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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Paplūdimy saulėje jkaitu- karo buvo pakviestas į JAV. Jį,.

šiam staiga šokti į šaltą van
denį nepatartina, gali staiga 
mirti, sako dr. David Ryde. Jei-

kaip garsenybę* medžiojo žur
1 • • “X.T • 1 i • • • • Inalistak Niujorkę reporteriai jį į 

nutykojo vie|^iičio laiptų aikš- • 1 * • * T i _ Z - T • v • .61
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j1 Vyčių seimo pjuęngimus. (P^).

— 'čikago Lietuvių Moterų 
Klubas ruošia Lietuvos Gen. 
konsulei Jnzėi - Da už vandenei ’ 
pagerbti pobūvj-vakarienę lie
pos 29 d., sekmadienį, Marti-

i niųue restorano Grand BaUrocfrn 
j salėje. Kokteiliai prasidės 5 val.»f 
jo vakarienėdK'valJ v'akr Rezei>

v.uoti vietas skambinant p. Mary

Womius

i

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR-SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI
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gu guli ant žemės ir saulinies, telėje. kai jis -lipo pusryčiauti, nuostolių imdami Dumont tviri
kraujas gyslose būna skystas, 
oda turi vieną litrą daugiau 
kraujo. Staigus atšalimas krau
ją grąžina atgal į kūną. Tai bus 
lygu staigiam kraujo suleidimui

— Apie ką jūs šį momentą^ tovę, yięnok Ją paėmę, ginklu
galvojate? Mes norėtume žinotų pagerbė tvirtovės gynėjus — 
apie ką mąsto. didis jmokslinin-.. Prancūzų

IKIkas. eidamas pusryčių. ■

(transfuzijai), ko širdis negali sakė 
pakelti ir gali iššaukti infarktą. 
Be to, staigus “šokas” gali ap
svaiginti ir plaukėjas gali nu
skęsti. (dp)

Š

(■ Flemingas visiškai rimtai at-

— Įdomu, kadįmane to pa
klausėt kaip tik šį momentą. Iš 
tikrųjų aš galvoju japię;vieną la
bai ypatingą dąlykg/

— Apie ką gi? — subruzdo 
žurnalistai. . ~ ?

karius. .'Moderniais 
laikais karai tapo ląbaVžiaųrūs.. 

ji’1'**'*' r * ’ MiškinytėM. Miškinytė
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— Svarsčiau, kiek' užsisakyti - monŲ III 
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džiai. Ryžto

Krauchūnas, tel. (>3*1-5832. (Pr).

♦ SPECIALI 207o NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ, SKELBI-'

ir sėkmės ateityje”. 
Dėkui už įlaišką ir už auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie-; 
čiuį, .užsisakiusiam Naujienas 
yįęneriems jųętams ir atsiųntu- 
s’am $5 auką, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

— Oh o lietuviai gerai girdi

■ Z : yj *■ te f i »

. L&- |bufįįie

radęs Naujienas savo —

Lietuvių Radijo programą, lei
džiamą Gertrūdos ir Povilo Dar
gių sekmadieniais 12:30 vai. iš 
WPIT - 720 AM stoties Pitts-

* i 2 - i- te - MaSfe.O ~-r !

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo-1 
liai, auskarai ir kiti papuošalai. 
PERKAME sidabrines • ir auksi-f ~ 
nes monetas bei pašto .ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Mokame

labaį malorjiąį jiįi;.

neturi
j

Dermatologijos klinikos pro
fesorius iš San Antonio, Tex., 
sako, kad įvairūs kremai, hor
monų kaukės, veido mankšta ir 
garo pirtys, kaip daro moterys, 
beveik jokios vertės
raukšlėms pašalinti. Dr. B. L. 
Limmer sako, jog kosmetika pa
slepia tiktai dėmes, spuogelius 
bei linijas tik laikinai, bet odos 
raukšlių nepanaikina, nuo senė
jimo neapsaugo. Geriausias bū
das praustis du kartus per dieną 
su švelniu muilu, kad odos ne
sugadintum. (dp)

» Satino medžiagos .sijonas po. 
plovimo praranda blizgesį bei 
medžiagos gyvumą. Kad to ne
atsitiktų, reikia perplaunant Į 
vandenį įberti truputį borakso. 
Plaunant spalvotus audinius, į 
perplovimo vandenį reikia įber
ti sodos. Nosinės gražiai išskal
biamos, jei pusę valandos pa
būna sūriame ir šaltame vande
nyje. šiurkštūs fruti medžiagos 
rankšluoščiai tampa vėl švelnūs, 
jei prieš plaunant pavirinsime 
sūriame vandenyje. Geriausiai 
juos džiovinti saulėtame ore.

