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PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTU SEIMO 
DELEGACIJA WASHINGTONEM

Pavergtųjų Europos Tautų seimo delegacija, kurioje lietuvius į 
atstovauja dr. Br. Nemickas, š.m. birželio 20 d. lankėsi Valstybės t'; 
Departamente,-Atstovų Rūmų pirmininko T. O’Neill bei Europos ■ 
Saugumo ir Bendradarbiavimo komisijos pirmininko kongresmano b 
Dante B. Fascell ir Atstovų Rūmų Politinės komisijos pirmininko i 
kongresmano C. J.- Zablockr įstaigose. Delegacijos tikslas buvo 
įtaigoti .Kongreso narius, kad Pavergtųjų Tautų Savaitės proga 
JAV Prezidento išleidžiamoje deklaracijoje ir Kongreso diskusi
jose būtų ypatingai pabrėžta žmogaus teisių ir tautų apsispren
dimo teisės reikšmė pasaulio taikai.

Valstybės Departamente dele- 
gacija pasimatė su James L. 
Goodby, Valstybės sekretoriaus 
pavądųotoju Europos reikalams... 
Dr. Nemickas; tarp kitų klausi
mų, iškėlė Lietuvos Helsinkio delis keleivinis lėktuvas, vežęs 
grupės narių Viktoro Petkaus ir 61 keleivį, artėdamas prie aero- 
Balio Gajausko, taiįr pat- kitų dromo, kirto į kalną ir užmušė 
lietuvių politinių kalinių, geibė- visus keleivius bei įgulą. Lėktu- 
jimo reikalą. Valstybės Depar- vas buvo naudotas Antrojo pa- 
tamento pareigūnas pareiškė, saulinio karo metu, F-28. Mano- 
kad jų likimu esą nemažiau rū- ma> kad seni lėktuvo instru- 
pinamasi, kaip Ščaranškiu su' mentai jau nebeveikė ir besisu- 
Orlovu. Vėliau dr. Nemickas pa- > kančiam lėktuvui nerodė, kad 
informavo Lietuvos, atstovą dr. J1S buvo visai netoli kalno pa- 
St. Bačkį apie PĘT. delegacijos kraščio.
pasimatymus su . valdžios . ar _ Lėk tu vas ilgus merus aptar

navo vjetoį..gyventojus, bet va
kar instrumentai neveikė tinka
mai ir pražudė ne tik įgulą, bet 
ir keleivius.

' stovais.'

SOVIETŲ PAREIGŪNAS
KANADOJE AIŠKINA

PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ

Sovietų Sąjungos Ųpsrręigūhai 
Vakaruose aiškinasi' jog nauja
sis Maskvos. įstatymas., piliety
bės reikalu "niekuo '- nesiskiria

i

įstatymų ir nesudaro ’jblEfo- pa
vojaus Sovietų Sąjungoje besi
lankantiems. Brooklyn© “Lais
vė” cituoja “Toronto Star” dien
raštyje išspausdintą SSRS am
basados Ottawoje spaudos at
tache- asistento Igorio Lobanovo 
pasisakymą. Jis rašo, kad Sovie
tų Sąjungos piliečiais užsienyje 
esą laikomi tie asmenys, “kurie 
nori palaikyti tarybinę piliety
bę, yra užsiregistravę konsula
tuose ir turi užsienio pasą”. Ka
nadoje gyvenantys keli šimtai 
asmenų, priklausančių tai kate
gorijai. Norintys tapti “tarybi
niais piliečiais”, rašo Lobano
vas, pirmiausia turi “įrodyti pa-
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IndonezijoĮe lėktuvas 
kirto į kalną

JAKARTA, Indonezija. — Di- j
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NUŠOVĖ DU TURKU POLICININKUS.
SAUGOJUSIUS AMBASADA ANKAROJ

ĮKAITAIS IŠSIVEDĖ AMBASADORIŲ IR AŠTUONIO
LIKA EGIPTIEČIŲ, BUVUSIŲ AMBASADOJE

SLA Pildomieji taryba 60-ojo seimo atidarymo metu gieda Lietuvos himną. Iš kairės 
į dešinę matome: dr. Danielių Degesį, gydytoją kvotėją; iždo globėją Kristiną Austin, 
iždininkę Euphrosine Mikužiūtę, vicepirmininką Aleksandrą Čapliką, pirmininką Povilą 
P. Dargi, sekretorę Genovaitę Meiliūnienę ir Seimui ruošti komiteto pirmininką Juozą 
Stempužį. (V. Bacevičiaus nuotrauka)

AUSTRALIJOJE RODO DIDELIUS
LABORATORIJOS GABALUS

DIDŽIAUSIOJI DALIS METALO NUKRITO 
INDIJOS VANDENYNE

TRUMPAI IŠ VISUR

Naciai turi gynėjus
PARYŽIUS. — Organizacija, 

pasivadinusi “Odessa”, prisiėmė 
atsakomybę už seriją susprog
dintų bombų, kuriomis praeitą 
ketvirtadienį buvo sunaikinti 
automobilių dviejų “medžioto
jų” Serge ir Beate Klarsfield.

Pagrasinimo laiškuose Pary
žiaus advokatams Klarsfieldams 
“Odessa” perspėja liautis, nes. 
jei nesiliaus, sekantis sprogimas 
būsiąs kruvinas.

Klarsfieldai pagarsėjo pasau
lyje karo kriminalistų nacių, 
ypač buvusių SS narių, me
džioklėmis.

Skylab krito ne viena

PERTH, Australija.— Austra
lijos pašto tarnautojas ir du ge
ležinkeliečiai rado vieną didelę 
skriejusios laboratorijos dalį 
krašto gilumoje. Ją rado nukri
tusią Australijos dirvonuose ir 
smėlynuose.

Dabar aiškiai nustatyta, kad 
laboratorijos dalys pradėjo by
rėti tuojau po 11:37 vai. ryto In
dijos vandenyne. Laboratorija 
lūžo, degė, liepsnojo ir byrėjo. 
Patys didžiausieji gabalai pra
dėjo kristi į Indijos vandenyną, 
Australijos dar nepasiekus.

Pradžioje buvo susidaręs įspū
dis, kad pietinį Australijos pa
kraštį pasiekė paskutiniai de
gančios laboratorijos gabalai ir 
kibirkštys. Ūkininkų gyvuliai 

’ bėgo į tvartus, nuo ūžimo ir
NEW DELHI, Indija. — Vai- liepsnų danguje, o patys ūkinin- 

dančios Janata partijos dar 20 kai bėgo paskui krintančios la-

žemėn. Jeigu nutupdė žmones, 
buvusius Mėnulio paviršiuje, tai 
turi mokėti nutupdyti ir iškeltą 
laboratoriją, komentuoja val
džios žmonės.

1.496

grindą tam ir paduoti oficialų nari\ parlamente pasitraukus,, boratori jos gabalus, tikėdamiesi

Chappaquiddick tilto 
balsuotojai nepamiršo
BOSTONAS. — Gallup orga

nizacija, apklausinėjusi
balsavimo teisę turinčius ame
rikiečius, rado, kad 45 nuošim
čiai jų tebetiki, jog senatorius 
Edward Kennedy netinkamai el
gėsi tą 1969 m. liepos mėnesio 
naktį, kai jam važiuojant per 
Chappaquiddick tiltą jo auto
mobilis nukrito i vandeni ir su 
juo važiavusi Miss Mary Jo 
Kopechne prigėrė. Vis tiek 49% 
pasakė, kad. nežiūrint to. 
balsuotų už Kennedy, jeigu 
1980 metais kandidatuotų.

jie 
jis

prašymą’’. (Elta)

nepatenkinta
WASHINGTON, D.C. — Sau

di Arabijos diplomatai labai ne
patenkinti kalbomis Washing
tone, kad Amerikos karo jėgos 
gali užimti Saudo Arabiją ir 
Persijos įlankos valstybes.

Kada kilo reikalas apsaugoti

premjers Morarji Desai lieka be 
daugumos. Per 28 mėnesius Ja
nata partijos frakciją apleido 
jau 47 nariai. Debatai dėl nepa
sitikėjimo valdžiai laukiami jau l torijos likučių praskriejo veik 
ateinantį pirmadienį.

Trečiadienio rytą susirenkant 
parlamento nariams posėdžio, 
vienas opozicijos atstovas gar
siais pajuokavo klausdamas 
premjerą: “Tai kuris pirmiau 
kris? Jūs ar Skylab?”

rasti juos savo kaimynų ūkyje. 
Jiems nusibodo joti paskui krin
tančius gabalus, nes jų nerado. 
Dabar aiškėja, kad dalis labora-

— New Yorko dienraščiai ima
25 centus už vieną egzempliorių.

KALENDORĖLIS

Liepos 14: Justa, Kamilis, 
Sunmylė, Vidutis.

Liepos 15: Af romia, Bonaven
tūras, Smilga, Sanda, Mantas.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:25.

per visą Australiją, • pasiekė 
Naujosios Gvinėjos pakraščius. 
Ūkininkams atrodė, kad likučiai 
krito jų kaimynystėje, tuo tar
pu jie krito Naujosios Gvinėjos 
vandenyse ir pakraščiuose. Lai
mė, kad nei vienas gabalas ne
palietė žmonių.

AUSTRALIJOS VYRIAU
SYBĖ PATENKINTA

Dabartinė Australijos .vyriau
sybė patenkinta, kad Amerikos 
laboratorija baigė savo kelionę 
ir nepadarė žalo'š ‘ žmonėms ar 
gyvuliams. Bet Australijos vy
riausybė norėtų, kad daugiau

Prez. Somoza nesi
rengia trauktis

MANAGUA. Nikaragva. — 
Prezidentas Somoza pareiškė, 
kad jis nesirengia atsistatydinti, 
nors maištininkai labai to no
rėtų.

Nacionalinė gvardija neišlais
vino priemiesčių, bet sukilėliai 
taip pat neužėmė šiaurės Nika
ragvos. Ūkininkai rengėsi nusi
leisti nuo kalnų. Prezidentas vis 
netiki, kad su įsiveržėliais į Ni
karagvą gali būti bet kokia 
kalba.

Jeigu Kosta Rikos vyriausy
bė sulaikė palestiniečių siun
čiamus ginklus į Nikaragvą, tai 
reiškia, kad Sovietų Sąjunga no
ri įkelti koją į Nikaragvą.

Oras įšiltas, lis.

Saudi Arabiją nuo Pietų Jeme- 
J no įsiveržimo į šiaurės Jemeną, 

o vėliau ir nuo Jemeno įsiver
žimo į Saudi Arabiją, tai karių 
tarpe kilo mintis apie reikalą 
JAV karo jėgoms užimti Saudi
Arabiją ir Persijos įlankos ne- \ panašių laboratorijų nekristų 
dideles valstybes. Amerikos)jų vandenyse arba jų teritorijoj, 
aviacija galėtų lengviau užimti' 
tas valstybes, negu skirti joms 
ginklus ir mokyti gintis. Saudi 
Arabija nenori jokių JAV oku-

Jeigu amerikiečiai pajėgia 85 
tonų laboratoriją iškelti į orbi
tą, tai privalo ■ išmokti, kaip tą 
laboratoriją, kai ji jau daugiau

— Prez Carterio patarėjai 
tvirtina, kad senatorius Edward 
Kennedy kandidatuos pirmi
niuose rinkimuose prezidento 
pareigoms. Įsakyta kaupti me-

— Ketvirtadier;' L: arą Co- 
miskey parke į didelės žiū
rovų mušŲ nes. neleidusiu- !’" 
baigti antrosios dalies -uigty- 
nių tarp Chicagos late Sox ir 
Detroito Tigers komandų.

— Izraelio teismas dar kartą 
priminė ministeriams. kad jie 
negali statyti naujų kolonijų 
Samarijoje.

— Buv. prezidentas Niksonas 
Cuemavacoje rengiasi praleisti 
kelias dienas su Irano šachu.

— Chomemi Įsakė “revoliuci
nio komiteto” kariams neliesti, 
neareštuoti ir viešai nesiginčyti 
su pareigas einančiais kariais.

— šių metų antras ketvirtis 
IBM bendrovei teatnešė tik 
3.5 nuoš. pelno.

— Derybas Ženevoje vedu
sieji atomo komisijos nariai siū- 
lo dar kartą susirinkti ir svars
tyti naują atomo sutarties pa
ragrafą.

— Kad policijai būtų lengviau 
pagauti greitai važiuojančius, 
meras leido gaudyti paprastais 
automobiliais.

— Iš Jakartos laivas, vežęs 70 
keleivių į kitą salą, nuskendo. 
Visi keleiviai žuvo.

— Mirė Darbo departamento 
sekretoriaus Marshall 16 metų 
amžiaus sūnus, 19 mėnesių ko
vojęs prieš kaulų vėžį.

