaiga. Jūs 
turite 60 dienų laiko nuo apli
kacijos atmetimo datos ir per 
tą laiką paduokite skundą,kad 
peržiūrėtų jūsų prašymą iš 

t naujo.

7 ... i KL. Aš buvau užpildęs ūpli.
-s Įsitikinkite^* katij^ ^eūhAihgdrno“ penšijąi 
nln 4 1- v - a v '' *i gžfūti, bet §avdu is Soc. See. Js- ^~ 

j taigos pranešimą, kad mano 
Į prašyinas- atmestas, nes esą

išaiškinta. Tokius ] 
suteikė Sylvia Porter...

Ar atleistini iš darbo darbiniu- 
kai, nenorį dirbti šeštadieniais

KL. Ar gali mane supervise - 
rius atleisti iš darbo, ei aš atsi
sekau dirbti šeštadieniais? Aš 
buvu paskirtas dirbti regulia
rias darbo valandas pirmoje 
pakaitoje. Naujasis superviso- 
rius pasakė visiems darbiniu-i 
kams, kad visi turės dirbti anti 
valandžius šeštadieniais, be iš-l 
imties, jei kas nedirbs, būsiąs 
atleistas. Mano religinis įsiti
kinimas neleidžia dirbti šeš
tadieniais. Aš paaiškinau apie 
tai savo supervidoriui, bet jis 
man atsakė “nėra išimčių’’. Aš 
noriu paduoti skundą< Kur tuo

Arktis Sufferers?
w Now. Get relief •

For minor arthritis pain. Airthnfa Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthntts specialist from the makers of 
Anacrn.*

5 SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON
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— Egipte ilagaį išsilaikė mn 
mijos dėl to, kairi ten yra sau
sas klūnatas Ir ore nėra bak
terijų. Į

Impurtuoti knstahiy, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedui. China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašte r ženklus l»ei monetų kolekcijas.
(Prekylmiinkn talkos šeinio* vedantas biznis)*

— Yra lokių paukščių, ku
rie užmuša gyvates su savo 
spypliuotais sparnais. Jie taip 
pat ginasi tais galingais spar
nais nuo savo priešų.

¥ 2 - NAUJIENOS. CHICAGO S. ILS. Jun, jg,,

DON’T CUT IN BETWEEN CARS* 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

. Tek 247-5081

/ a

IF YOU DRIVE AT THE 
MMMUM SPEED STAY IN 
THE RfGRT LANE



TRISPALVĖ IR PIAUTUVAS
Paskutiniu laiku lietuviškame 

gyvenime staigmenų netrūksta, 
ypatingai lietuvių sostinėje Chi
cagoje, kur iškyla net tokių 
staigmenų, kad žmogus nežinai 
ar juoktis, ar verkti. Žinoma, 
gal geriau juoktis, nors ir per 
ašaras, nes nusiminimas irgi 
nieko gero neduoda.

Šiomis dienomis daug kam 
buvo išsiuntinėtas skelbimas, 
kuris atstojo ir kvietimą į ren
giamą Chicagos Katalikų gydy
tojų gildos paskaitą, kuri buvo 
globojama šv. Kazimiero seserų 
ir Šv. Kryžiaus ligoninės. Minė
ta paskaita įvyko birželio 27 d.

Pet
ronio globon, ar ten nuolat dir
bantiems? Palieku spręsti pa
čiam skaitytojui. Na, o kalbėti 
ap’e kokias ten žmogaus teises, 
kurių okupuotoje Lietuvoje iš 
v:so nėra, tai lygu pilstymui iš, 
tuščio j tuštį indą. Bendrai pa-1 
ėmus, paskaitininko garbei ten y 
ka pasakyti, kad jo kiek galint; 
buvo susilaikyta nuo nepagei- 
dauiamos propagandos.

Klausytojų susirinko apie 50, 
kurių beveik pusė buvo seserys 
kazimierietės. Stebėtina, kad 
nesimatė veržliųjų bendradar- 
biautojų, katalikų veikėjų ir net

kušiam jaunam gydytojui

ligoninės kavinėje ir jos tema i lietuvių gydytojų, išskyrus vie-
ną kitą. Šiaip buvo numatyta 
dalyvių virš 300 ir norintieji da
lyvauti turėjo iš anksto regist
ruotis. Atrodo, kad šio nepasi
sekimo priežastis ir bus toji 
neVkėta “staigmena".

Nežiūrint, kad reklamos buvo 
užtenkamai, bet dar norėta kam 
tai daugiau įsiteikti, padarant 
iki šiol Amerikoje lietuvių tarpe 
nematytas ir negirdėtas “jung
tuves” — sujungiant skelbime 
tautinę trispalvę su piautuvu.

buvo “žmogaus teisės ir medi
cina Sovietų okupuotoje Lietu
voje”. Paskaitą skaitė, tikriau 
sakant, pranešimą padarė ilges
nį laiką išbuvęs Lietuvoje dr. 
Linas Sidrys.

Dėl pačios paskaitos - praneši
mo daug ko pasisakyt netenka, 
nes nieko naujo paskaitininko 
neatidengta, o kas kalbėta kiek 
pagražintai, tai daugumos neįti
kino. Ne paslaptis, kad atvyku
sieji iš Lietuvos gydytojai pasi
sako, jog Sovietijoje medicina Paskaitos skelbime, kuri buvo 
nuo Amerikos, yra atsilikusi net skaityta anglų kalba, kairėje 
50 metų. Kam tikėti, ar nuvy- atspausta Lietuvos trispalvė ir

’ dešinėje Sovietinis kūjis su 
piautuvu. Tetrūko tik Lenino 
paveikslo, kuris šas “jungtu
ves” turėjo laiminti. Be to, ligo- • 
ninės vestibiulyje iškabintas di
delis plakatas su trispalve ir 
piautuvu. Tiesiog netikėtina, 
bet, deja, negailestnga tikrovė. 
Tai va, galų gale prie ko priėjo
me ir tam vadovauja lietuviška 
vienuolijai

Tad nestebėt’na, kad visokie 
bendradarbiautojai ir tiltų sta
tytojai, matomai dar turėdami 
iš tėvų paveldėtą lietuvišką są
žinės balsą, nedrįso bent viešai 
prisidėti bei dalyvauti taip gud
riai surežisuotame “jungtuvių 
pokilyje” — paskaitoje.

Be to. buvo rodomos skaidrės 
Vilniaus ir kitų įžymesnių vie
tovių vaizdai, žinoma, neaplen
kiant ligoninių, personalo bei 
pacientų. Tad kyla klausimas 
kam ir kuriam tikslui tas daro
ma? Atsakymas būtų trumpas 
— žiūrėkite kok’a laiminga Lie
tuva okupanto “globoje”.

Pabaigai jokie komentarai ne
reikalingi, bet tik su skaudan
čia širdimi mes turime giliai 
susimąstyti. J. Tijūnas

A. RCKšTELĖ

MŪSĮJ SPAUDOJE
Neteisk, kad nebūtum 

teisiamas

i M. Blynas, nebūdamas nei 
dvasininku, nei teisėju, "Lais- 

jvosios Lietuvos” 13 nr. spavedo- 
ija ir teisia Naujienas ir jų re- 
; daktorių M. Gudelį. Iš kur jis 
turi tokią teisę, turbūt nė pa’s 
nežino. Aš spėju, kad jis pri
klauso anarchistų rateliui, ku
ris nori ir atkakliai siekia sunai
kinti Naujienas kad vėliau pse

j udepolitikieriai galėjų šeiminiu-i 
į kauti ALTe ir VLIKe. Tam da-t 
j lykui Naujienos yra didžiausiai 
kliūtis. M. Blynas ne tik kitus 
neri mušti iki užmušimo, bet ir 

Rugių gubos (Tapyba) pats verkia:

Los Angeles, Cal

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

— Azijoje: Afganistanas, Pa 
kistanas, Indija. Nepalis, Bhu
tan, Bangladeš, Burma, Sri 
Lanka (Ceilonas), Laos, Kam- 
bodija ir Vietnamas;

jog girdėjęs
j iš Vilniaus 
i pranešimo.
|- Tos kalbos arba gal ir tik gan
dai pasiekė ir kai kurias redak 
cijas. Brooklyn Vienybė išspaus-- 
dino, o Akiračiai persispausdi
no štai kaip:

.

Prieš Vasario 16-osios minė-Į 
jimą Chicagoje, kur \ ienas pa
grindinių kalbėtojų buvo V.

valdžios

panašių kaltų, bet 
nesąs gavęs jokio

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MAGIŠKU

— Afrikoje: Gvinea, Siėt'ra' 
Leone. Kalnuota Volta, Mali, 
Niger, Benin, ča(las, Etiopija, 

Mozam- 
Malavija,bikas, Madagaskrs, 

Ruanda ir Lesotho.
Kitų kraštų Arikoje irJLo- 

tynų Amerikoje brutto paja
mos šiek tiek didesnės, tai yra 
nuo $200 ikj -^00 per metus.

MEMBER

REL®
IHTER-CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500
— Popierinės salfetės — 

riausia priemonė stiklams 
Ivti.

ge-
va-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo 3. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikų?. 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

— Kur Jūs matėte tokią de
mokratiją, kurioje apšmeižtasis 
net komunistiniais šaltiniais 
naudojantis, būtų neleidžiamas 
gintis?