® Penicilino išradėjas Alek
sandras Flemingas tuojau po

kiaušinių: vieną ar du. 'Istebs,

. U.S. News & World Heporė
rinko žinias, kas bus kandidatas džiaugsnSSt; Sužinojęs, Tad

tai yra gimtadienio.doyąna nųę
> iv v v j -Y rf1 .L ' t ' ~

demokratų ! §er?s ,Pg^j-Annos
į Baltuosius Rūmus., Jie gavo ( 
tokius duomenis: Y
partijos dab. prez. Carteris pirij ^ 
mauja 12-valstijų, sen. Kennedy 

~.r.. -■ y '‘ū -— 6, o 4 valstijos nėra dar apsi
sprendusios. Respublikonų par-: 
tijoj dabar pirmauja gub. Ron- ’
aid Reagan. Jis turi balsuotojų
daugumą 8 valstijose, giLsępato
rius Baker Jr gnb/ Connally turi 

.po vieną valstiją, a 7 valstijos

Leokadija Juskėnienė

tai yra gimtadienio.dovana nuo
- te- / . 1_. 7 *

Gaushas, dabar gyvenančios Hot 
Springs, Ark., vasaros inėtidC 
atvykusios į Lemontą' pas savo-

. PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMPKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-7747
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The First and Greatest
Lithuanian Daily in America >••••••••••••••••••••••••••••a

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608
H Ay market 1-6100••••••••••••••••••••••••••••e

Over One Million Lithuanian 
In The United States ff

Chicago, Ill.

. Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

savo DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.
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tef B# ... w I26-tus metus veikiančioj įstai 2 butų mūro namas ir mūro gara- 
, . zas. rengtas beismantas. Prašau goj, o pirkdami pasiteiraukite, f - ■ ■ • ‘

apžiūrėjimui
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina.
r Brighton. Parko Lietuvių

Namų Savininkų Draugija ren
gia pikniką-gęgųžinę Vyčių sa
lėję ir sodelyje liepos 29 d., sek-

! macįienį. Pradžia 12..val. Gros. A J •v 1 . * ■* ’ * 
js i Rąmonio' orkestras.,šokiai, vai-

i teirautis ir perduoti savo telefoną
iš anksto. Viliojanti

y . O

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 

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 
lūs alyvinių dažų paveikslas - •  ----- ■— •• ~~~1

• vainikavi-j
I

macįienį. Pradžią 12..val. Gros.A

Brighton Parko, išvykdami ato- j ir laimėjimai; Visi maloniau 
kviečiamu-daly vauti. ' - te 

Draugijos Valdyba * 

e PARDUODAMAS origina-

stogų į Kanadą kartu su savo 
vyru, mielu mūsų bendradarbių 
Stasiu Juškėnų, taip pat su sū-

’ ’ v ♦ te w

numi Kastyčiu ir marčia Zelma, 
padovanojo Naujienų pikniko

J

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. PREZIDENTAS ATLEIDO ŠLESINGERĮ, SUSISIEKIMO SEKRETORIŲ ADAMS DIKTATORIUS CASTRO NEPASITIKIAFRIKOJE ESANČIAIS KARIAISL ,j-./■:J.;, < ■:'te

šildymai, Brighton Parke. $37,000.
i-

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 
L- - *
jas stogas, gazu šildymas;

lite pirkti už $41,800.
MODERNUS z aukštu mūro namas, 

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS $
REAL ESTATE

2625 West 71st Street - •>
TeL 737-7200 arba 737-8534

h

a
4 s -£ 4 4

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-
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•:-W y.'V SOVIETŲ JĖGOS REIKALINGOS GINTI 
VALSTYBĖS ĮSTAIGAS