— Atstovų Rūmai pasisakė už 
Švietimo departamento sudary
mą. Dabar švietimo reikalus 
tvarko Sveikatos sekretorius J. 
Califano.

— Lėktuvas, sandinistams ve
žęs ginklus per Kostą Riką, bu
vo sulaikytas ir ginklai atimti. 
Lakūnas oficialiai pranešė, kad 
veža į Nikaragvą vaistus. Gink
lai palikti Kosta Rikoje, tuščiam 
lėktuvui leido skristi namo.

— Amerikiečiai ieško pirkti 
mažai gazolino vartojančius au-

Izraelis nestatys 
nauju kolonijų

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz- i 
raelio vyriausybė, išklausiusi 
tris dienas Kaire buvusio prem
jero Begino pranešimą apie pa
sikalbėjimą su Egipto preziden
tu, vienbalsiai nutarė nestatyti 
naujų kolonijų užimtoje Jorda
nijos žemėje, esančioje kairia
jame Jordano upės krante.

Jeigu buvo ilgos diskusijos su 
Egipto prezidentu, tai šiandien 
ir pats premjeras Begin pripa
žįsta, kad daugiau kolonijų Sa
marijoje neverta steigti, nes tai
ka visiems yra svarbesnė, negu 
sena kolonija. Visi ministerial, 
įskaitant ir kolonijų minister! 
gen. šaron, sutiko nutraukti ko
lonijų steigimą.

R. Niksonas išskrido - 
"f’Meksiką

MEKSIKA, sostinė. — Rich
ard M. Niksonas, buvęs JAV 
prezidentas, atskrido į Meksiką, 
kad galėtų pasimatyti su Irano 
šachu Rėza Pahlevi. dabar gv- 
venančiu Cuernavaca priemies
tyje. Niksonas pareiškė Meksi
kos laikraštininkams, kad jis 
šachą gana gerai pažinęs ir jį 
skaitąs savo ir Amerikos drau
gu. Pats šachas pareiškė noro 
pasitarti su buvusiu prezidentu, 
kad galėtų aptarti Iraną ištiku
sią nelaimę. Niksono prezidenta
vimo laikais buvo padaryti pa
tys svarbiausieji nutarimai, lie- 
čiantieji Irano apginklavimą 
naujausiais Amerikos ginklais.

Irane Chomeini pakorė 
tris moteris

TEHERANAS. Iranas. — Ira
no mula Chomeini. labai supy
kęs ant Irano-moterų, atsisakiu
sių klausyti jo patvarkymų, 
šiandien pakorė tris Irano mo
teris. Irano moterys atsisakė 
gatvėse nešioti veidų priedan
gas, gatvėse vaikščiodavo kaip 
šacho laikais. Joms buvo už
drausta maudytis tuose pačiuo
se jūros ir ežeru paplūdimiuose, 
kuriuose maudosi vyrai. Chomei
ni įsakė tas moteris suimti ir 
teisti, bet Iranas neturėjo pa
kankamai policijos neklausan
čioms moterims suimti.

Penktadienio rytą Chomeini 
įsakė pakarti tris moteris, turė
jusias prostitučių patarnavimus 
sostinėje. Jos kelias savaites 
praleido kalėjime. Pats Chomei
ni paskelbė visiems amnestiją, 
bet penktadienį įsakė jas pa
karti.

ANKARA, Turkija. — Auto
matiniais šautuvais gerai ap
ginkluota Palestinos arabų gru
pė penktadienį nušovė du tur
kų policininkus. Ankaroje sau
gojusius Egipto ambasadą, su
ėmė ambasadorių, visus amba
sados tarnautojus, ir ambasa
doje rastus egiptiečius susodino 
į automobilius ir išsivežė.

Toks netikėtas, staigus ir žiau
rus užpuolimas nustebino ne tik 
turkų vyriausybę, bet ir visus 
sostinės gyventojus. Palestinie
čiai paėmė visą atsakemvbe už 
įsiveržimą į Egipto ambasadą.

Turkų policija ir vyriausybė 
negali dovanoti už palestiniečių 
tokį žiaurų įsiveržimą į Egipto 
ambasadą Ankaroje ir už dvie
jų turkų policininkų nušovimą. 
Turkų vyriausybė ėmėsi prie
monių teroristams surasti ir su
imti. Ji apsupo visus kelius, ve
dančius į Ankarą, ir kreipėsi 
į sostinės gyventojus padėti po
licijai ir vyriausybei suimti pa
vojingus arabus teroristus. Pir- 
mon eilėn jie privalo būti tei
siami už dviejų Turkijos polici
ninku nužudymą ir įsiveržima 
į Egipto ambasadą. Turku vy
riausybė prašė visus gyventojus 
informuoti vyriausybę apie įta
riamus arabus, savavaliaujan- 
čius Turkijoje. Turkų valdžia 
nori patraukti teisman visus 
savavaliautojus. Turkai pataria 
visiems palestiniečiams, dalyva
vusiems šiame teroro akte, tuo
jau pasiduoti turkų valdžios at
stovams. Už policininko nužu
dymą. turkai pasikėsintojus ka- 
ria. Jeigu patys pasikėsintojai 
pasiduos ir prisipažins prie nu
sikaltimo. turkų įstatymai jų 
pasigailės, bet jeigu jie slapfy- 
sis ir bandys pabėgti nuo teis
mo. tai jiems bus taikoma pati 
aukščiausioji bausmė.

Turkų valdžia visus sostinės- 
gyventojus ragina padėti su
rasti nusikaltėlius. Už tikslias 
žinias pranešėjams bus atlygin
ta. Bet jeigu jie. žinodami, kur 
yra slapstomi nusikaltėliai, val
džiai nieko nepraneš, tai bus 
baudžiami kartu su nusikaltė
liais.

Turkų vyriausybė nemano, 
kad Egipto ambasadon įsiver- 
žusiems palestiniečiams pavyks 
pabėgti su i’ •'itais. Jeigu vis 
dėlto taip ivyktų, kad palesti
ni*'’ savo tikslo pasiektų, tai 
tau^. .ink a ros vyriausybė imsis 
priemon į apsisaugoti nuo pa
lestiniečiu. Turkija ilgus metus 
kovojo del savo nepriklausomy
bės. ji negali leisti svetimos 
valstybės teroristams nustati
nėti santykius su kitomis tau
tomis ar valstvbėmis. Jei Tur-

pacijų. nebereikalinga, saųgiav'Ruleisti džikgą apie senatoriaus politiką. tomObihuS. •

— Birželio mėnesi sumažėjęs 
automobilių pardavimas Ame
rikoje verčia visus Detroito ga
mintojus rimtai susirūpinti.

— Prez. Carteris nepažadėjo 
atvykusiam Zimbabvės premje
rui Muzorewa panaikinti vei
kiančias sankcijas Rodezifai.

kija nutarė turėti diplomatinius 
santykius su Egiptu, tai ji ne
leis palestiniečiams juos nu
traukti. Turkų policija baus pa
lestiniečius. vykdančius teroro 
veiksmus turkų teritorijoje.

— New Yorke nepažįstami 
asmenys nužudė gangsterių Į ta 
kingą vadą Carnimė"Galante.
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Redaguoja PRANAS ŠULAS

Liepos U, 1979.
Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago. IL 60632

KAIP IšLAIKYTYTI SVEIKATA DIDELIEMS

KARŠČIAMS ESANT

Vasaros patarimai yra tokie: 1) nepavarkite, 2) per 
daug nežaiskite, 3) nepersivalgykte, vengite valgyti 
riebesnius patiekalus, venkite valgyti saldžius ir mil
tinius valgius, 4)valgykite didesnį kiekį šviežių vaisių 
bei daržovių. Vaisiai ir daržovės turi didesnį' kiekį mi
neralų bei druskų. Vasarą pastarieji dalykai mums rei
kalingi dėlto, kad daug druskos iš kūno išgaluoja.

Kas dėl vaisių valgymo, tai žinovai pataria juos val
gyti ne vien kartą per dieną, bet bus žmogaus organiz
mui daugiau naudos, jei'vaisius valgysime du 
per dieną.

Su prakaitu iŠ kūno išgaruojančios diuskos 
mes galime papildyti, gerdami druskos tabletes.

Ta pačia proga reikia priminti, kad reikia

kartu

kiekį

vengti 
valgyti tokį maistą, kuris nebuvo atšaldytas refrižerei- 
toriuje.

Kartu su dr. J. Adomavičium, norime paraginti tau
tiečius kad visi vengtų per didelio kiekio alkoholio var
tojimo, ypač vasaros karščiams užėjus; jei jau tenka 
kam išgerti “stipresnių” gėrimų, tai bent moderuotą 
jo kiekį vartokite ir tai su ledais.

Per karčius išgerkite didesnį kiekį šalto vandens, 
bet su ledais gėrimus vartokite moderuotai, kad gerk
lės neperšišaldytumėte. Negerkite tokio vandens, jeigu 
jūs nesate tikri, kad vanduo yra švarus.

Nešiokite lengvą ir laisvą apsivilkimą; per karš
čius — trumpus sijonėlius, kelnaites, “bermuda-short” 
ir pan. rūbus. Vyresnio amžiaus asmenims 12 valandą 
dieną patartina kiek pamiegoti, o dienos metu daugiau 
pailsėkite. Jeigu tenka dirbti sode-daržely, tai venkite 
dirbti saulei tiesioginiai kepinant, nešiokite skarelę ar
ba vasarinę kepuraitę iš paprastos medžiagos. Venkite, 
kad tiesioginiai saulės spinduliai jūs nekepintų. Jeigu 
norite, kad jūsų kūnas kiek nudegtų, tai reikia pasikai
tinti po truputį, saulės, vonias naudokite kasdien, ne 
daugiau, kaip po pusę valandos per dieną.

Patartina nesijaudinti. Svarbiausia — visame ka
me prisilaikyti saiko. Fiziologai pataria dėl atsivėsini- 
mo vartoti ne šaltą dušą, bet 20 minučių pasėdėti pašil
dytoje vonioje. Tokiu būdu kastis pasišalina iš kūno 
vidaus audinių ir mes ilgiau išlaikome atsivėsinimą.

Mgd. š-nė

Moteris ir vaikas

SENELIŲ NAMŲ DARBININKAI PASIRAŠĖ

KOLEKTYVINU DARBO SUTARTĮ

Chicagoje savaitę laiko slrei miriinkų ir vicepirmininkas iš 
kavo 75 senelių namų (nurs-] anksto sudaryto Illinois Health 
ing. homes) darbininkai. Jie 
nutarė praeitą penktadienį grįž 
Ii į darbus ir priėmė uždarbių 
padidinimą 60 centų į valandą. 
KolektVvi^ė darbo sutartis su
daryta dviem metam.-

Tie senelių prižiūrėtojai 
daugiausia seselių padėjėjos 
(nursing aides)ir eiliniai pagel 
bininkai (orderlies), iš Viso 
streikavo .keturias dienas.

Dabar darbininku uždarbiu - c c
vidurkis bus $3.13 i valanda.L c
Apie tai paskelbė Martin Weiss 
— senelių namų vienas iš šei-

" JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANA I LIETUVĄ IK USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIA!

5 ŽINOMOS FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING.
I
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VYRIAUSIA ĮSTAIGA

SVARBI AKIŲ PRIEŽIŪRA VYRESNIO 

AMŽIAUS ASMENIMS

Akių priežiūra pasidaro daug svarbesnė, kaip asmuo 
pradeda senti. Faktai parodo, kad iš visų aklų žmonių 

į skaičiaus yra vyresni negu 65 metų amžiaus, kurie su
daro vyresnių negu 65 m. grupę, bet jų tėra apie 12% 
visų šio krašto gyventojų. r ..

Tačiau svarbiausias dalykas yra tas, kad akių prob
lemos arba nustojimas regėjimo vyresniame amžije ga
li būti iš anksto įspėtas, /.

Jeigu iš anksto vyresnio amžiaus asmenys akių ne
galavimą ir regėjimo silpnėjimą pradės tiksjiąi gydytis 
tai regėjimo pagerėjimas bus santykyje 75:5. Nustaty
ta, kad apie pusė iš visų aklumo atvejų gali būti iš ank
sto įspėta. 1 . ; 3’ |

Kai jūs senėjate, vienos akies problema pasidaro 
pastebima, kad su j.a matomumas silpnėja. Tas yra lai
koma, kaip netekinas “elastingumo” akies ’’sens”, kuris 
dažnai įvyksta senstant. ■

“Akių pavargimas” arba galvos skausmai yra pa
sėka ’’presbyopios”, kai per arti prisislinkus dirbama- 
arba laikraštį skaitoma, <

Kiekvienam atvejuje matymo sąlygos yra lengvai 
{pataisomos pas akių gydytoją parinkus -tinkamus- aki- 
J nius. Kai kurie asmenys, kurie gerai mato į tolį, gali 
pageidauti gauti “skaitymo akinius”, kuriuos gali pa
naudoti, kai dirba arti prie savęs laikydami daiktą. 
Kiti asmenys gali įsitaisyti vadinamus “bifolaįinius'’ 
akinius, kad geriau matytų į-tolį ir j artumą — vienoje 
akinių poroje. GydD. š-nė

kimų apie savo pilietybės įsta
tymą.