Autoriui M. Bvnui nuošir
džiai norėčiau patarti nera
šyk apie nežinomus dalykus, 
nes. kaip pats matai, berašyda
mas klaidžioji. Jei jau užeina 
nenumaldomas bei nenumalši
namas noras rašyti, tai siūlau 
parašyti Įdomesne tema. "Ar 
Kauno dramos teatro artistė 

IKurmytė buvo gestapininko 
' Kurmio sesuo ir ką su ja iš- 
j darinėdavo minister’s Voldema

ras valdiškame kabinete ir dar
bo valandomis”.

M. Blynui ir kitiems rašantie-

Daug lietuvių Lietuviu 
Dienoje

šv. Kazimiero parapijos ren 
dama metinė Lietuvių dien:.
Šįmet buvo 26-ji iš eilės. Dvie- 
■ų dienų programa sutraukė 
daug lietuvių ir viešnių progra
mos atlikėjų, ir vietinės publi
kos.

Birželio 16. d. vakare parapi 
jos didžiojoj salėje atidaryta 
Br. Kviklio iš Čikagos atvežtai Adamkus, federalinės 
Vilniaus universiteto 400 metų * Aplinkos apsaugos valdybes Vi- 
jubiliejui paminėti knygų, foto-( dūrio vakarų srities viceadmini- 
grafiių ir kitokios literatūros stratorius, pasklido gandai, kad, 
paroda. Nemažai išstatyta senų jam, Vilniaus universitetas 400 
knygų, kurios- su universitetą'metų jubiliejaus proga, suteik - 
nieko bendro neturi, tik Vilnių-^siąs garbės doktoiatą. Girdi, bu- 
įe išeistos, Parapijos mokyklos yę 12 kandidatų iš užsienio lie

tuvių, iš kurių buvę atrinkti 
trys. Kiti du — skaičiavimo ma
šinų specialistas prof. A. Avižie
nis ir radiofizikas A. Kliorė. Vi
ši trvs ne karta vra lankėsi Lie
tuvoje ir priklauso vidurinei di
pukų kartai.

Anksčiau tokia garbė teko 
New Yorko “Laisvės” ir “'Švie
sos” redaktoriui Antanui Bim
bai, kuris dar 1945 m. galėjo 
lankytis Lietuvoje, o grįžęs pa
sakojo kokią neišpasakytą lai
mę ten. atnešusi Raudonoji ar- 
mija.’

Vilniaus universiteto jubilie
jinėje parodoje yra profesorių 
ir- kitų pasižymėjusių asmenų 
fptografijų, bet nei apie Bimbą 
H*: nei apie dypukus, kad jie bū-

vienoje klasėje buvo dailininko 
Jurgio Račkaus paveikslų paro
da. J. Backus gimęs 1927 m. 
Lietuvoje, 1934 m. tėvai jį atsi
vežė Į Kanadą. Ten jis pradėjo 
mokytis. Vėliau mokslus ėjo 
ne tik Kanados, bet ir kitų val
stybių aukštosiose mokyklose, 
Paryžiuje ir kitur.

Šių parodų atidarymo iškil- j 
mėlė buvo parapijos didžiojoje1" 
salėje. Klebonas prel. J. Kučin- 

*gis dėkojo Br. Kvikliui ir J. Bač- 
kui, kad jie ne tik parodas čia 
surengė, bet ir patys atvyko.

Į. Br. Kviklys trumpai palietė 
Vilniaus universiteto istoriją, 
kiek daugiau sakinių paskaitė 
apie šių dienų Vilniaus univer- .

Įsiteta, kurs esąs didžiausias 
| žmonijos minties varžytojas ir 
stipri rusinimo institucija. Lie ] T" 
tuvybė ten pulsuoja, bet yra di
delis pavojus. Pagal naujus pla
nus lietuviai studentai būfią iš
siunčiami Į kitus Rusijos uni
versitetus, o Į Vilniaus univer-! 
siteta atsvežami studentai iš, - e I
Rusijos universitetų. Padėkojo į 
Kviklys prelatui Kučingiui, kad 
jis sudarė sąlygas tą parodą at
vežti i Los Angeles ir visuome-| 
nei parodyti. Dėkojo skautams; 
akademikams už talką ekspo-- 
natus išstatant.

Toliau prašneko dailininkas 
.T. Račkus, trumpai papasakoda
mas savo, kaip dailininko ke
lią. Scenoje pastatytas ekranas, 
buvo rodomi dailininko gyveni
mo vaizdai ir gana daug paro
dyta jo darbų, jo kūrybos pa
veikslu nuotraukų.

Visa tai jau vyko vėlų vaka
rą, bet i parodų atidarymą su
sirinko daugiau negu du šimtai, 
publikos. Po prakalbėlių publi-j 
ka iš didžiosios salės pakviesta 
į mokyklą — vienoje klasėje 
apžiūrėti dailininko Račkaus i 
kūrybą, o kitoje pasišnekėjimui j 
ir užkandėliui.

Kalbos apie garbės daktarus 
Su Vilniaus universiteto ju

biliejinės parodos atidarymu 
i čia vėl atsinaujino kalbos, ku
rios čia metų pradžioje sklido, 
kad ne tik komunistinės veik
los vyras Antanas Bimba yra 
gavęs kapsukinio universiteto 
garbės daktaratą, bet esą net ir 
trys buvusieji dipukai tokia 
garbe apdovanoti. Du buvo mi
nimi losangeliečiai. Pasitaikė 
proga Vasario šešioliktąją mi
nint vieną jų prakalbinti klau
simu, ar galima pasveikinti su 
daktaratu? Atsakymą gavau,

4.

— "Naujienos” ir tie. kurie 
taip jau save garbina esant *‘de- siems patariu rašant nepamirs- 
mokratais”, kažkodėl neigia ti, kad Voldemaras ne Dievas,

> tikro Lietuvos patrioto ir tikro 
Į demokrato, buv. Lietuvos Pre
zidento K. Griniaus testainenli- I 
nius žodžius: “Paskelbkime am-.
nesti ją visiems’.

Perskaitęs šj skirsnelį, klau
siu M. Blyną ir kitus į jį pana
šius:

— Kasgi tą amnestiją pirma
sis sulaužė ? Ar ne M. Blyno par
tietis L. Virbickas? Jei pripa
žįsti, kad dr. K. Grinius, buvęs 
Lietuvos Bespublikos preziden
tas, buvo tikras demokratas, tai 
kam ji reikėjo versti, o dabar 
atkakliai ginti sukilėlius ir kel
ti juos i padanges vien dėl to, 
kad labiau Įskaudinti oponen
tams ?

Ta proga no'rėčiau autorių ir 
visą būrį redaktorių paklausti:

tų daktaratą gavę, jokios žinios 
parodoje nėra.

J. Klauseikis
(Bus daugiau)

o (indelis ne velnias.
K. Petrokaitis

— Tokijo mieste reikia turėti 
daugiau pinigų negu New Yorke 
ar pačiame Paryžiuje, nes ten 
viskas brangiau.

— Pakėlus naftos kainas, do- 
lero galia padidėjo, nes JAV 
pirks mažiau degalų. Tokijo 
konferencijos nutarimai sustip
rino doleri.

— Japonijoje doleris pabran
go nuo antradienio, nes japonai 
žinojo apie naftos pabrangimą.

— Šveicarijoj geriausiai vei
kia Japonijos atstovai, nes jie 
pirmieji gauna tikslias žinias. 
Karo metu tikslias žinias pir
mieji gaudavo amerikiečiai.

— Pakėlus naftos kainas, vi
same krašte bedarbių skaičius 
gali padidėti dar 800,000.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.......... $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai ____$10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ___________ __ ___115.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai .

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608

Pridėti dolerj paifo išlaidoms.

$10.00

I - MA UJU MCI, CHICAGO i, Iki, Saturday, Jun« JO,
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a Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
ux months, $10.00 per 3 mentis. In 
>ther USA lecaUtie* $30.00 per ye&r, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

xa«tu --------------------- *18.00
trims mėnesiams ______ | 9.00
vienam menesiui ________ 1 3.00

Kanadoje: 
metame —_______ _ $33.00
pusei metu ____________ *18.00
vienam msnesdui _______  * jjjo

30 cents per co©y. UžsieniuoM:
metama ____ ___________ *34.00
pusei metu --   *18.00
vienam mėnesiui _______  $ 4.00

fWo pruedžia pirmo* d. 
Dlonraičlo kaUoc

Chi cjigo j e ir priemieačiuote:
metame _________  183.00
pu»ei metu ------------------ 110.00
trinu minejEhms ________ *10.00
vienam mėnedtM ________ | ŪO

Kitose JAV vietoet:
Ttsai ----- - ------------ IBOJO

Naujiena* eina kasdien, Ižakirlant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 17*8 So. Halrted St. Chicago, 
ILL 80608. TeleL 4*1-6100.

Pinite* reiki* eiqett peito locey 
Orderiu karta M dbekysts.