WASHINGTON, D.C. — Pas-__
kutinėm dviem savaitėm sovie
tų karo vadovybė iškėlė Kuboa 
6.000 sovietų karių. 
ABC ž’nių agentūra,
iš Washington© pakartojo Chi- 
cagoje leidžiamas Chicago Tri-

CARTERIS PATENKINTAS PAKAITOMIS. BUS 
GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS

WASHINGTON, D.C:— Prez. 
Carteris atleido iš pareigų ener
gijos tvarkytoją James B. šlė- 
s’ngerį rf susisiekimo sekretorių 
Brock Adams. Prezidentas labai 
patenkintas padarytomis pakai
tomis. Jis yra Įsitikinęs, kad ka
bineto narių tarpe bendradar
biavimas bus daug glaudesnis.

ŠLESINGERIS PATS 
PASITRAUKĖ

Energijos tvarkytojas James 
'šlesingeris pareiškė, kad prezi
dentas jo neatstatydino, bet jis 
pats pasitraukė iš pareigų; nie-
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m Arvydas Čechanavičius 
vėl psichiatrinėje . 

ligoninėje t
Briuselyje (Belgijoje) išeinąs 

prancūzų kalba leidinys Cahiers 
bune šeštadienio laidoje. Agen- du Samizdat leidžia rusų kalba

Vietnamas tikrins 
bėgančius

ŽENEVA, Šveicarija. — Vięt-,. 
namo atstovas labai blogai pasi- ;
• . * - • • 1 1 1 *

L 8 praneša
Šią žmiąKaraliaus Mindaugo 

mas -. sukurtas (tail. prof. Ado
mo Varno.
’ W. BUTKE '

R.R. 1, Box .451
jant jai už brangias dovanas, ■ Lake Genevą, WT 53147 
palinkėta jiems , gerų atostogų ir 
gausios žvejonės. Piknikas bus

Laimės, šaltiniui 5 labai pa
trauklius fantus: gulbės formos 
Vazą su gėlėmis, rankų darbo 

. pagal vėlę^.pęleninę, m ėdžio .dro
žinį, ir .bonką šampano. Dėko-

■1L L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel.-767-0600. '

■te

sūnų ir jo šeimą. K?Welb'as gim.-
te , - _ ' T 2 V-Pii i r L < ė . ,i

• lr

. jis. švęs 90. im- Amžiaus sukaktį.. 
Dėkojant 'pž ’A. Gaushienėi uą 
tokį doVanhs?’parinkimą, kartu 
su. Ja iš anksto sveikiname Ka* 
zimiėrtejo’^intadienio proga, 
linkėdami. Jani* geros sveikatos

t if'’daug saulėtų- diėnų.Y '; - ’
Bronius Žpnaittįitis,, Los:

j Padienis bus rūgpiūcio 15 <3.

dar nėra apsisprendusios. Žinias ’
suteikė 39.. valstijų gubernato
riai. Žinoma, prezidento padėtis 
pablogėjo, atsistatydinus daugu- j — 'jBTvnius luOb

I Angeles, Čalif., pratęsdamas be 
Valijos princas Edvardas, Į raginimą .šaVo prenumeratą ir 

’ ' • / . princu, • ■:atsiųsdąm^s |10 auką, tarp kita 
laikomas kilniausiu didiku 'raso

mai kabineto nariųv
a '

vadinamas Juoduoju 
yra : .
ir valdovu. 1356 mYPoitterš mū
šyje jis paėmė nelaisvėn. Pran
cūzijos karalių Joną su visu jo 
štabu. Savo belaisvius Jis pa
gerbdavo, asmeniškai atnešda- , 
mas jiems vakarienę ir patar
naudamas. Pirmojo .Pasaulinio 
karo metu vokiečiai turėjo daug j

princu,
" f-'^‘Malonu, kad kovoje 

už“ Lietuvos laisvę laikotės 'tei-

i
singo kelio- -ir- dirdate-^ieatlaL
r

•' jf
- _ ' -te y r

VĖNCKAUŠKAS =

R E M O k I N G

Atlieka įv?iriuĘ namų 
teišymo darinis.