Valtybės Departamentas for 
maliai paprašė tvirto, rašyto 
Sovietų vyriausybės užtikrini
mo, kad visi Amerikos pilie
čiai, turį .JAV ir Sovietų įvai- 
žiavhno - išvažiavimo vizas, 
bus laikomi piliečiais, nežiū- 

Į rint jų gimimo vietos ar gali
mos ankstybesnės kitos vąlšty, 
bės pilietybės. Valstybės Degąr 

Daugeliui pacientų keistai tamentas taip pat pareikalavo 
skamba gydytojų patarimai,| pilno kai kurių naujo sovietų 
kad ligonis po 1— 2 savaičių 
?'os ’.ė! apla.ik'ių. Kai ku
riems gydytojams (svetimtau
čiams), atrodj ,kad jiems rūpi 
ne paciento pagijimas, bet ho
noraro pakaf-fojinias. Gal aš 
klystu, bet realūs gyveninio 
faktai mane pamokė.

Vladas Stepanauskas.

Giovanni Biellini

įtaigoj imus, kad ligonis lafky 
tųsį gerų gydytojų patarimų ir j T 
juos vykdytų realiame gyveni
me.

mai, kad ji nueitų. į Soę.. Sęc. 
įstaigą nedelsdama. Ji privalo 
su savim atsinešti bet koKj oo- 
kumėntą, kuris įrodytų jos 
amžių arba gimimo (falą, uei 
gu ji neturėtų pakaiikanio sa
vo avižiaus įrodymo rašto, tai 
Soc. See. atstovas jai padės, 
kad ji gautų pakankamą -’SĮlV 
žiųi įrodyti pažymėjimą.

Care asociacijos, komiteto.
M.Weisspasakčj kad uždarbių 

padidinimas apskaičiuojamas; 
nuo $20-$30 milijonų per pir
muosius šešis mėnesius pagal 
šią kolektyvĮiĮg^arJ^l sutartį.

Chicagoje veikiančiuose se„ 
nehų . namuose Tyrą 10,00.(1 pa
cientų, kurių daugumą išlaiko 
Public Medical Gare fondai. M. 
Weiss pasakė, kad Senelių na
mai iŠ valstijos fondo gauna 
vidutiniškai $23, į dieną už pa-| 
cientą. Dabar gi Health Care 
asociacija prašys iš valstijos 5 
dol. daugiau į dieną už pacien 
to išlaikymą. pr. pet.

GAMTOS ŽINOTINI
PRAJOVAI

KL. Pasakykite at\ kitos val
stybes finansuoja savo sdciaiį- 
nės ąpdraudos sistemą beh' 
drais mokesčiais? TttmSs’,L.r

ATS. Apie 128 valsybės ūįri 
socialinės apdrąųdos sisleiųą, 
kuriąs finansuoja iš bendrų-šu*-. 
renkamų-mokesčių ir.
surenka iš -darbdavių-dai.bi*~; 
ninku uždarbių mokesčių..

įstatymo punktų paaiškinimo.
Be to, Valstybės Departa

mentas pranešė Sovietų vy
riausybei, kad JAV vyriausy
bė laiko HatŪralizuotuš ame- 
ri ki eči us pilnais J A V piliečiais, 
nežiūrint, kokių pretenzijų jie 
gali turėti į sovietų pilietybę 
pagal Sovietų Sąjungos įstaty- 

į mus. “Mes nepripažįstame 
j dvigubos pilietybės, tokia yra 

JAV politika,’’ sakoma Val
stybės dep-to pareiškime.

Jungtinis JAV Baltų Nacio
nalinis komitetas praneša,kad 
Baltijos kraštų amerikiečiai, 
turėdami kokių klausimų apie 
naują pilietybės įstatymą, tu
rėtų kreiptis į Department of 
State, Office of Soviet Affairs, 
2201 C St., Washington, D. C., 
20520. / ’ ’

Baltų komitetas pataria vi
siems suinteresuotiems ąineri- 
kiečiams rašyti laiškus savo 
kongremanams ir senatoriams 
ir prašyti jų paaiškinimų apie 
ši sovietų pilietybės įstatymą 
ir jo taikymą Baltijos kraštų 
amerikiečiams Laiškuose pa-

KL. Aš pradėjau gaijti iš S. 
See. pensiją bįjdaniąs (iąĄū, 
Dabar aš nugalvojau apsjvvku 
ir norių žinoti, ar lŪąno naujų 
žmona'turės teisę gauti islųj- 
kąs, kaip mudu aps!\ęą--uįė. 
Ji jau dabar gauną Spę. S'ėė. 
čekius pagal jo. pąčipš 
bius, bet čekių piniginę, sųpia 
yra labai mažą- Ar ji gą|e)ų 
gauti mano pensijos puąęf H-

ATS. Jūsų žmona turi blū 
su jumis susituokusi inaži^ū 
šia vienerius inetus, kU )įa|ės 
užpildyti pai-ejškihrą išihb- 
kom gauti pagal jqsų pėnsijiį- 
Išėjus jai asksčiaų (iiriėš B5 
m.), tada būtų papitdoihas iš
mokų sųinąžinimas. Ji liggąu- 
tų bet kolpų išmoką, kaip jašų 
žmoną, jei jos pačius gąūtta. 
ipps pensijos čekio Suūių Vii- 
šytų pusę jūsų gauijaipos penu 
sijos.

Šiuo reikalu sn 
formacijų angliškai galite gilu
ti bet kurioje Soc. See. įstaigoj. 
Gi lietuviškai paaiškifriim/s ga 
lite gauti pas LB SocialinJo klu 
bo reikalų vedejų A, X;epulj, 
3259 So. ilalsted SI., tĖiicugo, 
Illinois. x a '

Išmokas galite (Įotįh/ 
bet gal būti išprjnfintjijm 

pdtaukt.t

Čerepjoko kiaušiniai yra to- 
elastingi, kad jie pašoksta, 

jei juos numesi ant lygaus pa
viršiaus ir nesudūžta.

Raudona šviesa atbaido 
norius, o mėlyna šviesa juos 
privilioja.

♦ Viena rūšis žuvies, angliš-7 o

kai vad. common steel head, 
kai ji pyksta, tai jos pilvas ir 
krūtinė parausta.

-*■ Kai kurie paukščiai 
! labai muzikalūs. Daugelis 
išgirdę atskiras melodijas, 
Ii jas pakartoti su dideliu itks, 
Imgumu. Vienas prancūzas pa 
mokė naminį vieversį pašvil- 
pinėti Marselietę. Paleistas į 
laisvį tas vieversys pamokė tos 
melodijos kit. vievessėlius,ku* 

choru pagieduodavo prancū 
tautinį himną.

ki

KAM DAUGIAU REIKTŲ 
PASITIKĖTI: VAISTAMS 

AR GYDYTOJAMS?
Mediciniškoje) spaudoje daž. 

nąi skelbiama ,kad ne vien vai 
stais gydomi ligoniai, bet ir gy
dytojų Įtakingais, patarimais. 
Tačiau praktiškame gyveni
me būna atvirkščiai.

Štai konkretus pavyzdys. Aš 
neseniai turėdamas u ąnks- 
to sutartą pas gydytoją klini-. 
koje paskyrimą, tris valandas 
laukiau, kol gydytojas mane 
priėmė apžiūrėjimui. Patari
mų, ką reikia daryti, kaip lai
kytis,gydyto j as mažiausia man 
davė, o tik vaistų prirašė ir už 
savaitės vėl liepė ateiti nau
jam apžiūrėjinnii ir naujų 
vaistų prirašynHti.
■ :Pąnašių lakiu galima su
rinkti daugiau. Iš to sayaiine 
prašosi išvada, kad.paiys roed. 
gydytojai daugiau pasitiki į 
ligonio pagydymą vaisiais, ne
gu . į savo a.doriUdingus pa- 
iąrtijius. Taigi pacientui pa
silieka viena išvada: -tikėti į 
gyniojo, prirašytų _ vaistų vei- 
kiinę. , w

T&igi įvairi ir natrdinga me
diciniška literatūra', gv'dytojų 
populiarios paskaitos ’bei su, 
gestijos, ypač auto sugestijos, 
kad pats ligosi* savimi pasiti
kėtų, nekristų į neviltį ne tik 
mąno atveju. ir ktfų ligo
niųjiasisakymų išgirsti, nepa
sitvirtina. Beno tik viėnar lie
tuvis 'meti. dr. J. Adomavičius 
tiek.hpaędoįe. tiek ir radijo 
bartįjom.18 duoda > pacientams

’ ; 7 iii •*

E
L77& Broadway, New York, N; Y. 10019 — TeU 581-0590--581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo' vietų paslenka trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.*

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki -I valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, r»A. — 126 Titghman Street
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street___
BROOKLYN, N. Y 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60829 
CHICAGO, ILL 60609
CLEVELAND. OHID-44T34 
DETROIT 12, Mien. _ 
HAMTRAMCK, Mich. 
LAKEWOOD, N. J. 0870i — 234 Second St..J__ _________
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER, N. Y. MckENNAN RD. ________ _________
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ____ __________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue------ ----------
NEW YORK 3. N. Y. 324 E. 9 St.______________---------------
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. ... 

3ENIX, Arix. 85027 — 22047 N^Black
•MHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue - ------
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue — 
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Av*. ------
SYRACUSE, N. Y. 132(M — 515 Marcellus Street-------
69-40 FLEET ST Forest Hills. N. Y. 11375 • - -

485 McDonald Avenue 
701 Fillmore Avenue..............

1241 No. Ashland Avenue .—......
— 26V8 West 69 Street

— 1»55 West 47 Street—------
5689 State Rd.  -~-

lloOl Jos Campau Avenue -— 
11339 Jos Campau Avenu«

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

r

rie
zuc

yrą 
jų, 
ga-

tariama raginti kongreso na
rius tvirtai laikytis šiuo klau
simu ir pamerkti šiuos sovietų 
veiksmas. J. Fabijonas

435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755

7T6-845-6078
^65-6780 
‘365-6740

— 363-0494—
— 385-6550 |

— 315-866 3939
— 305-673-8220

— 674 1540
— 475 7430

215-WA-5-8878
— 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6330
— 589-4464
_ 475-9746
212-268-1594

Gerove pabrango
CHICAGO. — Illinois guber

natorius Thompson pasirašė 
įstatymą, kuriuo šalpos gavėjų 
Čekiai nuo spalio 1 d. padidina
mi 5 nuošimčiais. Bendrai Illi
nois Viešosios šalpos departa? 
mentui to įstatymo vykdymas 
kainupš $2.4 Vili Jobo.

Gej-pyes (Weliare) padidini 
mas finuos ekstra $32.2 milijo
no, fliinojui. ir federafinei val
džiai pasidalinant pusiau. Šel
piamų skaičius yra 782,000. iš jų 
479 vaikai.

JŪS KLAUSIATE,
I - MES ATSAKOME

KL. Mano nlctina yra gimu
si Indianos valstijoje 1910 m. 
Ji neturi gimimo certifikato, 
bet ji nori gauti išmokas pagal 
savo mirusio vyro darbo kre
ditus. Ar yra galimybės kokiu

amžių ?

ATS Pasakykite savo ina
Rūta H-naitė. — šių metų / sovietų , derl us 

sumažėjęs 20— Sovietų* pirkliai 
jau dairėsi javų Amerikoje.

_  __—— .. •_ J r

SOMĖTŲ PILIETYBES 
ĮSTATYMAS VISIEMS 

LABAI NEAIŠKUS

Washington, D. C. — JAV 
Valstyliės Deartamentas prane 
šė. joęj jis formaliai pareikala
vo. Sovietų Sąjunga paaiš-U-

- .1. - . JU ■■ t ! p

Importuoti kristalai,
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
. (Prekybininko Estkos Seimo* vedamas

1207 S. Sacramento (kampas Archer Ir Sacramento)

TeL 247-5081
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Detroito naujienos
i šnapštytės; Lungytė B. Sink pa

šoko du piramidžių šokius, o 
Karolis Balys padeklamavo “Pa
parčių žiedas”. Aktoriai ir šokė- 

• ją savo roles altiko pasigėrėti- 
; nai, o publika menininkams ne- 
i pagailėjo katučių.
i

JONINĖS ŠAULIŲ STO
VYKLOJE- “PILĖNAI”

Švyturio Jūrų šauliai birželio 
mėn. 23 dieną buvo suruošę Jo
nines. Diena pasitaikė šaltoka, 
tarytum ankstyvas pavasaris 
arba ruduo. Reikėjo net šiltes
nio rūbo. Be abejo, ir publikos j 
atsilankė neperdaugiausia. Joni-l 
nių rengėjai tikėjosi sulaukti I 
daug daugiau publikos, todėl Į 
didesniam skaičiui ir maisto 
buvo paruošta. Buvo privirta 
cepelinų, prikepta kugelio ir 
įvairių pyragų. Buvo ir laimė
jimų stalas. Laimėjo: St. Lun- 
gys, A. Norus, B. Sukauskienė, 
P. Jucius, A. Vaitėnas, V. Kim-' čius, ilgus metus išbuvęs Detroi- 
berauskienė ir kiti.