NAUJIENŲ raštinė atdara frwariiw. Išskyrų* xikmidtentni. nu*
8 vai. ryto iki a vai. vakaro. šeštadieniali — iki U vai

jusią matyti Atgimimo sąjūdį. Jis. pasijuto turįs teisę 
lasininkų sąjūdį suvoldemarinti. Kėliolikos padorių lie
tuvių puoselėtą sąjūdį jis perelidoj. Blynui, tarytum 
jie gyventų Voldemaro valdomoje Lietuvoje. Gavome 
kelis lasininkų pareiškimus, kuriuose nepritariama to
kiai Šimkaus taktikai, įnešančiai suirutę ne tik savo ei
lėse, bet ir platesniuose visuomenės sluoksniuose. Ne
verta atidaryti savo tarpe “naujo fronto”, kol priešas 
dar nesumuštas. ‘

Mes ginsimės mums prieinamoje spaudoje, ginsi
mės raštu ir žodžiu, kelsime klausimą lietuviškose or
ganizacijose ir naudosime visas mums prieinamas lega
lias priemones. Laimė, kad gyvename Amerikoje, ku
rioje gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės. Jeigu ko
mendantu būtų p. Blynas, o cenzorium būtų teis. Vilu- 
tis, tai Naujienų seniai jau nebūtų. Laimė, kad Naujie-

A. PLEŠKYSnas ne jie įsteigė ir jiems nepavyks jų uždaryti. Nau
jienos buvo įsteigtos prieš 65 metus visuomeninio gyve
nimo problemoms aiškinti. Tas problemas jos ir toliau BENDRAVIMAS SU PAVERGTA LIETUVA 
aiškins, ar tai patinka teisybės” apaštalams, ar tai ne
patinka voldemarininkams.

Voldemarininkai prašosi...
c Mes žinome, kad didžiausias lietuvių tautos priešas 

yra okupantas rusas. Mums aišku, kaip dieną, kad so
vietiniu imperializmu prisidengęs rusas ne tik išnaudoja 
lietuvius, bet ir nuodija jaunimą, klastoja lietuvių tau
tos praeitį ir griauna lietuvių kultūrą, naikina sveikus 
lietuvių papročius. Esame tikri, kad Maskva padarytų 
tą patį su Amerika, jeigu čia įsigalėtų ir panaikintų šio 
krašto laisvę bei toleranciją.

Komunistinė santvarka, sovietinis imperializmas 
ir Maskvos imperialistui tarnaujantieji lietuviai yra 
skaitomi didžiausi pavergtos Lietuvos ir laisvojo pa
saulių priešai, Prieš juos bus nukreipti patys smarkiau
sieji mūsų smūgiai. Taip buvo praeityje, tokia pati po
zicija bus ir ateityje.

Tenka apgailestauti, kad nuo gegužės mėnesio prieš 
Naujienas ir prieš šio dienraščio redaktorių Ghicagoje 
Valerijono Šimkaus ir jo žmonos Laisvoji Lietuva pra
dėjo melo ir šmeižtų kampaniją. Besinaudodami 
Lietuvos komunistų išleistomis apysakomis voldemari- 
nininkai, užmiršdami Dr. Kazio Griniaus paskelbtą 
amnestiją, pradėjo, šmeižtų kampaniją prieš- Naujie
nas. Per 50 metų prieš Naujienas ir jų redaktorių ne
prasižioję, jie kiekviename numeryje Naujienas ir šioz 
dienraščio skaitytojus labiau niekina, negu patį di
džiausią lietuvių tautos priešą. Jiems buvo patarta 
baigti melų ir šmeižtų kampaniją, bet šio patarimo jie 
nebeklauso. Niekindami Gudelį, jie mano, kad dirba 
patį didžiausią laisvinimo darbą. Nėra to numerio, ku
riame “aukšti pareigūnai” nebekartotų faktais nepa
remtų tvirtinimų. Jie elgiasi lygiai taip, kaip elgiasi 
frontininkų samdyti agentai, pasodinti lietuvių spau
dos centre.

Mūmš atrodo, kad didžiauhias šio nepateisinamo 
darbo kaltininkas yra redaktorius ir leidėjas Valerijo
nas Šimkus. Iki gegužės jis laikėsi santūriai ir stengėsi 
sugyventi su lietuviais, kovojančiais prieš okupantus. 
Jis nepaklausė lasininkų daugumos,bet Maskvai difban 
čiųjų kurstytojų. Pirmiausia, jis suskaldė šviesą pradė-

; ST. MATULAITIS

Į DELIONGO KELIONĖ
;\ (Tęsinys)

Kas toliau atsitiko parodo užrašai kapitono 
Deliongo, kuris iki paskutinės valandos pildė sa- 

4 vo pareigas: neapleido savo žmonių ir vedė savo 
užrašus. Užrašus jo atrado sale jo lavono, o greta 
gulėjo ir paišelis, matomai jis rašė, kol ranka ga- 

. Įėjo judėti. Štai kas parašyta jo užrašuose:
“šeštadienis, 15 spalių. Pusryčiams suval

gėme du senus batus ir gėrėme skystimą iš virin
tų žolių. Saulei užtekėjus nusprendėme eiti tolyn. 
Aleksis nusilpo, Li taipogi. Priėjome kasžin keno 
tuščią laivą, čion sustojome.

Pirmadienis 17. Aleksis numirė. Numirė ba
du. Uždengėme audimu ir paguldėme į laivą.

Antradienį 18. Po piet laidojome Aleksių; 
padėjome ant ledo ir uždengėme ledo atska
lomis.

Ketvirtadienis 20. Labai šalta. Matrosai': Li 
ir Kaač visiškai nusilpo .

Penktadienis 21. Vidurnaktyje aš ir dakta
ras radome Kaač’ą numirusį. Jis gulėjo terpu 
ihUflvicjų. Li numirė vidurdienyje. Mes meldė
mės už jį.

šeštadienis 22. Mes jau nepajiegiame nu
nešti ant ledo L ir Kaač o lavonus. Daktaras,

Politinės prof. Voldemaro veiklos dar nevertino
me. Nenaudojome rusų pavergtoje Lietuvoje jo išleistų 
“atsiminimų” rusų ir lietuvių kalbomis. Okupantą pa
žįstame ir žinome, ką jo samdiniai gali iš nuoširdžiau
sių atsiminimų padaryti. Laikui bėgant galėsime ats
kirti pelnus nuo grūdų rusų išleistuose atsiminimuose, j . .-.4 . .m , n- , T -X i -- Tir T yra visiškai neįmanomas.Tuo tarpu paskelbėme kelias ištraukas is Merkelio I 
parašytos knygos “Antanas Smetona”. Tas kruopštus 
žurnalistas surinko gana daug įdomios medžiagos, lie
čiančios Voldemarą. Knygoje buvo pareikštos nuomo
nės lietuvių tautininkų, kuriems teko dirbti su pačiu 
Voldemaru ir voldemarininkais Leidinys turi daug pu
slapių ir daug fotografijų, bet nėra nė vieno rašinio, 
kuriame p. Blynas ar kiti blynai būtų bandę pakomen
tuoti tautininkų vadų paskelbtas nuomones apie 
Voldemarą. Kas galėjo geriau jį pažinti, negu su. juo 
dirbusieji ' Atspausdinome ir A. Dainušio paskelbtų at
siminimų pluoštą apie voldemarininkus, buvusius sve
čiuose pas nacių agentą Kurmį. Damušio atsiminimai 
vietoj knistis po kitų “moralę”, p. Blynas galėjo nu-' 
šviesti vizitą pas nacių vadą Kurmį. Trumpai nušviesi
me vidaus reikalų ministerio Skipičio aprašymus, kaip 
buvo paleisti šūviai į Purickio langą-.

Mūsų žinioje yra didokas pluoštas dokumentų, lie-):

(Tęsinys)

.kad prisitaikius pri.e okupanto 
ir bendradarbiautajų pageida
vimų. Arba vėl, ruošiant KGB* 
istų atvežtų filmų rodymą ar 
daininkų koncertų rengimų, ren
gėjai pagal mūsų nusistovėjusį 
tautinį, tradicinį paprotį, salėse 
virš scenos jau nebekabiha mū
sų valstybės simbolio vyčio o 
šonuose mūsų tautinės ir JAV 
vėliavų. Tų tradicijų mes vis 
dar laikomės nei mūsų lietuviš
kose bažnyčiose. Tas mūsų vals
tybinių ir tautinių emblemų vi
siškas nebojimas ir nepaisymas 
ar tai nėra visu 100 procentų 
nusilenkimas, pataikavimas oku
pantui, tautos pavergėjui ir jam 
vergiškai ant kelių atsiklaupi- 
mas ir iki žemės nusilenkimas.

Mesčia esame šeimininkai 
o atvykę mandagūs ir išauklėti 
svečiai turėtų mūsų kaip šeimi
ninkų papročius ir tradicijas pa
gerbti.

Kbks gali būti tas visiškas rl mums ir mūsų vaikams bruk
ti savo suktą, kiršinančią ir mul
kinančią propagandą. Bendra
darbiavimas turi būti dvišalis, 
lygiai taikomas abiem pusėm. 
Jie, okupantas, neįsileidžia mū-

bendradarbiavinias su pavergtu 
kraštu, su pavergta tauta ir su 
tomis aukščiau išvardintomis 
4-ornis grupėmis? Bendradar
biavimas su rezistencine grupe

Palinkime kad ir šitokį mums 
skaudų atvejį, mažamehčių vai
kų kvietimą ir vykimą — siun
timą į pionierių stovyklas arba 

i studentų į Vilniaus propagandi
nius, lituanistinius kursus. Jei

Jie’sū spaudos: laikraščių, knygų,I °kupantui parūpo išeivių —pa
lu'grožinės literatūros ar net bėįgėlių vaikų ir studentų lietu-įveikia slaptai — pogrindyje, jų grožinės _____ .___  „ __

vadai visai nežinomi ir okupan-j mokslo leidinių kaip “Lietuvių 
to grieščiausiai persekiojami ir j Enciklopedija”, neįsileidžia mū- 
žiauriausiai baudžiami jei su-įsų •
čiumpa. Vienintelis su jais ben- mūsų dainininkų chorų ir t.t. I 
dradarbiavimo būdas, tai jų ne- Tub tarpu, pavergėjas mums j

vybės išlaikymas, tai kodėl jie 
nekviečia į tas pionierių stovyk- 

tąūtinių šokių ansamblių, Pa.s ,^r studentų kursus lietuvių 
;ų dainininkų chorų ir t.t.l^^° tremtinių vaikus ir stu- 

dentus. Juk ten ištremtųjų ne
legalių, slaptų leidinių pateku- siunčia tonomis savo propagan- 
sių ar kokiu nors būdu atsiųstų dinės bolševikinės literatūros: 
šiapus geležinės uždangos ■
spausdinimas išeivių spaudoje, nai silpnokai tepasižymi propa- 

Bendradarbiavimas su tylią-Jganda. Jie atsiunčia savo geriau- 
ja tautos dauguma, okupanto I sius lietuvius daininkus, kad 
— pbvergėjo yra. labai ir labai)mums padainuotų piemenų ir 
suvaržytas. Su jais, daugiausia.piemenių- dainas, bet nei vienos 
giminėmis ir senais pažįstamais patriotinės. Jie siunčia geriau- 
tegalima bendradarijiauti tik sius savo propagandistus ir-kir-

tuvių dar gyvena virš 150,000 o 
buvusiuose Rytprūsiuose, dabar-

— at- laikraščius ir knygas. Tik žody- ^imo Kaliningrado srityje virš
130,000. Okupantui ir parsidavė
liams ne lietuviškumo išlai- 
mas ir lietuvių kalba rūpi, 

‘bet -tuos-‘pionierius ir studentus 
paversti sau palankiais ir .ištiki
mais dvasios vergais, palaužąs 
jų .pasipriešinimo dvasia prieš

laiškais, siuntinėliais, kurie ap- šintojus, apsimetusius nekaltais Pavergėją. Ir rezultatų jie vis- 
______________aukštais avinėliais, net patriotais, kurie sulaukia, štai vienas ateiti-

Vilniuje, kai nuvykstamą visas JAV lankydami, susitik- ^ursus pareiškė

krauti nežmoniškai
muitais, ir asmeniškų susitilci- po keletą mėnesių važinėja po 
mu
su turistinę ekskursija 5-oms. darni ir svečiuodamėsi pas niū-6 J v JT - | oil LUI 1 o Lili C V IŠJOJA. UI OI 110 lAdllll IX o V CL1 U. O ClCLlllCdl jyclb II1U“

čiančių voldemarininkų santykius su naciais bei jų pas-J dienoms. Ir tos 5-©s dienos yrajsų menininkus, dailininkus, ra- 
kelbtas programas. Pagaliau turime ir vokiečių teis- ’dar gerokai apkarpomos: į jas šytojus, poetus, kai kui’iuos vi-
mų sprendimus, liečiančius lietuviškų nacių kliką. 
Mums atrodo, kad lietuviams verta pažinti savo tautie
čius, pasiryžusius ardyti lietuviams reikalingą vienybę; 
Pagaliau, verta panagrinėti ir paties Voldemaro kelio
nę į Rytus, kada visa tauta įskaitant ir įtakingiausius 
voldemarininkus paskubomis traukė į vakarus. Už va
dą mirti pasiryžę asmens sargai nedrįso jo lydėti į 
Rytus.

Paskelbus Voldemarą pažinusių žmonių nuomo
nes apie šį nelemtą politiką, paskelbsime ir savo nuo
monę. Manome, kad visa tai padės gintis nuo Šiinkaūš 
pradėtų puolimų. Šimkusj suskaldęs Atgimimo sąjūdį, 
parodė labai nedidelį žinių bagažą-, davė progą lietu
viams plačiau nušviesti labai jau nelietuvišką sopulį.

įskaitoma atvykimo ir išvykimo 
dienos. Taip, kad tikrenybėje 
belieka tik 3-3 SŪ pUsfe 'diėftbš. 
Yra okupantui palankių ir pa
sitarnaujančių žmonių, tai to

submenės veikėjus, mokslinin
kus ir kitus, kad juos perkalbė- 

juos nūtildžiuš Fr palenkus 
savo pusėn, siūlydami laisvai 
pasivažinėti ir pamatyti paverg-

kiems leidžiama pabūti net po] tą Lietuvą ir kaiip -‘laimingai, 
kelis mėnesius ir pavažinėti po;gražiai ir patenkinti” ten 
visą Lietuvą, žinoiha su palydo
vu.

Visiškas ir pilnas bendradar
biavimas belieka ir tėra gali
ntas ir okupanto pageidauja
mas ir siūlomas, projiaguoja- 
nias tik šd jaih parsidavėliais 
ar prisitaikėliais. Kufiš iš jų 
parsidavėlis ir ktiris -^risitsklkė- 

.liš, mes neziiibhiė.
I Lietuvos pavergėjas ir jam 

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI T
- - - UtHUl O.V4C1A X7XCL V JLAJLLU O U. l/CYVUC

GARSINK1TĖŠ .NAUJIENOSE Lietuva visai nenori. Ji'ė tik ho-

Kolins ir aš nunešėme tiktai ant kalvos k'r’aš- 
to, kad jų nebūtų matyti. Po to aš apalpau ir 
parpuoliau.

Septintadienyje 23. Visi labai silpni. Tems
tant atsinešėme malkų laužui. Visi skundžiasi kot 
jomis. Apsiaustuvo nėra.

Penktadinis 28. Iš ryto numirė Iversen’as.
šeštadienis 29. šiąnakt numirė matrosas 

Dresler’is.
Setintadienis 30. Matrosai Boid ir Gere nu

mirė nakčia. Kolins miršta ...”
šituom baigiasi Deliongo užrašai. Toliau jis 

nebegalėjo rašyti. Jis numirė. Į kelias valandas 
numirė daktaras ir kiti, kurie numirė vėliau už 
Deliongą. šaltuose Sibiro tyruose pasiliko vieni 
drąsių keliauninkų lavonai, šaltis nedavė jiems 
supūti; vėjas užnešė juos sniegu ir taip paslėpė 
juos, kol draugai neatrado jų lavonų.

11. KELIONĖ NINDERMANO IR JO 
DRAUGŲ

Deliongui ir kitiems jo draugams, palengva 
badu bemirštant matrosai, Nindermanas ir No
ras, kaip galėdami, ėjo pirmyn. Sustos truputį, 
pasilsės, išgers truputį spirito ir vėl eina toliau;.

Pirmą naktį miegojo duobėje, sniege iškas
toje. Kitą dieną atrado tuščią butelį, tokį, kokius 
statosi laukiniai, atvažiavę čion vasarą žvejoti it 
medžioti, čion užkūrė ugnį ir pernakvojo. Ant ry

dien gyvena pavergtas lietuvis, 
kuriani net maldaknygės lais
vai negalima įsigyti, ką jau be
kalbėti apie kitą tautiniai dva
sinį gjA-enimą. Ir visdelto, jiems 
pasiseka po keletą tokių heišma- 
nėlių, pasimetėlių ir dvasios el
getų surasti. Įr štai Lfc vadovai 
padeda siūlyti greta Vasario 
16 riiifrėjini'ų, kartu minėti Jr 
Mindaugo karūnaciją, kad paže
minus ir sumenkinus Vasario

ninku vado sūnelis lankęs tokius 
' “Aš ten jau

čiausi kaip ministras” o kitas: 
“Aš prakeikiu šėvo tėvus, kam 
jie pabėgo iš Lietuvos”.-

z- ' ■ . i .
Žinoma, ne visi studentai yra 

taip žiauriai paveikiami-bolše
vikinės propagandos. '

Okupanto ir lietuvių tautos 
naikintojo tikslas yra, kad mes 
išeiviai — pabėgėliai jų propa
gandai atidarytume iki galo ne 
vien tik duris, bet ir langus. Pa
gal neprotaujdhčių bendradars- 
biautojų samprata, tada jau tu
rėsime visišką bendradarbiavi
mą su kraštu.