Kad netektų sulaukti vėlyvos vėliau buvo paskirtas tos para- 
nakties, dar dienos šviesoj susi- pijos administratoriumi, 
rinkome pasišildyti prie laužo. Į V. Kriščiunevičius yra geras 
Kuopos pirmininkas A. šūkis pamokslininkas, ne kartą yra 
tarė žodį ir pasveikino Jonus: pravirkdęs savo parapijiečius. 
Joną Šostuką, Joną Kavaliaus- Jo pagerbimas įvyko š.m. liepos 
ką ir kitus Jonus. Pakvietė Da- , mėn. 1 d. su pamaldomis tos pat 
ną Žebraitienę ir M. Kizį už
degti laužą. Laužui liepsnojant 
šaulė Dana žebraitienė pravedė 
laužo ceermonijas ir dainas.

Meninė programa buvo atlik
ta stovyklos salėje. Eilėraščius 
padeklamavo Vite ir Rūta

Atsirado ir stovyklos rėmėjų, 
i Štai jie: J. Kimbarauskienė, V. 
, Tel'čėnaitė, Aš ir V. .Siurkai, 
j Petraš ir Zelba Jociai bei A. ir
A. Šukiai.

PAMINĖTA KUN. V. KRIŠ- 
ČIUNEVIČIAUS 30 METŲ 

KUNIGYSTĖS SUKAKTIS 
Kun. Viktoras Kriščiunevi-

to Šv. Petro parapijos vikaru,

parapijos šventovėje. Labai tu
riningą pamokslą pasakė Kana
dos Windsor© Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Dominin
kas Lengvinas. Po pamaldų gra
žiai išdekoruotoje parapijos sa
lėje įvyko kun. V. Kriščiunevi-

Kanados šie centrai turi šaudymo mėgė
jų. Reikia ŠALFAS S-gos šau
dymo sekcijos atstovų, kurių 
pagalba būtų galima suorgam 
zuoti ir pravesti metines šau
dymo varžybas rotacine eile są
jungos sekcijos rėmuose, daly
vaujant v:siems šaudymo spor
tams ir jų entuziastams kartu. 
Pavyzdžiui. Torontas 1930 m.. 
Detro tas 1981 m., Klevelandas 
1982 m. ar panašiai.

Hamdtono Lietuvių Med. ir 
Žūk. “Giedraičio"’ klubo -nariai 
yra labai veiklūs molinių lėkš
čių šaudyme. PLSž metu “Trap" 
šaudyme hamiltonietis laimėjo 
pirmą vietą. Sekantys du. su
šovę vienodus taškus dėl antros 
vietos, turėjo persišaudyti dėl 
antros ir trečios vietos. Po dvie
jų Įtemptų do 25 lėkštes persi- 
šaudymų, torontietis vos įveikė 
hamiltonietį. Tarp p;rmos ir ant
ros treč’os vietos skyrė tik vie
nas taškas lėkštė. Ateinančios 
Pabaltiecių varžybos sudaro ge- 
ra progą išbandyti savo jėgas 
“Trap” entuziastų tarpe i skren
dančius taikinius.

“Tėviškės žiburiuose" rašoma 
apie naują Europos šaudymo 
rekordą ir rekordininką Al
mantą PAULIONI. sušovusį iš 
mažo kai. šautuvo 581 iš 600 ga- 
limų, iš 3 padėčių. Labai puikus 
rezultatas, pagarba Paulioniui.

Šitame kontinente jau daug 
metų kaip Detroitas dominuoja 
mažo kai. šautuvo varžybose ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir Michi
gan valstijoje. Iš Omaha krašto 
gabus jaunuolis rodė savo suge
bėjimus per PLSž Toronte. Ga* 
limybės nenumatuojamos, jeigu 
netrūks entuziazmo. Sunku pa
sakyti, kur glūdi mūsų jauni ir 
gabūs šaudytojai. 1978 m. spa
lio mėn. “.American Rifleman’’ 
žurnalo 38 puslapy įdėta Diane

(Nukelta į šeštą puslapį)

naujienos
IŠTRAUKA IŠ LŠST VIL 
NIAUS RINKTINĖS KA

NADOJ PRANEŠIMAS

šaudymas įvyks Hamiltono 
Lietuviu Med.-Žūk. ‘Giedraičio’, ‘ .. išaudykloje 1979 m. rugpiūcio 
19 d. 1 vai. popiet. Bus šaudoma 
be d’ržų. šautuvo svoris 5 kg. i 
arba lengvesnis, atstumas 50 j 
jardų. Vyrų ir jaunimo grupėse i 
po 20 šūvių, šaudoma iš trijų 
padėčių, moterims 20 šūvių gu
lom. Šautuvų kai. .22. šaudymo 
mokestis: vyrams S3, moterims 
ir jaunimui $1. Koordinatorius: 
š. Juozas ZAVIS.

1979 m. rugsėjo mėn. 15-16 d. 
Įvyks Pabaltiečiu šaudymo VcLT* 
žybos Hamiltono Lietuvių Med. 
ir Žūk. “Giedraitis” ūkyje, šau
dymo varžybos ruošiamos iš 
mažo kai. šautuvų ir pistoletų, 
taip pat ir šrat’nių šautuvų. 
Programa: rugs. 15 d. a) En
glish Match, b) Free Rifle, 
c) Sporting Rifle. Rugs. 16.: 
a) Free Pistol, b) Standard 
Pistol, c) Trap. Dėl programos 
detalių kreiptis pas komiteto 
narius.

1980 m. birželio 29 d. — lie
pos 5 d. įvyks šiaurės Amerikos 
Lietuvių šaudymo pirmenybės 
Hamiltono Lietuvių Med. ir

i Žūk. ūkyje. Programa panaši 
kaip kad turėta per PLSŽ To
ronte. Registracijos mokestis 
bus mažesnis mažo kai. šautu
vams ir pistoletams. Šratinio 
šautuvo mokestis vis tiek bus 
gana brangus. Jeigu rastųsi ko
kių nors pageidavimų arba pa
siūlymų dėl ruošiamų varžybų, 
prašom siųsti pasisakymus šio 
komiteto nariams dar šįmet.

Detroitas, Klevelandas ir To
rontas jau nuo seno rodo, kad

ŠAUDYMO VARŽYBOS j
Nuo 1979 m. pradžios PLSŽ, 

Toronte, nieko rimto organiza
cinėj veikloj nebuvo daroma, 
nes tą rudenį šALFASS'ga tu
rėjo atstovų suvažiavimą Kleve- 

Į landė peržiūrėti savo veiklai, 
pažvelgti į PLSž pasisekimus 
bei klaidas ir išrinkti naują 
Centro valdybą. Centro valdyba 
perrinkta ta pati, kuri taip sėk- 
m:ngai vadovavo PLSŽ, Toron
te, kurios pirmininkas pakvietė 
mane suorganizuoti ir pravesti 
mišrių šaudymo ginklų varžy
bas PLSž metu visiems to spor
to entuziastams laisvame pasau
lyje. Tą atlikau, su pagalba tau
rių šaudymo sporto mėgėjų.

Š. R. Daugel :en ė perrašė ir 
atspausdino visą programos me
džiagą. už tai neimdama jokio 
atlyg nimo. Viešas ačiū VI. Ruk- 
šiui — stattistikos darbe, A. Ar- 
tiškoniui — šaudyklos priežiū
roj, V. Kačergiui — garbės tei
sėjui, 1938 m. olimpiados Kau
ne veteranui - medalistui, dabar 
gyvenančiam Montrealyje, ir 
prie medalių įteikimo mažo kai. 
šaudyme — š. J. Zaviui, buvu
siam LŠST Jūrų šaulių kuopos 
“Neringa’’ pirmininkui, š. J- 

. Budrevičiui, ilgamečiu! šaudy
mo entuziastui ir daugybės pre- 
jių laimėtojui, 1978 m. “Bisley, 
Commonwealth Matches’’ Ang
lijoj, Ontario komandos nariui.

Perrinkto CV pirmininko pa
kviestas perimti šaudymo sek
cijos vadovavimą, tam mielai

’ ..sutikau. Kaip pirmą uždavinį 
Teko sudaryti šaudymo sekcijos 
komitetą, kurį dabar jums ir 
pristatau.

Balys SAVICKAS. ŠALFAS 
S-gos šaudymo sekcijos vado
vas, 2004 - 340 Dixon Rd., Wes
ton, Ont. M9R 1T1.

Juozas ZAVIS, Mažo kalibro 
šautuvu koordinatorius, 53 Chel
sea Avenue, Toronto, Ont. 
M6P 1B9.

m.

Pabaigai žodį tarė pats sukak
tuvininkas, padėkodamas ren
gėjams ir svečiams.

Publikos atsilankė labai daug, 
užpildė visą salę.

TRUMPOS ŽINIOS
j Detroito Aušros Lituanistinės 

Kriščiūnas, apžvelgdamas visą j mokyklos prje §v. Antano para- 
kun. V. Kriščiūnevičiaus nueitą p-os mok_ vedėjas yra Antanas 
gyvenimo kelią. Visi sugiedojo Vaitėnas, kuris‘jau daug metų

čiaus pagerbimas-balius, kuriam 
vadovavo Leonas Matvekas. 
Maldą sukalbėjo buvęs tos pa
rapijos klebonas Mykolas Kund
rotas. Pagrindinę kun. V. Kriš- 
čiunevičiaus gyvenimo apžvalgą 
padarė Detroito A.L.B. Radijo 
klubo pirmas redaktorius Jonas

“Ilgiausių metų” ir už jo svei
katą išgėrė tostą.' žodžiu svei
kintojų buvo labai daug. Raštu 
sveikino vyskupas Gambilton, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba ir atstovai, Ka
riai Savanoriai ir Birutininkės, 
Ramovėnai, Skautų Tuntas, Pa
rapijos Komitetas, LB Valdyba, 
St. Butkaus kp. ir kiti. Sukak
tuvininkas gavo daug vertingi] 
dovanų.

Meninę dalį atliko solistė Da
nutė Petronienė, padainuodama 
penkias dainas, akompanuojant
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šiai mokyklai vadovauja su di
deliu pasišventimu, nereikalau
damas jokio užmokesčio. Reika
lui esant net pats auką skiria 
šiai mokyklai.

Žiburio Lituanistinės mokyk
los prie Dievo Apvaizdos para
pijos šiais metais pakviesta ve
dėjos pareigoms Danutė Deve- 
nienė, jau daug metų šioj mo
kykloj mokytojaujanti ir turinti 
nemažo patyrimo.

Tautinės Sąjungos Detroito 
skyriaus išvyka Įvyks liepos

Neverauskui. Be to, dar padai- 15 d. O. ir C. šadeikų sodyboje^ 
navo liaudies dainelių Kristina 28975 Wellington Dr., Farming- 
ir Regina Butkūnaitės, rodos, ton. Pradžia 11:30 vai. ryto, 
tris dainas. Publika šiltai pa- Ant. Sukauskas
plojo.

Solistė ir dainininkės buvo 
apdovanotos gėlėmis. Turiu at
virai pripažinti, kad toliau sėdė
damas negalėjau girdėti kokias 
dainas dainavo.

Ant. Sukanskas

NAUJIENŲ

Grūdu alkoholis tinka 
CTA autobusu motorams

WASHINGTON. — Energijos 
Departamento pranešimu, vie
nintelis gazolino priedas gaso- 
holiui gaminti iki 1985 metų bus 
iš grūdų gaminamas alkoholis. 
Gasoholis jau parduodamas 28} 
valstijose, daugiausia Iowa ir 
Illinois. Gasoholio naudojimas 
prasidėjo nuo 8 milijonų galonų 
pernai, šįmet jau sieks 60 mili
jonų galonų. Departamentas 

“tvirtina, kad automobilistai, Nu

vytas TAMULAITIS, Pisto
letų (rankinių ginklų) koordi- 
.natorius, 19 Glenellen dr. W., 
Toronto, Ont. M8Y 2H4.
“j Vitas SVILAS, šratinių šau
tuvų Jcoordinatorius, “TRAP”,

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 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

”3, Mount Hope, Ont.

na geresnius rezultatus kaip 
vartojant gazoliną.