Ir štai žyineštliųjų mūsų kul
tūrininkų if iftteligentų tarpė 
atsibahda žldonių sakančių: “Aš 
ėsu už visišką bendradarbiavh 
mą su kraštu”. Taigi, pagal to
kį pasisakymą išeina — pakeh

_ . ----- kime rankaš ir visai pasiduoki-
1b mkshię b vėliau gal pasiūlys hie LifetuVos ^Vergėjui - oku^ 
ir Visai VašArib 16 nebeminėti,1 (Nukelta į 6 psi.)

tojaus vėl leidosi į kelibn|. Vėjas putė priešais; 
eiti būVO šuhku Nužengs du, tris žingsnius ir tu
ri jau ilsėtis; bėt visgi ėjo pirmyn, vos vilkdami 
kojas per sniegą-. Badas labai juos kankino. Ke
lioms dienoms praėjus parsiėjo graužti kailius. 
Tris diėiiaš mito grauždami ruonio kailio štno- 
tūš, išplautus iš savo kelnių. Eiti darėsi vis sun
kiau iŠ silpnumo.

Kas 5 minutes parsiėjo atsigulti ant sniego 
pasilsėti. Pb to sukilę vėl pirmyn ėjo. Jau 10 die
ną praėjo nuo persiskyrimo su Deliongu' ir 
draugais. Per tą laiką jubdU nuėjo 200 
verstu.

12. IŠSIGELBĖJO NUO MIRTIES

Vakare 19 spalių bėėidami Upės krantu pa
matė du buteliu. Net ėmė šaukti iš džiaugsmo. 
Tai turėjo būti puiki prieglauda; Pastatę paskuti
nes jiegaš jUodu vos daėjO iki bdtfelių, kurinėse at
rado apie 15 svarų džiovintų žuvų. Tiesa žuvys 
buvo supelijusios, betgi tai puikūs radinys mirš
tantiems badu žmonėms. Čion juodu pasiliko pa
silieti porą dienų. Štai bevirdami pietus, juodu iš
girdo lauke kasžin kokį barškėjimą. Ninderma- 
nas, nutvėręs šautuvą, šoko prie durų. Bet štai 
durys atsidarė ir pasirodė laukinis žmogus: V'arg- 
šas matomai visiška nelaukė savo bute rasiąs sve
timus žmones. Jis taip išsigando Nlrtdertnano ir 
kino, kad turi važiuoti narnoj bet tuojau vėl su- 
jo šautuvo, jog iš baimės parpuolė ant kelių, pa

kėlė rankas į viršų, Ir mėldė pašigailėti". Mūšų ke
liauninkai kaip mokėjo.ramino Vargšą; Ninder
manas net metė į kampą savo šautuvą. Ant galo 
laukinis paliovė bijojęs, pririšo briedžius ir, įėjęs 
į butą, pradėjo kasžin ką kalbėti, bet anuodu ne
galėjo jo suprasti-, o jis nesuprato anųdiejų. Da
bar juodu tikrai žinojo, kad išsigelbėjo nuo mir
ties, reikėjo išgelbėti tiktai draugus. Ninderma
nas kaip įmanydamas stengėsi išaiškinti lauki
niui,- kad ten toli tyruose paliko da keliolika jo 
draugų, kuriuos fėikia išgelbėti'; bet laukinis ma
tomai nesuprato. Jis priėjo prie Nifidermano, pa
čiupinėjo jo drabužius ir skubiai išėjb. Po valan
dėlės sugrįžo ir padavė Nindermanųi briedžio 
kailį ir porą batų iš briedžio kailio. Po tb jis išaiš- 
grįšiąs. Skubiai pasikinkęs briedžius, įsisėdo į 
roges ir kaip vėjaš nulėkė per pusnynus.

Tą pAŠią, naktį prie buto privažiavo kėli Su
kiniai. Jie atvežė šiltūs drabužius ir šviežių suša
lusių žuvų.^ Amerikiečiai tuo jaus apsitaišė^pa val
gė skanių eUvų ir išvažiavo draūgė su laukiniais. 
Neilgai trukę jite atvykb į kaimelį. Juos įvedė į 
šiltą šėtrą, kuriame kūrenosi ugnis, o ant jos ka
bojo katilas šu briediena. Privalgę briedienos, 
amerikiečiai išsitiesė ant briedžio kailių ir ska
niai užmigo. Ant rytojaus jie su laukimais vėl lei- 
dbsi į kelionę ir pef dvi dieni pasiekė fcumak-Sur- 
ką, apie kurią jiems kalbėjo Deliongas.

‘. y (Bus daugiau)
----------------------------------- ------- ------------------------------- u...-* i - r —— .
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SKAITYTOJAS PASISAKO
RAŠO NUOLATINIS SKAITYTOJAS

*3

DK FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

VaL agū susitarimu. Uždaryta treč.

i

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) Tel. LU 5-6448 
2ruma ligonius pagal susitarimą- 

Jei neuuiucpia, saamninu 3 <40004

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

lietuviu tautybes susiformavimas pietryčiu
PABALTIJYJE TARP PRCSŲ-LlfcTUVIV GYVENTOJŲ

.-.Y

'-i

< 
■

'/f

BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3*07 W*W 103rd Street 

VuIshHas pjgal susitari

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• • •

"Tavęs dėlei, kasdien žudomi esame; ir kaip plaujamos avys esame 
laikomi" Psa. 44:23.

Turime atsiminti, kad kiekvienas mūsų turi tik vieną auką; kad šitą 
auką turime statyti po Dievo akių diena po dienos, tarnaudami jam geriau 
ir geriau kada tik randame progos. Turime atsiminti, kad šita auka, nors ir 
susideda iš daugelių mažęsnįų paaukavimų, kurie taip menki, kad nepritinka 
čia apie juos kalbėti arba svarstyti, vienok reikia juos visus užlaikyti, kad 
sudarius tą vieną auką, kuria padarėme tada, kai buvome priimti į Dievo 
šeimyną. Pasvęsdami savo valią, mes atidavėm viską; todėl užlaikymas nors 
mažiausio daikto mūsų gyvenime — pasipriešinimas aukauti tą, kas mūsų 
supratimu būtų patinkamas Dievui — reiškia užlaikymą tų dalykų, kuriuos 
pašventėm Dievui.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IK JAI KURU AS 

Sandra praktika, spuc. MOTERŲ Ilges.
Ofisas 26Š2 WEST 5nh Š1R2ET 

Tol. PR 8-1223
OFISO VALu pino., antrai, trema, 
ir pėnkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. fejtadie- 
auus 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

. nagai suaitarūDA.

2b®* West 63rd SU thteigi. VL 60629
> Telef.: PRospect e-bOM

tKl'HOPEDAa-^aOTEąjSTAS
Aparatai - Protezai. bau- 

Speech pagalba kJiom*. 
k ' Aren supports; ir t. t

DR. e. K. BOBĖUS
. Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
? ' 5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (313) 321-4200

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS M CHIRURGAS 

Š WucMiwHr Community kilniko« 
' Medicinos direktorius

1.938 S. Menheun Rd„ Westcfteeter, IL.
VALANinJS: 3—9 darbo dienomis ir 

kąs «ncrą šeštadienį 8—3 vaL 
r»L> 562-2727 arba 562-2728

DK.UEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telef.: 776-2380 

Roxidondios telafa 448-5545

Skaičius gyvenviečių, kuriose buvo vokiečių kolonistų V736 m
(M. Beheim — Schwarzbach, 1879. psl. 27 i1—275).

- ----- —;---- —------ ---------------------■
Gyven Skaičius gyveą-

Valsčiai viečių viečių apgyventu
Eilės bendri

nr. skaičiai vokieč. liet.

Isrutės (Instenburg) apygarda •
1 Althof—Insterburg .... ............. .......... 20 7 19 Į
2 Brakuponcn ....... ............... ................. 26 20 22
3 B'redauen.... ........  „..................:.... 46 34 10 i
4

1 » ■

Buduponen J............................... ........... 23 23 18
g Budweliten . .....-............. ..................... 43 37
6 Boiken ................. ............ ............ .......... . 16 15 10
7 Danzkehmen ............................ ............ 17 15
8 Dinglauken .......  ,............. 21 16 18
9 Gaudischkehnięn ..... ............ .............. 17 13 12

10 Georgenburg ......................... ...... ......... 59 30 55 J
11 Goritten ................................................. 26 25 21
12 GudvaUcn .... ...................................... .. 34 24 33
13 Hozflossamt ......................... ............ 40 19 32
14 Jurgaitschen ................ .................. ...... 39 22 32 i

15 Kattenau .................... ........................ 20 19 15 1
3216 Kuaten .......... ......................... ......... . 30

17 Kdnigsfelde ... ..................................... £ 30 29
18 Kussen ...... .......................................... 15 10 15
19 Lappbnen ........................... ............. 29 19 23 į

■2Q Mattfischkehmen .... ............................ 9 7 9 i
>21 
i Meigunkehmen ..... ............................... 13 12 12

22 Molinen ....... ............. ........................ . 36 25 34
23 Plikken ..................... ............................ 13 13 10
24 i Saalau ...................... ............................... 19 7 7

i 25 Stanaitschen ......................................... 24 23 18
26 Szirguponen. .................................... ..... 26 23 20
27
28 i
-.9

Tohningkehm^n ............... ..................
WaidABkkadel _____ _________ —— 24

23
21

23
20 iVv CllVltlLlrLJVCLVLV-L   ___..... ______ —  

Weedem ..................  -...... 27- '24 18 !

Ragainės (Ragn.it) apygarda
U) Althof—Ragnit .................................... 42* ■ 27 36

31 Darkei i men ....................... . ............... . 40 26 31I
j 32 Gerskullen ...........  -....... 51 38 36
1 33 Gruiubkovaiten ........................ ........ 47 18 45
k

Uszpinaųken.......... — 28 22 25

i Kassigkehmen .L..i:...:......___ 19 7 19
36 Lesgewaghiinnen f............—..........:.... 24 8 23’
37 Labegallen ........................ .-........... ’. - 27 12 25
38 Schreitlauken .... . ...................... ..i.—- 29 15 27
19 Sommerau..............  —............. -..... •23 1 23

Tilžės (Tilsit) apygarda

40 Galigarben ..... ........... .;............... .......... 58 26 52
41 Baubeln .......................... .............. 59 15 58
42 Kukernese :.... .....'............ -.................... 29 29
43 Linkuhnen . ................. .......... ......... 30 30

44 Winge ...—................. ........ ........ ............. 37 37

Klaipėdos (Memel) apygarda

15 Al thof—Mėmei ................... 119 119
46 Klenimenhof .... -............................ :..... 86 86>

14/ Heidvkrug ........  —................. 71 71
18 Prokuls .......... . ..... ..... ......................... 104 3 104

49 Russ ......-........... ...... ............... ............ 50 50
______ ~ -

VISO........ 1205 801 996

Lentelę paaiškinantis pavyzdys:
Sendvario — (Althofo) Įsrutės (Intcrsburgo) administracijos

Į sąrašuose yni įrašyta 20 gyvenviečių. 19 gyvenviečių* 4?yveno lie-

Iš minėtos atkarpos A.T. ci- mas ’. Taip net ir visi 1934 m. 
tuoja: “Įvykęs 1929 metų pasi- vad. sukT’mo dalyviai, kariai 
kėsinimas - atentatas prieš A. . ir civiliai ir pats A. Voldema- 
Voldemarą buvo tik vienas gai- ■ ras, kurie karo lauko teismo 
vališkos kovos prieš priespaudą buvo nuteisti (dviem mirties 
veiksmų. Ir tik taip j j tenka mi- bausmė), pagal A.T., yra tik 
nėti ir vertinti.” Ir rašo: “Kova “raudonieji išgamos”, 
prieš priespaudą? Prieš kokią? 
Nejaugi nepriklausomoje Lietu- : 
voje buvo baudžiava? ..: Apie 
kokią priespaudą A.Ž. kalba?” 
“Gal “Naujienos” šiuos šmeižtus 
paaiškintų plačiau. Tiesa, kad 
v;enas kitas raudonasis išgama 

i norėjo sudrumsti nepriklauso- 
mybės gyvenimą, bet būdavo 
laikinai patubdvti kalėjiman ir 
tuo reikalas užsiba'gdavo, kol 
raudonasis plėšikas neokupavo

j Lietuvos”,
Pagal A.T., jei nėra baudžia- į 

vos, tai nėra ir priespaudos. O 
kur politinės laisvės, kur asmens 

' lansvės? Ar net ir demokrati- 
Inėje santvarkoje gyvendamas 
Į A.T. nepajėgia iki šiol susivok- : 
t i, kokios yra asmens laisvės ir ! 
ką reiškia jų paneigimas? As- 1 “Naujienų” 
___ i.;_ ■„ <i__ :__ : 4--;„ '

Na, o Suvalkijos neramumų 
ūk’nmkai, žuvę ar sužeisti nuo 
policijos kulkų be teismo, ir k.l. 
teismo nubausti kalėjimu ar 
mirčiai ar administracijos nu
bausti — ar tai irgi “raudonieji 

. išgamos”? Apie tuos teismus 
atkarpoj irgi rašoma. Rašyta ir 

I atskirai žmonių, kurie lankėsi 
pas prezidentą ir min. pirmi
ninką. Delegacijoje buvo Ūki
ninkų Vienybės (įkurtos vadis- 
tmės valdžios) pirmininkai.

■ Apie tai rašo ir Liet. Enciklo
pedija. Juk tai dėjosi tą laiko
tarpį, apie kurį A.T. sako, kad 
dauguma “lietuvių tautos pilie- 

: čių” buvo patenkinti.

Dar kartą A.T. cituoja iš 
’ atkarpos ir sako, 

mens laisvių ■ klausimai taip ' kad i pabaigą autorius rašo: 
dažnai ir čia dabar yra palie- i “Maža grupė sąmokslininkų,
člami. Neužmirštas tas reikalas sakyčiau smogikai, vysto veiklą, 
ir Helsinkio aktuose. Mūsų 1922 i kad galėtų nutildyti tuos, kurie 
metų konstitucijos, asmens lais- skirtingai galvoja. Jiems labiau- 
vės buvo nustatytos ir garan- i šiai 
tuotos. Įvedus 
krašte karo stovį, tos laisvių 
garantijos neveikė.

Pagal A.T. tik vienas kitas 
| “raudonasis išgama” buvo laiki
nai patubdyti kalėjiman. Už da- į 
lyvavimą komunistinėj veikloj i grupė 
ašmenų bylos būdavo kaip tai- - pagrobtą biznierių, 
syklė svarstomos reguliarių 
teismų. Kas. kaip ir už ką buvo 
teisiami karo lauko teismų, 
“Naujienų” atkarpoj autorius 
labai aiškiai nurodė. Bet A.T. 
randa tik “raudonuosius išga-

užkliūva “Naujienas” ir 
ir ■ palaikant Į jų redaktorius. Kad nutildyti 

“Naujienas”, jie bando sunie- 
| kinti jų redaktorių”.

(Bus daugiau)

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta.

Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH WESTERN AVE

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

grobikų.

TuL WA 5-8063

(Bus daugiau)

Future Drivers Of America

CHICAGO, ILL. 4O6W

S — NAUJIENOS. CHICAGO i, ILL.

AMB U L A NSO 
PATARNAVIMAS

VW6|« AMm* DMkut 
T«Wu Htmtocfc 4-14] J

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

■"

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1EIMOS VALANDOS

Vbm ptwramaa 11 WOPA,

— Kalifornijos motociklistų 
“Angelai” paleido vieną 

atimtą iš

— Pietų valtsijų ūkininkai 
, negali parduoti anksti prinoku- 
j šių kriaušių, nes nėra supkveži- 
1 mių joms pervežti.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
LsidimN — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Lletuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 8:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 8:80

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

tuviai, o 7 gyvenvietėsė — vokiečiai kolonistai. Tokiu būdu 13 
gyvenviečių gyveno tik vieni lietuviai tik vienoje gyvenvietėje — 
vieni vokiečiai.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

Pagal tėvus Shauteris

A “Lietuvos Aidaf
_KAZt BRAZDŽIONYTt

Prcęrtmot ¥«di|a

KssHIes nuo pirmadienio iki
- p^iktbdlenio 9 vaL vak.-

Viaos Uidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. FIa, 8:30 ml. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

y -2646 W. 71st Street.
ChkaRO, IHinois 60629

' v Telef. 778-5374
■ — BllH

Tomorro’rs drivers — decide today vrhich cars they’d 
like to drive “in a couple of yean” as they enthuse over » 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griff® 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto shows *?« 
a key barometer for Dew model sales in every section of iha 
country,” Lund says. “They gfre people an opportunity tc 
inspect a wide selection of naw cars designed to meet even 
driving need.” An estimated 40 million persons will view tht 
life-oze counterpart fin varioas forms) of the Owvrolet aute 
show pictured above.

Mirė 197.9 m. birželio 29 d., 1:00 vai. ryto sulaukusi G7 metų am
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: dūkte Lynn Ferronc, brolis Arthur Slaters, jo 
žmona Hetęn, brolio vaikai - Arthur Slaters Jr. su žmona Joyce, ii; 
Candice Slaters, motina Anastasia Sliauterienė bei kiti giminės, drau-i 
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vai. vak. Casey-Laskowski kop
lyčioje, 4543 W. Diversey.

Pirmadienį, liepos 2 dieną 11:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 
Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Marijos Tobiasz giminės, draugai ir pažįstami nuo$ir-| 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliadę lieka:
duktė, brolis, molira, brolio vaikai, giminės

Laidohiviu Direktorius Povilą* J. Ridikas. Tel. Y A 7-1911.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. Tel: YArds 7-3401

Tel: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

Tel YArds 7-1911

Ragn.it
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kalbėtojų bus Simas

čegužinė vėl bus lie- 
Vyčm salėje ir sode-

L et. Vyčių Ill.-Ind. apskrities , Este’la Rogers, Juozas Lauri- 
antras šių metų susirinkimas naitis ir Klemente Vidžius su- 
įvvko birželio 4 dieną Vyčių sa- i ruoš priiminėjimo vakarą mig
lėje. Nariai buvo paraginti gau- piūčio 16 d. Vyčių namuose, 
šiai dalyvauti Pavergtų Tautų i Walter Tenclinger

r masin’ame susirinkime Daley 
Plazoje liepos 21 dieną. Vienas 
iš žymių 
Kudirka.