I ____________
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60 metu kalėjimo už 
CTA šoferio nužudymą
CHICAGO. — Kriminalinio 

teismo teisėjas Fred G. Sūria 
nuteisė 60 metų kalėti tūlą Mar
lon Shannon. 20 m. a., gyvenusi 
12121 S. Eggleston. Jis 1977 m. 
gruodžio 21 dieną 97th Street ir 
Michigan Avė. sankryžoje nužu
dė sustabdyto CTA autobuso 
šoferi Donald Sucilla. Po 30 ka
lėjime atsėdėtų metų žudikas 
turės teisę būti paleistas i laisvę 
ir už kiekvieną gero elgesio die
ną jam po dieną bus trumpina
ma kalėjimo bausmė.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.......... •510.00

ENERGY 
WISE/

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

Minkšti viršeliai ._ $10.00

. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto iilaidoma.

___ $10.00
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I Romas Sakodolskis ir Pasaulio Lietuvio leidėjai 
turėjo nuovoką, kur frontininkai veda Bendruomenę. 
Iš diplomato Lozoraičio kalbos jie išpešiojo vieną min-

NAUJIENŲ raktinė itdiri kasdien, išskyrus sekmadienius. one
9 vai. ryto fid 8 v*L vikaro. Jaitadianiiis — iki 12 Tai

Ae of DtiwiAtr lt 1977 
Rjrtwi

at Chicago 2S-00 per year, 518.00 >ar 
Six moathx, >10.00 per 3 months. In 
other USA lecalltie* 530.00 per year, 
>16.00 per six months. 59.00 per 
three months. Canada >83.00 per year; 
other eonntri« >34.00 per year.

pusei metu ----------------- ----- >18.00
truBi meneiiiXBs - - $ 9.00 
yieeam ___ t 3.00

Kanadoje: 
metansB---------------------- >83.00
pusei metaj ----------- _. >18.00
vienam mėnecini _______  > 3J0

30 cents Utaieniuoee:
metama____________ ___ 94.00
puaei metu _____________  >18,00
vienam mėnaeiui _______  > 4.00_

Chięaioje ir priemiaaiinaie: 
metama ----------------------- >83.90
pusei metų __________ _ flJLOO
trims Mis ms ________ 310.00
vienam mėnaciW _______  > 8J0

Nanjienoe elne kasdien, Ižaktrlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicaio, 
HL 60008. Talei. 421-8100.

1
PlniOe reikia livtt paite Money

Orderiu karia s* užaakyian.
KitoM JAV viatoee:

— .ahtTrn ________ _________________

tį ir kelis žodžius, surinko juos didesnėmis ir riebiomis 
raidėmis ir padėjo prie pačio diplomato Lozoraičio pa
veikslo. Nedideliame pasikalbėjime įdėjo keturias dilo- 
mato fotografijas. Pirmoji rodo diplomatą išvargusį ir 
susirūpinusį apie katakombas, išeiviją ir (frontininkų) 
išeivijos misterija, antrą ir trečia, papuoštą labiau
siai frontininkus kamuojančiomis mintimis, o ketvir
toji pastatyta tarp Bendruomenės vicepirmininko Vac
lovo Kleizio ir pirmininko.Vytauto Kamanto.

Labiausiai frontininkus kamojanti mintis, nega
linti prigyti tremtinių daugumoje, rieboms raidėmis 
šitaip atrodo:

“Su rusais... jau dabar reikia pradėti išsiaiš
kinti kai kuriuos dalykus...”
Kad su rusais reikia išsiaiškinti kai kuriuos daly

kus, frontininkai seniai žino. Apie tai jie kalba ne tik 
saviems, bet ir platesniems tremtinių sluoksniams. Jie 
ir diplomato Lozoraičio žodžius iškreipė, kad savo ofi
cioze ne tik savo nariams, bet ir kitiems galėtų pa
sigirti.

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

/ f
M

Nori aiškintis su rusais ...
Jeigu kas paklausia, kas su jų norinčiais rusais ga

li kalbėti, tai jie tuojau pakiša savo vadus. Chicagoje 
vadai kalbasi su atvykusiu Sovietų konsulu Washing-

,Stasys Lozoraitis jaunasis, tokio paties vardo Lie
tuvos Deplomatijos šefo sūnus, praeito gegužės pabai
goje buvo atvykęs į Chicagą, kur Stanley Balzeko Jr., 
muziejus iš Romos atvykusį' svečiai gražiai pagerbė, 
suruošė $45 esmeniui banketą ir įteikė jam šių metų pa
sižymėjusio vyro titulą. Balzeko bankete atvykęs diplo
matas pasakė kalbą.

tone, susitinka su specialiai atsiųstų sovietų agentų lie- 
; tuviams emigrantams komfuziją kelti ir dolerius išvi
lioti, o Lietuvon nuvažiavę su rusais arba rusams tar
naujančiais lietuviais kalbasi buvę ateitininkų vadai, o 
vėliau gavę iš -rusų instrukcijas parsiveža Mero “Strip- 
tyzą” ir ateitininkų pinigais Amerkoje išleidžia Perga
lės premijuotą “literatūros” kūrinį, ten nuvažiavę žur-

A. PLEIKYS.

ŽMOGAUS TEISĖS IR MEDICINA 
SOVIETŲ OKUP. LIETUVOJE 

(Dr. UNO SIDRIO M.D. PASKAITA)

(Tęsinys)

Ta pačia proga atvykęs diplomatas pasakė kalbą 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse prie inž. Stepono Kairio 
ir kovotojo už Lietuvos laisvę Kipro Bielinio paminklų. 
Prie kovotojų už laisvą nepriklausomą Lietuvą turtin
gą kalbą pasakė Lietuvos Respublikos, generalinė kon
sule ir diplomatas Stasys Lozoraitis. Jaunojo Lozraičio 
kelionė būtų nepalikusi įspūdžio, jeigu jis, išvykdamas 
iš Chicagos nebūtų pasikalbėjęs su Romu Sakadolskiu, 
savo laiku dirbusiu “Margutyje”, bandžiusiu jėgas ra
dijo stotyje Washingtone, o dabar tvarko Londone vyk-! 
stančio “Jaunimo kongreso” informacijos reikalus. Jis 
paklausė atvykusį diplomatą kelis klausimus, Pastara
sis jam aiškino atsakymus, naujai išleistas Pasaulio 

Lietuvio Sakodolskio užrekorduotą pasikalbėjimą at
spausdino Pasaulio Lietuvis, kaip žinome, yra Vytauto 
Kamanto vadovaujamos frontininkų Bendruomenės or
ganas. Visos informacijos taip sudėstytos, kad jos pa
čią Bendruomenę bando išpūsti į “galingiausią” lietu
vių Organizaciją, o p. Lozoraičio užrekorduotus vertini
mus panaudoti dabartinei Bendruomenės politikai.

Visi žinome, kad frontininkų Bendruomenės vadai 
nepatenkinti Amerikos Lietuvių Tarybos-ir—Vyriausio- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vedama politika. Iki 
šio meto Kamanto Bendruomenė dar aiškaus politinio

nalistų-vadai sovietinę Tiesą išgiria. Bet kai Amerikos 
lietuvis paklausia,, ko tie vadai bėgo iš Lietuvos, jeigu 
jie nori su rusais tartis ir Amerikoje nori ateitininkų 
suaukotais pinigais- komunistinius kūrinius leisti, tai 
jie nieko negali atsakyti. Jie nežino kuriais sumetimais' 
jie privalo tartis su rusais? Jie net užmiršta, kad jie 
jau seniai tapo Amerikos piliečiais ir be Valstybės De
partamento negali tartis su rusais jokiais rei

kalais
Amerikos piliečių reikalus rusų okupuotoje Lietu

voje gina Valstybės Departamento atstovai, o ne žur
nalistų sąjungos pareigūnai, be jokių diplomatinių įga
liojimų, paslapčiomis nuvežiavę į Vilnių. Jeigu fron
tininkai norėtų su rusais tartis “kai kuriais reikalais”, 
tai jie turėtų, informuoti Valstybės Departamentą ir pro
kuratūrą, nes Amerikoje visi užsienio valstybės agen
tai privalo registruotis Teisingumo Departamente.

Romas Sakadolskis, būdamas geras propagandis
tas, ištraukė iš dipl. Lozoraičio frontininkams rūpimą 
mintį, ir padėjo šalia Lozoraiuio nuotraukos. Tenka 
džiaugtis, kad Sakadolskis, iškreipęs diplomato mintį, 
riebiomis raidėmis,. bet pačiame tekste vis dėlto paliko 
Lozoraičio pasakytas mintis. Jos šitaip skamba;

“Čia noriu dar kai ką priminti. Mums - reika-

Toliau jis (Dr. L. S.) pažy
mėjo, kad iš visų sovietų impe
rijos pavergtų tautų, lietuviai 
pasižymi didžiausiu atsparumu 
ir atkaklumu kovoje prieš oku
pantą dėl savo tautos laisvės. 
Tam yra trys priežastys: pirma, 
lietuviai yrą, katalikai ir savo 
tikyba •; skiriasi iš visų sovietų 
pavergtų tautu; antra, lietu
viams suteikia pasididžiavimą, 
pasiryžimą, užsispyrimą ir sa
vigarbą lietuvių tautos garbin
ga istorinė praeitis, kada lietu
viai valdė didžiulius slaviškų 
tautų plotus,, ir trečia, iškovotos

nepriklausomybės laikotarpis po 
pirmojo pasaulinio karo iki bol
ševikų okupacijos, kurią jie 
žiauriu ir brutaliu būdu sunai
kino. -

Nežiūrint visų priespuados ir 
persekiojimo priemonių, gyve
nimo standartas okup. Lietuvo
je esąs aukštesnis negu pačioje 
Sovietų S-Oje, kadangi lietuvis 
esąs darbštesnis ir sumanesnis 
negu rusas.

Ligoninėse esą didelis Jęūltų- 
mas pačių reikalingiausių ins
trumentų ir pačių naujausių ir 
veiksmingiausių vaistų. Net

savo veido neparodė. Amerikos lietuvių dauguma žino- lingi ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai rusai, žy-
jo, kad Bendruomenės vadai buvo nepatenkinti ALTai 
ir VLIKu, bet ko jie norėjo, tai formuluoti nepajėgė. [ 
Lietuvių daugumai atrodė, kad jie patys dar nežinojo,' 
ko jie norėjo. Frontininkų vadai galėjo žinoti, bet ir tai, 
ne visi žinojo, žinojo tik patys aukščiausieji, viršūnėje 
sėdintieji, bet laukė įsakymų ir juos vykdė.

dai ir kt. Su rusas, ypač tais, kurie nori esamas si
stemą pakeisti, jau dabar reikia pradėti išsiaiškin
ti kai kuriuos dalykus visiškai draugiškoje atmos
feroje. Svarbiausia, reikia jiems išaiškinti, kad 
Lietuva siekia visiškos nepriklausomybės, nors tas 
nereiškia, kad, laisvę pasiekusi, ji nenorės su rusų

tauta palaikyti normalius santykius.”
(P.L. 1979 m. geg. 5 psl.)

Palyginkime P.L. ketvirtame puslapyje mūsų ci
tuotą riebią mintį su Lozoraičio pasakyta mintimi, tai 
pamatysime, kokią “išeivijos misiją” turėjo galvoje P. 
L. redaktoriai, ir ką jiems pasakojo Lietuvos atstovas 
prie Šventojo Sosto.

Visi žinome, kad diplmatui Lozoraičiui nederėjo iš 
Romos važiuoti pas SakadolskĮ ir pasakyti jam, kad 
reikia lietuviams “kai kuriais” klausimais tartis su ru
sais”. Su Lozoraičio minimais rusais lietuviams nėra 
jokios priežasties tartis, nes bet koks su jais susitari
mas nieko nereiškia. Jie neturi savo organizacijos ir 
net savo laisvės. ? '

P.L. redatoriai nori įtikinti lietuvius, kad reikia 
tartis su galią turinčiais rusais. Bet “galią turintieji” 
tartis visai nenori. Jie nori tiktai įsakinėti.

Kapotais sakiniais galima iškraipyti mintis, bet P. 
L. redaktoriai klysta, jeigu jie galvoja apie bet kokį 
susitarimą su brutalią jėgą turinčiais rusais. -

operacijos metu prisieiną galąs
ti ir aštrinti operacijų peiliu
kus, kadangi neturi jų atsargų. 
Medicinos mokslo srityje yra 
jaučiamas didelis medicinos 
mokslo naujausios literatūros 
trūkumas svetimomis kalbomis 
.ypač anglų, Kaikurie gydytojai 
specialiai mokosi lenkų kalbos, 
kad galėtų skaityti lenkų medi
cinos žurnalus, kurie patiekia 
daug verstų naujausių medici
nos mokslo žinių iš Amerikos ir 
kitų Vakarų Europos medicinos 
žurnalų. .