- Metinė 
pos 4 d.
lyje. Še;mininkės prižadėjo pa

puošti skanių lietuviškų gami
niu, bus žaidimų jauniems ir j ku p'ešin’ų, raižinių, j 
Ąžuolo Stelmoko orkestras gros , diib:nių ir daugiau, kuriuos bus 
šokiams.

Nariai nutarė vėl prisiųsti 
« duosnią auką Vyčių centro sti

pendijos fondui ir išklausė ra
portą namų priežiūros komiteto

- apie pagražinimą salės.

Didžioji dalis susirinkimo bu
vo užimta ateinančio Vyčių vals
tybinio seimo reikalais. Seimo 
pirm. Algirdas Brazis ir vice- 
pirm. Irena Šankus ir Tony Ru
dis, Jr., pranešė, kad jau daug 
šimtų delegatų ir svečių iš visos 
Amerikos Vyčių kuopų ir ap
skričių registruojasi į rugpiūčio 
16-tos iki 19-tos suvažiavimą 
Radison viešbutyje.

Įvairių parengimų komitetų 
vedėjai atsiuntė pranešimus apie 
jų veiklą. Anksčiau atvažiavę 
galės dalyvauti Čikagos Preky
bos rūmų golfo žaidime ir ban-. 
kete, vadovaujant Vincui Sa- 
maškai, o kiti galės matyti įdo
mias miesto vietas ir dalyvauti 
teatro vakarėlyje, vadovaujant 
Monikai Kasper. Tai bus rug
piūčio 15 dieną.

orkestras 
gros šokiams ir bus gardžių 
valg'ų bei užkandžių.

Kultūrinis vakaras — “Folk 
Fair” — bus rugpjūčio 17 dieną 
Gim. Panelės Šv. parapijos sa
lėje. Vedėjai Faustas Strolia ir 
Al Mockus pranešė, kad bus pa
rodos įvairių lietuvių meninįn- 

gintaro <
galima nusipirkti. Taipgi bus 
galima paragauti lietuviškų ska
numynų — koldūnų, cepelinų ir 
pan., pagamintų Marquette Pa£- 
ko valgyklų ir delikatesų krau
tuvėse. O įvairiais laikais per 
vakarą Vyčių choras, Fausto 
Strolios jaunimo grupė ir Frank 
Zapolio vadovaujami Vyčių šo
kėjai atliks dainų ir šokių pro
gramą. Į.

Vincas Samaška/ banketo ko
miteto pirmininkas, pranešė,

PERKAME sidabrines ir aukai-, 
nes monetas bei pašto ženklų1 
kolekcijas/ Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
— Beverjy Shores* Ind. par

duodami prieš pat Michigan 
ežerą 2 ar 3 sklypai prie vienas 

įkilo, kiekvienas po -ĮĮ0,000. Tel. 
[(312) - 925 - 6130. (Pr.)

— Liepos 4 d. Chicagoje Vy- 
jčių name ir sodelyje bus gegu- 

■ žinės. Prasidės 12 vai. ir tuo jaus 
; pat bus galima valgyti skanius 
i pietus, šokiai prasidės 3 vai. p-|

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardav 
REAL ESTATE FOR S

4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMES 
.IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJLMAI: 

DĖL VISŲ LNFORMACIJV KREIPTIS Į:

tyta, kad sykiu atlaikys Mišias Pakalniškienė organizuoja span- P1VIUS-J?OKI^ prasmes .1 vai. p. 
vysk. Vincentas Brizgys, klebo- Į dos stalą 66-nie Lietuvos vyčių P’’ ° ve ,au bus ir šokių konkur-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia

nas Antanas Zakarauskas ir kiti Į 
svečiai kunigai. Procesijoje da
lyvaus daug lietuvių organizaci
jų ir darugijų. Po šv. Mišių bus 
atsisveikinimo pietūs parapijos 
salėje. Juos paruoš Julia Zakar- 
kos ir jos komitetas.

Irena Šankus, sveikinimų ■

sas. Visa Chicagos Lietuvių vi- 
įsuomenė yra kviečiama atvykti 
I ir Amerikos laisvės dieną pra-

seime, rugpiūčio viduryje, Či- j 
kagoje. Ant jo bus išdėstvtos

. ii ^LiiieiiKVfi laisves uknygos parašytos organizacijos ldsti Sl| v &is (Pl > 
narių lietuvių ir anglų kalbo
mis. Taip pat organizuojama lie- į — DENGIAME ir taisome vi

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, .medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

KAINA

kaina 4
37 pėdu

tuvių dailininkų darbų paroda, j sų rūšių stogus. Garantuojame j j^oy.
Ji bus Marquette Parko lietuvių

V - I WUiai/ X11U.A 1U1O,

___ __  parapijos saleje. Suinteresuoti ARVYDAS KIELA. Skambinti | auto garažas. Avers ir 26-ta. 
knygelės komiteto pirmininkė, ] prašomi skambinti Aleksandrui 
pranešė, kad" jau keli šimtai i 636-6864. i

V kjcuiiciorkci, uaiiACiu i . ... . "i- ~ '

miteto pirmininkas, pranešė, sveikintojTr' užsisakė patalpinti 
kad rugpiūčio 18 dieną Radison N tikinimus ir pranešimus, 
viešbutyje Amerikos Vyčiu SPau?os komiteto Emilija Pa
garbos pažymėjimas bus Įteik: 
tas mūsų JAV kongresmanui 
Edward J. Derwinski, pagerbti 
jo pastangas Lietuvos laisvini
mo reikalams ir Vyčių garbės 
narystės medalis bus įteiktas | 
vylei, generalinei konsulei Juzei j 
Daužvardienei. Bus didelė eilė 
žymių svečių, o šokiams gros 
du orkestrai.

Seimas pasibaigs su šv. Mi-- 
šiomis rugpiūčio 19 dieną Gim. 
Panelės Šv. bažnyčioje ir numa-

už savo darbą. Esame apdrausti. Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas

viešbutyje Amerikos Vyčių 
fe'

Spaudos komiteto Emilija Pa-

J tel. 434-9655. (Pr.)i
j — Horoscopes or Astrologies.

— Marijus Sajauskas iš De-!Tarot Card Readings. Saturday 
troito, po sėkmingos 25 m. tar-1 U- 5 no appointment necea. 
nybos Fordo dirbtuvėse, paskir-{ sary* ELINOR JAKŠTO, 17 N

1 om * nrrf-a >-r M r . v v

Medinis namas su geležies (Hard' 
ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajam komlsiįa kreiptas! i visus (iod 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienrašti 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- ’ 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivija * 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomb | 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. i ■ 
kalų renesanso. ' *• |.S

| pareiškė, kad yrą pasirengę per 
liepos ir rugpiūčio mėnesius pla
čiai pranešti visuomenei infor
macijas apie parengimus. O kiti 

; seimo komitetų vedėjai: regist- 
! racijos — Anne Marie Kassel ir 
? Gerry Mack; viešbutyje pietų 
! — Millie ir Jim Jagiella; trans- 
portacįjos — Frank Jvelnis, ir 
posėdžių smulkmenų — Eleano- 
ra Laurin pranešė, kad visi jau 
pasiruošę savo pareigoms.

Nariai vienbalsiai priėmė ra- 
] portus ir užbaigė susirinkimą, 
j nutarę sekantį susirinkimą tu- 
j rėti rugsėjo 26 d. Vyčių salėje.

Eleonora Laurin

tas Vinyl skyriaus Gamybos 
proceso inžinierium. Už įvairius 
patobulinimus jis yra gavęs ke- < 
lėtą premijų. Inž. Alfonsas Ar
lauskas iš General Motors korp. 
už sąžiningą darbą bei labai ge-

STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or Į 
925-8392. Professional Member] 
American Federation of Astro-! 
logers. (Pr-)

• Parduodami originalūs tau-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
Alice ir kaulius Paviloniat,įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Ha i — — - -—— *------------- >

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiena akaferislamr 1 dabar gyveną Oak Lawn apylin-
—- • —— »-» M ■ ---------L 1.-11 •**_—!.*-------—I-Tv—U,. lkėje, tapo Naujienų prenumera- 

jtoriais, platinimo vajaus proga 
LLlJll LLLCULĮ aLUSLUgUS UV-LtJJLLLS ŪOLUGLLUUa. AJ<X111U Ilgioj 1 VLU.TO ĮJiUgVO MUW I., v-. « , ► .

svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu į jas užsisakydami vienenems

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ta mūsų narnąs’’ { paskambino į Naujienas ir už
sakė dienraštį, o; šiandien,- pa
gerėjus pristatymui:paštų, jis 
jau buvo Pavilonių pašto dėžu
tėje. Čikagos lietuviai, bent kiek 
susipažinę ar susidomėję namų 
statyba, pažįsta Povilą kaip na
mų statybos stalių bėi dailidę, 
dirbusį prie namų statybos dar
bų Čikagos pietvakariuose, dau
giausia Oak Lawn apylinkėje. 
Malonu juos sveikinti, o gerą ži
nią pranešti visiems skaityto
jams, prašant daugiau pastangų 
platinimo vajui. : '

— Illinois valstijos loterijoj 
birželio 28 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 454, 03, 6 ir 2887. 
Treasure Hunt lošime laimėjo 
34, 27, 23, 30, 18 ir 32. ‘
■ 1 . . .