Apie 98% procentai akių gy
dytojų yra moterys. Pradedan
čio gydytojo mėnesinis atlygini
mas yra TlO rublių. Mažiau kaip 
taksi vairuotojo (driver)^. ?kai 
tuo tarpu jean-darbinės kelnės 
kainuoja 100 rublių. .

Kiekvieną.kartą .išvažiuoti už 
Vilniaus miesto ribų, jam bu
vęs reikalingas specialus leidi
mas. '

— Kartą, vieną sekmadienį 
man važiuojant su vienų gydy
toju, nepertoliausiai už Vilniaus, 
per mišką, jie privažiavę, stai
gų vingį pasakojo Dr. L. Sį^ys 
— tas gydytojas sakąs: ' V

— šis vingis labai pavojingas.
— O taip, greit gali įvykti ne

laimė ar susidūrimas. — Jam 
atsakiau.

— Ne, ne ta prasme. Karui 
pasibaigus, kai veikė visoje Lie
tuvoje stiprus ir smarkūs partb- 
zaninis judėjimas ir kovos dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimo, tai šitame 
ringyje partizanai dažnai apšau
dydavo ir sunaikindavo rusų ka
riuomenės dalinius, transportą 
ir parsidavėlius.

(Bus daugiau)

— Ketvirtadienį Amerikos ak
cijos nukrito.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

Veidmainiška gudrybė 
ar nesiorientavimas...

(Tąsa)
Tik vienu atžvilgiu šis romanas yra “nepa

prastas”, kaip pats autorius teigia, kad fikciniai 
veikėjai be autoriaus valios daro stebuklus. Ci
tuoju: “Vedamoji romano idėja šakojasi į dvi, 
kurios yra pakankamai gilios ir kurias abi galima 
laikyti pagrindinėmis. Abi šios idėjos negailes
tingai neria priešingomis kryptimis ir, atrodo, 
turėtų nesusitikti, o tačiau, man pačiam keista, 
susitinka ir daro kone stebuklus...”

Pagal paties autoriaus pristatymą, yra du vy
riausi romano veikėjai: enkavedistas žydas Do
vydas Gordonas, marksistas — prieš Dievą ir 
prieš Lietuvą, o antras, katalikų kunigas Jonas 
Radvila — už Dievą ir už Lietuvą. Vaikystėje ši
tas žydukas ir lietuviukas buvo draugais. Žinoma, 
tada dar jokios idėjos jų neskyrė ir todėl drau
gystė buvo natūrali ir įmanoma. Bet vėliau vie
nam tapus kunigu, o kitam komunistu ir žmog
žudžiu, skirtingos ideologijos ir priešingi įsipa- 
i-eigoj:’"ai juos išskyrė. Juodu vėl susitiko, kai iš 
gito pabėgę, žydas Gordonas atėjo pas Radvilą 
pagalbos prašyk. Kad tas susitikimas aršaus ko
munisto su katalikų kunigu draugystės atžvilgiu 

būtų sėkmingesnis, A. Kairys juos priverčia savų 
ideologijų priešingumą ignoruoti ir susitikti kaip 
vaikystės draugams. Tačiau ši priemonė, komu
nisto ir antikomunisto santykiavimą idėjiniai su
švelninti, nepasitarnauja romanui nei literatūri
niu, nei filosofiniu atžvilgiu. Net sužaloja tų 
dviejų personažų charakterius. Šitoks dirbtinis 
personažų nusiideologinimas ryškiai primena 
komun. Rusijos ir Vakarų Vokietijos nusiginkla
vimo politiką. Personažas kun. Radvila, užmiršęs 
net savo dominuojančią to meto padėtį, krikščio
niškojo atlaidumo vardan, tiek persistengia, kad
net nusikunigina, dvasiškai apsinuogina iki gė- vienintele 
dingumo, pavirsdamas vergiškiausiu komunisto 
tarnu. Tačiau žydas Gordonas, nors ir pralaimėjęs, 
fiziškai ir dvasiškai sugniuždytas, nepraranda 
intelektualinio balanso — pusiausvyros, ir praei-
ties draugystės iliuzijai pritaria tik tiek, kiek ji 
jam yra naudinga savai egzistencijai ir komunis
tinei ideologijai išgelbėti, pratęsti bei išlaikyti. 
Nežinia, ar autorius sąmoningai savo romano vei
kėjams leidžia užimti tokią poziciją, ar netyčia, 
jam švelninant žydo Gordono ir kun. Radvilos 
tarpusavio santykius, taip išėjo. Bet kad kolabo- 
racinė propaganda šiame romane yra sąmoninga, 
galima spręsti iš A. Kairio paskelbto tą romaną 
apibūdinančio šūkio: “Kai idėja išskiria, o drau
gystė jungia”. Todėl ir pagrindiniai veikėjai pa
rinkti priešingų ideologijų: aršus komunistas ir 
antikonlunfstfis katalikų kunigas. Sugretintų prie

šingybių šiame romane netrūksta. Net dvi prie
šingybės kaip neapykanta ir meilė eina kartu. 
Žydas Gordonas myli todėl, kad neapkenčia. Meilė 
(grožis ir gėris) pristatoma keršto (blogio) su
pratimu. Ką autorius tuo nori skaitytojui pasa
kyti, ii’ kokį meninės vertės samprotavimą tokia 
filosofavimo fraze siekia išreikšti? Ypač viena
šališkos bejdėjinės “draugystės” iškėlimu.

Šitoks mąstymas išplaukia iš filosofinės sub
jektyvaus idealizmo krypties, kur nepaisymas vi
sų mokslo duomenų ir visuomenės praktikos, nei
gia objektyvų materialiojo pasaulio egzistavimą, 

realybe pripažįstama individuali sąmo
nė, subjektyvių pojūčių suvokimas. Kun. Radvila 
atmetė objektyvaus idealizmo dvasinį, idealistinį 
pradą — Dievą, aukščiau visko pastatydamas ma
terialistinę beidėjinę draugystę.,.

Taigi, vyraujantis idėjinio veikimo charakte
ris šiame roiųape yra pragmatizmas. Tai viena iš 
pagrindinių 20 a. amerikiečių (D. Diuji) filosofi
jos krypčių, kuri panaikina skirtumą tarp žino
jimo ir tikėjimo, atidarydama kelią savavališkai 
mokslo falsifikacijai.

Jeigu ši romano šaka, anot autoriaus, tegalio- 
janti tik dviem: komun. žydui Gordonui ir kata
likų kunigui Radvilai būtų vienintelė — pagrin
dinė, tuomet gal būtų galima pagalvoti apie kokią 
reikšmę turinčią pabaigą, pvz.: žydo Gordono 
mirtis kataliko kunigo sutanoje galėtų simbolizuo
ti komunizmo žlugimą krikščioniškosios galios įta

koje. Tačiau antroji pagrindinė romano šaka, 
einanti greta, priešingai, komunizmą iškelia kaip 
nenugalimą pasaulio jėgą.

Komunistinę kilmę ir komunistų bei nacių 
teroristinių veiksmų padarinius suvertęs ant vie
nų žydų pečių, autorius išteisino, nukomunistino 
Rusiją, išteisino hitlerinę Vokietiją, bet “neapkal
tino žydų. Jis išvedė, kad žydiškasis komunizmas 
su keršto revanšu ir teroristiniais veiksmais yra 
garbinga bei vertinga dorybė, jėga, kuri privės 
žydus prie laimėjimo ir sukurs jiems ateitį — jie 
valdys pasaulio žmoniją. Reiškia, laimėjimo tiks
las pateisina teroristinę keršto priemonę, už kurią, 
kaip knygoje įrodoma, net niekas nesmerks. Ar 
tai paskatinimas?

Kažin ar šitokia žydiško komunizmo domina- 
cijos fikcija, kol dar komunistinės Rusijos impe
rialistinio agresyvumo galybė nesuhyrėjo, įtikins 
amerikiečius. Tuo labiau, kad žydų keršto revan
šas yra komun. Rusijos inspiracija ir jis nukreip
tas tiktai prieš pavergtų kraštų išeivius. Nema
nau, kad kokią reikšmę turėtų ir absurdiška pra
našystė, kad pasaulyje liks tik dvi tautos ir dvi 
denominacijos: žydai ir nežydai. Kas tie nežydai, 
krikščionių tarptautinė tauta? Dvi galingiausios 
imperijos... Ar tai tokiu iliuzinių laimikiu A. Kai
rys stengiasi įprasminti katalikų su komunistais 
vedamus dialogus?

(Bus daugiau)
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AKUiBRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

*449 So. Putoki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tai. LU 5-6444 
Paiima ligonius pagal susitarimą.

J91 naatsuwpua, skammnu 3/4-auui

OR. PAUL V. DARGIS 
' GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Wea*cbo»t»r Community klinika* 

Mndiciao* direktorius
a9M S. Mgnbeun Rdw W»»tch*«ter, IL.
VALANDOS: 3 -9 darbo dienom^ jy

Tpt: 542-2727 arba 542-2728

TE1------ BE 3-5893

M A. B. GLEVECKAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3VO7 W»u 103rd Str**t 

VaUndog pagal susitarimą.

delyną ambicingiems “veikė
jams" laišką, siūlydamas, kad 
nusipelnęs ir visų gerbiamas kle-, 
bonas Tamošiūnas būtų nušalin-1 
tas iš visuomeninės veiklos, jam 
suteikiant tik vietos B-nės gar-1 
bės narto titulą.

PARYŽIUS. — Prancūzų ligo
ninės laivo He de Lumiere vy
riausias gydytojas dr. Bernard 
Kouchner pranešė, kad jis ne
abejoja Vietnamo pabėgėlių

Taip ir sunyko F L B-nė Ko- motenJ skundais, kad jos buvo 
...................... ■ okupanto išprievartautos Malaizijos karei- 
džiaugsmui, taip ir susiskaldę1 ne^ Pranciiz4 laive.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

ę • •
"Tęs t o vi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano rankų pakė

limas kaip vakaro valgomoji auka".

lumbijoje tėvynės

DB. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2614 W, 71 St, 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”’

P. KUSNER10 SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

(Tęsinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET

Ofiao talef.: 776-2380
Razidandjoc talefu 443-5545

J)R. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, jp»c MOTERŲ llgce.

Greta oficialiosios gyventojų i 
statistikos pagal gyventojų su
rašymus, yra dar kitų statisti
nių duomęnų, kurie įneša žy- 

jmias korektyvas į oficialiuosius 
t skaičius. Tai bažnyčių ir mo- 
Įkyklų statistikos registrai. Pas
itartai parapijose, apklausinėda- 
imi savo parapieeius kokią pa
maldų bei vaikų konfinnavinio 
kalbą jie pasirenka, gautus duo- 

įmenis suveda kiekvienoj para
pijoj. Paprastai — šie duome-

■ nys, kas liečia lietuvius, visad 
5—6% didesni, negu oficialiųjų 
surašymų duomenys.

■ Mokyklų statistika pateikia

dau-

ambicijose paskendę lietuviai, I “Tos. moterys nenori skųstis 
taip ir skandina viens kitą klie-l’r ^os nor* u.°
dėjimų pdname blūde, nebesu-i 
tūpdami viename fonde.

Todėl nereikia stebėtis, kad
kleb. kun. Tamošiūnas niekur Vietnamo pabėgėlių Malaizijoje 
nepasirodė viešint Medelyne S. buvo sugrūsti viename laive ir 
Kudirkai ir R. Kasparui, nors, išlaikyti per naktį, kol buvo iš- .

■ sakoma, jis buvo organizatorių gabenti į Singapūrą, 
kviestas. Taipogi nepasirodė ir j 
taip vadinami klebono “simpati- j 
zantai”. Priežastis nežinoma, 

. bet peršasi plielaida, kad takiu 
būdu buvo atsilyginta organiza
toriams, kurie ištisa eilė metų 
jau nebeateina ne tik į kleb. T. i 
šaukiamus susirinkimus, 
nebepasirodo ir sekmadieniais lių padaužų apsistumdymuose 
klebono kun. T. atnašaujamose1 nuostolių North Chicagos mies- 
mišiose Lietuvių Namuose (Ca-Į tui padaryta už $19,000 ir kad 
sa Lituana), kur yra Įrengta di-> policija ir gaisrininkai už virš- 
delė lietuviškais motyvais iš- valandinį budėjimą riaušių me- 
puosta koplyčia, salė butai ir tu reikalauja jiems sumokėti 
kambariai atsilankiusiems 
čiams priimti, sodelis.

■ (Bus daugiau)

mą Prancūzijoje”, pasakė dak
taras Kouchner.

šeštadienio vakarą apie 500

Riaušes kelti savanoriai, 
nuostolius mokėti nenori

North Chicago meras Leo 
Kukla paskelbė, kad aną savait’ 
galį įvykusiuose Great Lake 

bet* laivyno bazės jūreivių ir civi-

sve- 12,000 dolerių.

■ r TjM. PR 8-1223
OFISO VĄL.: pirsL. antruL, trečūtd.
ii penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SUtadie-...
alsią 2-4 vai, popiet ir kitu iinin» i duomenis kokią kalbą x artoja 

mokiniai namuose. Tiesa, šie 
duomenys irgi ne visad teisingai 
pavaizduoja faktišką padėtį, ir 

Į tėvai — lietuviai 1892 ir 1896. 
metais net kolektyviai skundėsi,

ŠILEIKIS, O. P,
Aparatai - Protezai. M4d. ban-1 metais net kolektyviai skundėsi, 

kad jų vaikus mokyklose užra-i Aren supports! ir t. t. J
___ __ ____ vokiečiais. Vis dėlto moky-

iUu Wwt 43rd St* Chicago. ML 60629^ statistika rodo žymiai di- 
7 j T Ttląf,: PRoapKt «t5084 į dėsnį lietuviškai kalbančiųjų

====== = ■ - - Į skaičių, negu pa iodo "gyventojų
- ■ ri I- A A -surašymo duomenys. Taip pav.,

I--UI IV 1U A - - { apskrityse j pietūs-nuo Nerhu-
7 7- ' •. : Ino, pagal mokyklų’ Statistiką,

c'. DR. C. K. BOBELIS
7 Prostatos, inkstų ir šlapumo 
? ’takų chirurgija.
; ’ 5025 CENTRAL AVĖ.

St; Petersburg, Fla. 33710
•: ’ Ter.-(813) 321-4200

DR. A. MILIUS 
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė, 
Z St. Petersburg, Fla. 33710 
X 77 Tel. (813) 321-1004

' f i^K*AUSTYMAI

\ MOVING
' Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
,-R, ŠERĖNAS

;Tfl. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
HA>UO ŠEIMOS VALANDOS 

pro*ran»t N WOPA, 
149G HL A. M.

Lbhrvig kalba: kaadien aūo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir aekmadieniaia nuo 8:30 iki 9 JO 

vai, ryte.
Vedifa Aldana Daukva

TeleAi HEmteck 4-2413
Su. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 40429
. . ..................... /

£ “Lietuvos Aidai^
_KAZt B&AZD2IONYTĖ

Programed

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

• Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla, 8:30 vaL p.p. 
iš»WnS stoties 1110—AM banga.

V7 2646 W. 714t Street
' Chicago, Ulinais 60629

TeleL 778-5374

• Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojame savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

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

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

— Londone susirinkę valsty
bių atstovai nutarė uždrausti 
medžioti banginius.

paprastai lietuvių 
giau, negu buvo rodoma gyven
tojų surašymo duomenyse.

Kas gi iššaukė šį tolydžio vyk
stantį visos vakarinės lietuvių 
tautos nykimą? Tai negalima 
paaiškinti nei aukštu mirtingu
mo koeficientu, nei žemu gimi
nių koeficientu, nei masine 
emigracija. Aišku, kad ne šios 
priežastys iššaukė katastrofišką 
lietuvių skaičiaus kritimą Ryt
prūsių oficialioje statistikoje. , ■ .

Viienintele tikra šio reiškinio' Daily News, kaip buvo pra-į sandinistams, bet Kosta Rika 
priežastimi reikia laikyti siste- 
matišką lietuviu germanizaciją, 
kurią buvo sau užsibrėžusi Vo
kietijos nacionalinė politika. Ta
tai ypač iškyla aikštėn lyginant 
Vokiečių statistikos duomenis 
su Rusų statistikos duomenimis, 
kurie rodo nepertraukiamą lie
tuvių gyventoju daugėjimą kai
myninėje su Prūsija carinės Ru- 
sijcs srityse, kur gyvena lietu
viui, ir kur, nežiūrint stipru- 
emlg arijos į Ameriką ir gana 
sunki ų gyvenime sąlygų, lietu
vių gyv£..tcjų skaičius XX amž 
p. aCri oje inetr.rpo metų augo.

(Bus daugiau}

— Richard Ogilvie bus 
cagos respublikonų steigiamo ------------------
dienraščio leidėju ir redakto-. — Arafato palestiniečiai siun- 
riumi. Laikraštis vadinsis Chica- j tė lėktuvą ginklų Nikaragvos

eitais metais uždarytasis.

Chi-

juos konfiskavo. EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA 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

VACYS PRŪSAS

GULAGO KACETŲ KANKINIO 
VIEŠNAGĖ P. AMERIKOJE

Mylimai žmonai, motinai, 
uošvei ir senelei

ALDONAI ŠIMAITIENEI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Lietuviškai supratusiųjų klair būsimajai jau nepriklausoma’ 
sytojų tarpe buvo J. Kaseliūnas, Lietuvai, o t:k kapitalo palūkų 
dr. Gaurišas su Ponia, Gaurišai- nos 
tė, Gaurišas jr., dr. Totorąįtie- 
nė, dr. A. Matickis, kun. N. Sai
dokas, A. Vilūnas su Ponia, Ire
na Šernąitiėnė, Jonukas 
nauskas, buvęs Vasario 
gimnazijos mokinys, ir 
Venclauskris. Lietuviškai 
pratusioj i buvo ž iš mišrių šęi' 
mų ir dvi kolumbietės — viso 9 
asmenys-

“KL šalpos Fdndo” vardu 
programa buvo padalinta lietu
vių ir ispanų kalbomis, bet Si
mui kalbant, kalbą nebuvo is
panų kalbon verčiama, todėl lie
tuviškai nesu pratusioj i išėjo na
mo reikšdami nepasitenkinimą 
organizatoriais. Iš programoje tuvių fondai, viens kitam beveil 
numatytų punktų tebuvo įvyk- plikus užpakalius rodantieji 
dyta: pasilikus atvykstančius Ir nestebėtina, nes, trumpai ta 
svečius aerodrome VI. 21 d. 3:30 riant. Kolumbijoje buvusią (joi 
v.p.p. — nusifotografuota, Simo dabar nėra) PL B-nę suskaldo 
paskaita Konsulato kambarėly-je 
(ne salėje) 9 v. ^v.,- vakarienė 
INTERCONTINENTAL viešbu
tyje tik dalyvaujant, dr. Gauri- 
šui ir dr. _Mati<-kiui- sU šeinio- ____
mis, kun. Saidokui ir dr. Toto- nijos įsikūrimo sukaktį, tuome 
raitienei, ir išvyka j p.p. Kups- k’cbonui M. Tamošiūnui vado 
čių ūkį prie Rionergo penkta- vaujant, kai inž. N. įsimaišęs 
dienio rytą, kur KIjSF svečius vietos lietuvių delegaciją Bogo 
pavalgydino ir apdovhndjb tijiiš- toje, neįgaliotas ir beprašytas 
kais kolumbiečię krepšiais — Ik į priekį-iššokęs kaip pilypa; 
Carricl vadinamais. iš kanapių, sveikino krašto pre

Tenka priminti, kad iškėlus zidcnlą ne Kolumbijoje gyvo 
J. Kaseliūnui mintį sūorganizuo- nančių lietuvių vardu, bet PI 
ti Kolumbijoje gyvenančių lie- B-nės vardu, nors delegacija 
tuvių vieną bendrą fondą, de- prezidentūrą įvedė Lietuvos gar 
mokratiškais pagrindais baisa- bės konsulus dr. St. Sirutis ii 
vimo būdu išrenkant ir perren- kleb- kun. M. Tamošiūnas- Ir dai 
kant fondo vadovybę, ir kad fon- geriau, grįžęs į Čikagą ie vieš 
dui suaukotas pagrindinis knpi- nagės Kolumbijoje, p. Nainys 
talas būtų ateityje perduotas ar jo adjutanas pasiuntė į Me

Mali- 
16 d. 
Mečys 
nestr

būtų panaudotos lietuviu 
kultūriniams reikalams ir, žino
ma, ŠjALPAI. Fondas tvarkinga 
ėmė organizuotis pradžioje vi
siems lietuviams nuoširdžia 
pritariant Bet . . O nelaimė !.. 
Kažkokiems pogrindžio slap
tiems “veikėjams” padrabsčiu: 
purvais (bene tik iš Čikagos, ka 
buvo paprašytas. Lietuvių Fon
das Čikagoje paremti Kolumbi 
joje besiorganizuojantį ir gra 
žius tikslus turintį fondą), at 
sirado atskalūnų, kurie ir suku 
rė greta organizuojamo kit< 
fondą.

Taip, dabar Medelyne veikli 
du tą patį tikslą turintieji lie

ten prieš keliolika metų pasi 
maišęs PLB buvęs pirmininką: 
inž. Nainyš, kai Kolumbijoje gy 
venančių lietuvių kolonija dai 
vieningai šventė 25 melų kolo

mirus,
jos vyrą Dr. Vladą Šimaitį, dukteris Silviją ir Audronę, 

sūnų Vytautą, ją šeimas ir artimuosius šioje didelio liūdesio

2533 W. 71st Street
? A • 1410 So. 50th Avė., Cicero
' ♦ Telef. 476-2345

valandoje užjaučia ir kartu liūdi

ANTANAS BALČIŪNAS

ANTANAS BALČYTIS

JONAS BALČIŪNAS

JUOZAS BLAŽYS

JUOZAS BAGDŽIUS

KAROLIS DABULEVlčIUS

KAZYS POVILAITIS

VIKUORAS ir ONA KOžICAI,

JONAS KAVALIAUSKAS

S I ASE PALEKI ENĖ

: JULIJA STEPONAITIENĖ

j ANGELINA KUBILIENĖ

ANTANINA LIORENTAITĖ

J ONA'S NOREIKA

KAZYS KARAZIJA

LEONORA ir ANTANAS PLĖŠRIAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ji ilATĖ ir EDMUNDAS JAŠIŪNAI

GINTĄ ir VITAS CICĖNAI

A. ir K. TALTKAl

JONAS TIJŪNAS

Chicagos
LietuviuC

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7'3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-35YJ

GEORGE F. RUDA1INAS
3319 So. LITUANTCA AVE. 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, Hl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

S — NAUJIENOS. CHICAGO Ė, ILL Saturday, July 14, 19J3



. VISI LIETUVIAI I PAVERGTŲJŲ-L.TAUTU MINĖJIMĄ! ■
Šia*s metais Pavergtųjų Tau- ir savarankiškumo teisių ir 

tu minėjimas įvyksta Chichgos. Tegul žino žmonija, kokia kle 
centre liepos mėn. 21 dieną. ' vergija po geležinės uždanj 
Pradžia 10 vai. ryto.

Tad susikaupkime lietuviškai 
patriotinėje dvasioje, palikime 
savo namuose vissa neapykan- 
tas ir skirtingas savo politines 
pažiūras, kurios kryptų kairėn' raudonosios iįr^^ęijos 
ar dešinėn. Tą dieną nereikėtų 
jomis vadovautis ir laikyti 
aukščiau tautos likimo.

Plačiai atverkime savo jaus
mus ir širdis mūsų pavergtai 
tautai, kenčiančiai mums ne- 
visiems suprantamus vargus ir 
skriaudas. Visi kaip vienas iš
eikime tą dieną į demonstracijas 
ir parodykime visam pasauliui, 
kad lietuvių tauta dar gyva - 
kovinga ir nenusiramins kol ne
bus laisva ir nepriklausoma 
Lietuva. Protestuokime prieš 
neteisėtą ir klastingą okupaciją, 
kruviną okupanto tarnų prie
spaudą ir nežmonišką pavergtos 
tautos išnaudojimą.

Šiandien mūsų tauta nežmo
niškai naikinama, prievartauja
ma, rusinama ir neša okupanto 
uždėtą jai sunkų ir kruviną, ne
pakeliamą “kryžių”, kurio pa
baigos nesimato. Atrodo, jog 
laisvasis pasaulis nežino, kad 
mūsų pavergta tauta neša sun
kų ir kruviną priespaudos kry
žių, todėl mes privalome visi 
kaip vienas išėję į demonstraci
jas pasauliui įrodyti, kas dedasi 
mūsų pavergtoje tėvynėje Lie
tuvoje.

■ Okupantas tenai naudojasi ne 
tik tautos turtais, jos prakaitu, 

. bet jis ir čiulpia paskutini tau
tos kraujo lašą ir tuo stiprina 
savo raudonąją imperiją. Ma
nau, kad išeivijoje nebūtų gali
ma surasti toki asmenį, šeimą 
ar giminę, kurie neturėtų iš sa
vo artimųjų aukų, sudėtų Sibi
ro taigose ar Ledinuotojo van
denyno pakrantėse, kurių kau
lai nepakasti žemėje, o tik snie
go audrų nešiojami.