— Sabina Klatt ir Emilija

Mykolas Karaftis, sav. Grand Shores motelio Ir Raddendnio rieibafic 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9758, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti

— - - ~ “ " «— • « • Va •

feidimu kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais įrengimais.

autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas tr visus kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu kaitytoji nttaucnr 
yraioma pasinaudoti žemiau eaančlcmia atkarpomis.

WAOJIHNOS 
1739 SO. HALST1D IT. 
CHICAGO, IL 4MM

mažindamas auairailnėjlmo iilaidaa. Priede

Pavardė Ir vardu

Adresas

v Užrakau- Naujiena® kaip dovaną savo 
yra naujai skaitytojai. Priede  6

Pavardė Ir vardas -

Adresas

Spon šoriam pavardė, vardas ir vietovė

i

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda Ir Naujiena 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL ___

Pavardė ta vardas

Adresu

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ratlpi. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė ta vardas

Adresas

pavardė ir vardas

l lr*«M

pareigu atlikimą atžymėtas] tjnįai kostiumai. Teirautis tel.
metiniu ženklu bei premija.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyrius sudarė de
legaciją aplankyti Kard. Madei-

436-4673. (Pr).

— Muz. A. Jurgučio žmonos 
ir dukros atsikvietimo reikalu 
gavusieji iš seh^percv- tuo rei- 

. yra prašomi-savo
I į)'-*'’ X1O I

ros ir tartis dėl Pavergtų, tautųIaiškus> . _ 
savaitės minėjimo. Audiencijaj asmenišku laišku jam padėkoti 
paskirta liepos 3 d., delegaciją j pastangas, šito mielu tautię- 
sudaro kun. kleb. Albertas Kon-: 
tautas, St. Lūšys, Edm. Cibas 
ir dr. P. Kaladė.

— Varpininkų Leidinių Fondo 
gegužinė bus liepos 22 d. Lietu: 
vos jyčįų salėje ir sodelyje. 
Prieš gegužinę bus išleistas nau
jas “Sėjos” žurnalo numeris; 
Ten bus galimą Įsigyti jį ir ki
tus Varpininktį"Fondo leidinius:

— Juozo Blažio, Pensininkų 
S-gos valdybos nario ir veik
laus visuomenės veikėjo, 75 m. 
sukaktį paminėjo Sandaros 25 
kuopą bei laikraščio “Sandara” 
bendradarbiai.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariu ose

DAR SENA

( Parduodamas žema 
riu mūro namas ant 
Nauji langai, naujai išdek 
^Tt^galite keltis, priešais Mž 
parką?^—

LABAI ŠVARUS 2 butu n< 
garažas, elektrinės durys, atsl 
zu šildymai, Brighton Parke, i
NAUJAS 2 aukštų mūro nanu 
quette Parke. 2 butai po 6 kar 
ir trečias gražiame beismante 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 
garažas. Apie $6,000 pajamų, 
jas stogas, gazu šildymas, a 
nuo potvynių, aluminum lang 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro i 
2 butai ir profesionalui linksi 
so patalpa. Dans uriedų, Mar 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštų mūro 1 
apie $18,000 pajamų. Geros s< 
Marquette Parke.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. I

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-85

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidim 
Dirbu ir užmiesčiuose greil 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

čiu prašo muz. A. Jurgutis.
? ' (Pr).

• Lietuvos Dukterų Draugi
jos patalpose veikia CETA biu
ras, kuris parūpina darbdaviams 
darbininku ir
įvairių darbų. Kreiptis asmenis-] 
kai arba telefonu. Adresas:! 
2735 W. 71 St., tel. 925-3212, nuo į 
9:30 rvto iki 4:30 vai. popiet. I

(Pr). I
• Chicagos Anglijos-Britani- 

jos Klubo piknikas bus š.m. Lie-
r.pos mėn 1 dieną vyčių Salėje 

Į Pradžia - 12 vai. Bus puikūs 
: kepsniai. P. Blėkiai keps ponė

kus. šeimininkės: ponios -.Straz- 
nickienė, Kurienė, Paulauskienė 
ir

j

Naujienų piknike bus tur
tingas Laimės šaltinis laimin
giems pikniko dalyviams bei 
dienraščio rėmėjams. Jau tal
kon-atėjo ilgametis Naujienų 
bičiulis. Jis ■ įteikė administra
torę^ Kristinai Austin penkinę, 
prašydamas nupirkti Illinois 
loterijos bilietų ir linkėdamas, 
kad juos ištraukęs taptų milijo
nierium. Turį asmeniškai nerei
kalingus, bet vertingus daiktus 
bei rankdarbius, prašomi paau
koti Laimės šaltiniui.

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai.

TRAILER MECHANICS
Minimum 2 years’ experience. Large growing company.
Union shop. Mobile and shop positions available. 3 shifts.

INTĘRMODAL, INC.
254-6105 • Contact Tom

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

•7i MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5*2737

V**—V*

FOR SALE — BY OWNER

81st and Francisco - 3 Bedroom Stone 
Ranch with Den, L Shaped Living & 
Dining Room, Wall to Wall Carpet, 2 
Fireplaces &Baths, Finished Base
ment, ’ 2 Car Garage, New Roof and 

. , . - , i Appliances, Fenced in Lanscaped Lot 
darbininkams] (Buildable).

ONLY $79,000
CALL 776-5355 after 6 

AL or DOROTHY

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO
Tiktai $98 pusmečiui aut omo b 
Liability apdraudimas pensininfc

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HELP WANTED — FEMALI 
Darbininkių Reikia

Černiauskienė.
Gros Venskaus orkestras.

(Pr).

BENDRAVIMAS SU 
PAVERGTA LIETUVA

(Atkelta iš 4 psl.)

pantui. Kaip toks išeivijos elge
sys atsilieptų ir paveikių pa
vergtos Lietuvos rezistentus, di
sidentus, tyliąją tautos daugu
mą, iš kurios tarpo atsiranda ir 
rezistentai ir prisitaikėliai? ži
noma, labai ir labai neigiamai 
ir ne vieną gal pastūmėtų į ne
viltį ir pasidavimą okupantui. Iš 
bendradarbiavimo su kraštu, 
dabartinėmis okupanto nusta-

CASHIER WANTED

SOUTH WATER MARKET
Hours 5 A.A. to 2 P.M.

Must be bondable.
CONTACT — CRAIG

829 - 7700

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

PERSONAL 
Asmeny Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI gyvenimui 
draugą. Prašau atsiliepti i mano 
paieškojimą rimtą tautieti, mėgstan
tį ramu gyvenimą. Esu rimta, tvar
kinga moteris, 56 metų amžiaus. Laiš- 

su trumpu savo gyvenimo aprašy- 
prašau rašyti:

Nijolei, Box Nr. 229 
c/o NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

riiu

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Išnuomojamas gražiai atremontuo- 
! tas butas Bridgeporte, 3-me aukšte, 
i Pageidaujamo vyresnio amžiaus lie-— ar-------- — ------------- . j. v j - -

lytomis sąlygomis, lietuviu tau- tuviu P°ra ar yĮenas’ be vaikų :rV » ./ O ' v 1 ~ ,,, rrtrynillIlL’ll

tai jokios naudos, išskyrus ry
šių ]>alaikymą su artimaisiais. 
Bet užtat dėl to bendradarbia
vimo triumfuotų ir džiūgautų 
okupantas ir parsidavėliai, kad 
jiems pasisekė sužlugdyti išeivi
jos kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
jos nepriklausomybės atstaty-' 
nio ir juo’s sukiršinti. Ne vienas 
parsidavėlis būtų ajxlovanotas 
okupanto ordenais ir paukštin- 
tas tarnyboje.

Tauta, kuri nustoja priešintis 
pavergėjui — okupantui, yra 
pasmerkta išnykimui. Tai tokie' 
būtų rezultatai už visišką bend-j 
ralarbiavimą okupanto sąlygo
mis su pavergtu kraštu.

kambariniu gyvuliukų.
Tel. 523-4109.

Bridgeporte išnuomojamas 5 kam
bariu butas, 3 miegami, 1-mame aukš
te. Skambinti 927-2238.

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbaine lietuviškai 
Tel. 476-5635

k s

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town ot Loke)

Dėto namus II lauko h 11 vidau*. 
Darba* garantuota*.

L

r" —-
Siuntiniai į Lietuvą 

fr kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4063 Archer / 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59

Notary PvMIa 
INCOM! TAX SIKVICI

rai® pat daromi vartiaaL Rimta 
iškvietimai. pildomi pilietybes pi 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

I

i 
t

Skambinti YA 7-9107 j
STASYS ŠAKINIS - 1

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street, 
Tai. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susil 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė Teikta jau daugiau ki 

40 metų, patarnaudama klientas 
m»

Apdraustas perkrausfymat 
U įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1182 irb« 376-5W

S naujumo*, CHICAGO t, ill, ^Saturday, Juns 30, 1978