Ar tie mūsų brolių skeletai 
mums nieko neprimena ir' nesi- 
šaukia geros valios žmogaus 
juos pridengti? Atrodo, kad mes 
iš gero ir sotaus gyvenimo daug 
ką esame pamiršę iš praeities, 
o ypatingai savo pavergtus bro
lius ir seseris, kurie paversti 
beteisiais vergais, be nuosavy
bės teisių, be jokios iniciatyvos

skraiste.
Mūsų visų šventa pareiga mi 

nėjime dalyvauti ir prisimini 
ne tik gyvąją vergiją už gete 
žinės uždangos, bet ir žuvusiu

se. Demostracijose privalomi 
pasauliui parodyti savo priim 
tas rezoliucijas, kas dedasi si 
mūsų pavergta lietuvių tauta.

J. Kreivėnas

KANADOS NAUJIENOS
Atkelta iš 3 psi. •i?-, i -

KLIMAS fotografija su užrašu 
“Little lady — big shooter”, she 
returned to Ft.: Benning the 
winner of 1978’S Sward for the 
Women’s High Power • Rifle 
Champion. Taip buvo rašomą 
žurnale lape. į i

užkandinėj įątsįgąjvinimo ba- 
rą^'bušsokiamš jhuzika. Visuo
menė kviečiajna atsilankyti.;

a Platinimo vajaus proga 
Naujienos bus siunčiamos iki- 
rugsėjo 1 d. nemokamai visoms 
vasarvietėms, jei tik jų savinin- i 
kai pageidaus ir atsiųs adresą. ' 
Tai daromą vasarotojų patogu-, j 
mui. Ta proga prašoma atsiųsti? 
savo vasarviečių trumpus ap
rašymus. (Pr.) .

l

e Parduodami originalūs tau
tiniai kostiumai. Teirautis tel. 
436-1673. ' (Pr).

— Horoscopes or. Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces, 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or

Namai, ±ami — Pardavlimrf 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

g 
I 
o I 
ė

— Jonas Lengvinas iš Mar
quette Parko, turįs vasarnamius 
garsioje Union Pier, Mich., va- 
sarvietije, įvairiomis > progomis 

. I!ppremia Naujfenų lėidiųią. Leng- 
Tose pačiose T,. Žiburių eiliv^^ ertame Vasarnamių kie-

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

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

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

tėse minimas ir A. Smailys, sau- jiie. kadaise taįĮĮavo suruošiami
dęs iš mažo kai. pistoleto greito- piknikai, • o jų pelnas paskiria- 
oimdniA cpriinmc i ailnoti-ninc *- C* -• .* ... . --

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo.' 
Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. §37,000.
NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų. *

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. ,

MODERNUS 15 metų mūro namai 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug nriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

riems metams, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

— Natalija Shad is iš Mar- 925-8392. Professional Member: 
quette Parko yra Northern II- American Federation of Astro- 
linois universiteto, De Kalb, Ill., logers. (Pr.)
dekano garbės studentu sąra- _ LB Brighton parko 

apylinkės piknikas - gegužinė
— Illinois valstijos loterijoj įvyks liepos 15...dieną, sekma- 

liepos 12 d. Big Pay Day lošime dieni, 12 vai-. Vyčių salėje’ir so- 
laiinėjo 81'4,'^3, 7 ir 5791. Treas- delyje, 2455 W. 47.St. Veiks vir- 
ure Hunt lošime laimėjo 08, 14, tuvės, baras ir bŪš daug įvairių

laimėjimų. Šokiams gros Kosto 
Venckaus orkestras.

Kviečia Valdyba

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

liai, auskarai ir kiti papuošalai i __ _____
PERKAME sidabrines ir auksi-įBUDRAITIS REALTY 

jn.es monetas bei pašto ženklų - -------- --------

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

04, 29, 45 ir 34.

— Šių metų liepos 22 dieną 
12 vai. popiet JAV Lietuvių j 
Bendruomenės Kenosha-Racine 
Apylinkė ruošią gegužinę. Ge
gužinė įvyks p. V. Bagdono so
dyboje, 901 Sheridan Road, Ke
nosha, Wisconsin, Michigan eže
ro pakrantėje. Visi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

— Lietuvės, moterys, priklau-'/pATRIA, 4207 So. Sac- 
sančios Michianos klubui, rengia ramento - prie Archer.
tautinės reprezentacijos — susi-j 247*5081 (Pr.)
pažinimo vakarą vietos admim-!

! • PARDUODAMAS origina-

šaudoje serijoms į siluetinius 
taikinius, surinkęs 588 taškus.
Būtų proga ir musų pistoletų atsiuntė $51 auka, apgailestau- 
šaudymo mėgėjams pabandyti f<iamaS) 'kad janie‘negalės daly- 
jėgas per ateinančias ši rudenį vauti. Dėkojant už auką, malo- 
Pabaltiečių varžybas. Iš teisinės |.nu pranešti suinteresuotiems 
pusės randasi labai daug keb- j 
lumų pervežti rankinius ginklus ~
per sieną. Reikalaujama visokių) ad^r’P- U^n
registracinių bei preregistraci- įpier jįg- 49129 
nių Įrodymų, kurių nėra taip * 
jau lengva gauti. Kyla mintis, ' •—Dr. Juozas'Tautvilą iš Ga- 
ar nebūtų geriau susisiekti ir J*y> ■ -
pasitarti su pistoletų šaudymo į $5 m. sukakties proga, parėmė 
koordinatorium, ar jis negalėtų jų leidimą $20 auka. Jis- atsiun-,.*^^^ _ CommuJ x
parūpinti tam tikro tipo pisto-fte tokius linkėjimus: Šia pro- nį Hougfe. j n mėn_ 21 }us alyvinių dažų paveikslas - 
lėto varžyboms, vietoj kad vež-jga linkiu Naujienoms vėl su- ’ ' *'• ’ . .
tis savo ir pergyventi visokių J laukti kitų 65 metų sukaktuvių 
nemalonumų muitininkų ran- ir sėkmingai tęsti kovą už Lie

tuvos laisvę, už žmogaus garbę 
ir už pasirinktą teisingą kovos

mas Naujienoms. Artėjant Nau
jienų piknikui,£ J. Lengvinas

vasarotojams iš tolimesniu vie
tovių J. Lenkvino ■ vasarnamiu

In., sveikindamas Naujienas

koše abiejose sienos pusėse.
Pasinaudojant kitų sporto ša*. . _

kų pavyzdžiu ŠALFAS S-gosjheliž prieš melagius ir šmeiži- 
rėmuose, visi šaudymo mėgėjai Į kuS”. Dėkui už laišką ir už au- 
prašomi atkreipti dėmesį į mū-Įka, taip pat už labai vertingą 
sų dedamas pastangas sutraukti bendradarbiavimą.
šaudytojus Į artimesnį bendra^ 
darbiavimą po ŠALFAS S-gos 
šaudymo sekcijos sparnu. Jeigu 
jums šaudymo sportas nepatin
ka, bet jūs pažįstate žmones, 
kuriems patinka, prašau per
duoti jiems šias naujienas. •/

ŠALFASS-gos Šaudymo-.
S ekcijos: Komitetas

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS 

Rugpiūčio 25, 26 ir 27 d. 
taip pat spalio 27, 28 ir 29 d. 

Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonj, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Detroite 313-280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201-381-3198
R. Kezį, New York — 212—769-3300

IIIIBM mm,...m, ....... ..................................■■■■■■u............

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. J

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Ntw York, WLY. 10001

307 W. 30th St.
Tol. (212) 563-2210

................ - . ..... ..

e 4. <* *4. - *

; kolekcijas. Mokame aukštas

! d. 9 v.v- Bus trijų dalių prograR Karaliaus Mindaugo vainikavi
mą: įrengtas tautodailės skyrius, mas " sukurtas dail. prof. Ado- 
.pateikta lietuviško skonio mals- mo

-— P. Bliūdžiiis, Detroi|„ Michi, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė $5 auką. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas vienė-

tas ir scenos programa. Skam
bės lietuviška1 daina, muzika ir į 
šokami lietuviški šokiai. Vietosi 
ir plačios apylinkės lietuviai yri 
kviečiami daljwauti su savo sve
čiais, ypač lųtataūčiais.

Dėl šmtilkėsriių informacijų 
kreiptis į: Janina Marks (616) !

•»5

Varno.
V. BUTKIS
R.R. 1, Box 451
Lake Geneva, WI 53147 
Tel. (414) 248-4287

7 J -i; -- - -‘••■5
Nepiktas uraganas

Pirmą kartą vyrišku vardu
469-3486. Z. Juškevičienė (616) • pavadintas uraganas pasirodė 
469-4069 ar J. Kerelienė (616) 
469-4062.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

i ________________ _
1

I MICHIANA SHORES, New Buffalo, 
' Mich. Year round modem home near 

lake, 4 bdrms., 2 baths, full bsmt., 
garage. Cent, air ond heat, fireplace, 
Alum, siding. Extra lot. Landscaped. 
Mid 50’s.

Call. 616-469-4731 or 219-931-6394.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tek 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: /

. J... -
■-.I J. VENCKAUS KAS

REMODELING
i' Atlieka įvairius namų 

teisymo darbus. ; •
Tel.582-7606

r----------—— - a

lAETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town ot Laki)

Dalo namus Ii lauko R H vidau. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

■ J

nelabai “vyriškas” ir, pajėgoms 
nusilpus, dabar tik smarkiu lie
tumi verčiasi Louisianos piet
ryčiuose. Žmonių aukų buvo tik 
vienas vyras, kurį prigulė “Bcp 

I bo” nuversta žvejotojų būda.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

' RENGĖJOS^
— DENGIAME ir taisome vi

sų rūšių stogus. Garantuojame^ 
už savo, darbą.. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KEELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.),:J.

. — Lituanic'os futbolo kluboj nohns1, . .. . . < ssais važiavimo kainos nebusturnyras tr piknikas, rengiamas-
mero Richard Daley prisimini- ei '_______ ■
mui, įvyks šį - šeštadienį Mar-

Iquette Parke. Pradžia 11 vai.
■ ryto. Turnyro varžybose daly- * tus ir blogos mašinos sumažino 
} vau j a 8 vyrų ir 2 moterų futbolo rusų javų derlių.
komandos. Laimėtojams pąskir-1 ----------- -------
tos taurės. Programos paįvairi-1 _ Sulėtėjus automobiliu py
nimui bus miesto policijos tre-. kimui mažėja ir plien0 gamy. 
niruotų arklių ir šunų vienetai. r’5kalavimas.
Vaikams milžinas balionas — _______ '
Jumping Jack. Visą laiką veiks - 1

. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

ima

2501

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAfiQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
W. 69th SL, driežo, BL 60629. — TeL WA 5-2737 

AL ANTIN AS

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

INTERMODAL, INC.
RAMI MOTERIS ieško 4 kambari \ 

buto 2-me aukšte Bridgeporto apy 
linkėj. Skambinti po 6 vai. vak.

-vTel, 927-7414. -

— Naujai paskirtas CTA vir
šininkas pareiškė, kad autobu-

— šaltas pavasaris, didelis lie-

DENTURE WEARERS
, A major 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

NAMU REMONTAS 4-
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635 

v_

RENTING IN GENERAL 
*• -N u o m o s

IŠNUOMOJAMI du kambariai U 
kiemo pusės. Adresas: 3548 So. Erne 
rold. h

Tel. 5231387.

Išnuomojamas kambarys su virti 
vės privilegijomis vyrui.

Tel. 778-8642.

WANTED TO RENT

DĖMESIO NORINTIEMS
, APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro 

sklypai prie labai gražaus ii' didelio 
ežero, gera žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom Tašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpf
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

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

HELP WANTED — MALS 
Oirblnlmln’ OalVtx

TRAINEE WANTED
To earn the Mirror trade. Some car- 
pentery skills helpful.

227-6440

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reiki*

CLEANING

Opportunity for those who take Pride 
in their work and f-urroundings, TO 
JOIN a NEW APARTMENT CLEAN
ING SERVICE for the Near North 
Side. Steadv employment. GOOD 
WAGES and Working Conditions. 
Full or Part Time Paid On Job Train
ing. CALL between 8 A.M. to 4 P.A.

MONDAY THRU FRIDAY 
664-5194

OFFICE ASSISTANT

Recent high school graduate. Great 
variety. Tvoing and telephone skills 
essential. Learn travel arrangement 
for executive.

Near North Location
943-0750

HELP WANTED — MALE-FEMALEj
Reikia darbininky-darbininkiy I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. ŠIMKUS
Notary Public ♦ 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 «/2 W. 95th Si 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

PART TIME ,
NEWS MONITORING SERVICE V.

Needs local agents. Excel’ent spare į - 
time income. No experience neces-1 
sary. I

CALL TODAY. ■ 843 7001 f 
Ask for CATHY I

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associates 

2649 West 63rd Strest, , 
Tai. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams. 
__________— ................ j

Apdraustas psricraustymas 
U įvairiu atatumv.

ANTANAS VILIMAS
Tsl. 376-1882 arba 376-5996

I -w NAUJUMO*, CHICAGO V IIA Saturday, July 14, 1979