. .TeL 582-7606 . ..- J

J

v ✓

i
’ 1

juto, kai visa eilė valstybių kri
tikavo labai žiaurią Vietnamo 
vyriausybės politiką politinių
priešų atžvilgiu. Iš nė vienos ■

te

'^3

v J

I

liepos. 28 d,., šeštadienį, Vosniako
piknikų sode. Pradžią 12, vai. 
vidudienį. Visi maloniai kvie?, 
čiami dalyvauti,

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos. 19 dieną Big Pay Day lo-

Tel. (414) 248-4287
4— DENGIAME ir taisome vi

sų. .rūšių stogus... Garantuojame 
j už savo darbą. Esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA.. Skambinti

— Horoscopes or Astrologies 
_i_a____ _ 2—“ i - *■ -. - t. - -

Šime laimėjo 987, 83, 7 ir 7138. 
Treasure Hunt lošime laimėjo
22, 38, 32, 19, 06 ir 27.

— Varpo Leidinių Fondas- ruo
šią pikniką Vyčių ■ salėje ir so- 
delyje šį sekmadienį, liepos 
22 d’j 12 val.-<Kviečiama savo 
dalyvavimu paremti demokrati
nę spaudą bei i leidinius., Gegu-
žinėje-pilmike bus galima užsi-

BRIDGEPORT© apylinkėj savinin-

2 po 6 kambarius. Apkaltas porcius, 
pilnas beismontas, 2 auto garažas.

Skambinti 448-4877.

kas parduoda 2 1/Ukštu mūrinį namą,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greitu 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS = 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

I

Tardf Card Readings. Saturday
11 to 5 no appointment neces.

STATĖ'SC Rinite Mei klki REAL ESTATE “ OU{.,OF T0WN
__ .-xi -on Nuosavybes — kitur

9254531X2/^ Professional, Member.j
•AjiiericaTV, Federation of Astro-į ■ Savininkas parduoda frontinių ply-

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

bame 'lietuviškai- 782-3777 or

logers. w

/

pilnas beismontas, 2 auto garažas.

D Ė ME S 1 O

r WILLOW SPRINGS, IL.

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams
Tiktai $98 pusmečiui automobilio

i!

i
I

F ■ 1 . — ■”

IJETUVK K
DAŽYTOJO

4612 l&;Pauiiiu£,S(,

h
7.1 7 x-.

' (Town st Like.)
Dažo rtamus ’S' linko jit ft ridiy& 

f U.J Dirbai - firintuOtM.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

-

- »- - J !sakyti žurnalą “Sėja” ir dr. agr.:
J7 Krikščiūno/ monografiją bei
įsigyti kitus Vktpihinkų Fondo
leidinius. ’

Vyčių seimo banketas, la- 
bai iškjlmingas, bus rugpjūčio, 18 
vakare Radisson viešbutyje, či'i 
kagoje. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įėjirųas $17.50-asme-

3 Iniui. Vietas rezervuoti tel. ĖR r* ‘m "te.' Y , ' ~ “6-6489. Tuo pačiu telefonu pas- 
ikambinus.bus galima gauti in-

NAMŲ REMONTAS
Langai

‘ > ‘J X
PorčiaiDurys ■

■ Šaligatviai ir kitą.mento laiptai
'Kalbame lietuviškai

Tel. 476-5635

Ce-

V

RENTING IN GENERAL
• ; Nuomos

CLEARING apylinkėje išnuomoja
mas 3 miegamų butas 2-me aukšte, 
tik suaugusiems be gyvuliukų. Kili
mai, krosnis ir -^Idytuvas, yra ga
ražas. *-

mas 3 miegamų butas 2-me aukšte^

mai, krosnis ir -iįęldytuvas, yra ga*

Tel. 735-9448.

' You cannot spend tomorrow n " 
• what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow
by joining the Payroll Savings

A

' Plan today.
Because mighty U.S. Savings

Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday * 
could keep your doctor-to-be .
away. At medical school. Or take
you away. On vacation.

.44

/
So do put off for tomorrow

what you can save today. Join the
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does , 
gather interest.

in America. i

t

t 
?
t

1

Which is why a Bond in timej; 
saves. -------- "

Take
I stocl&O^A e

i-
WANTED TO RENT

tų bi-level stiliaus namą su 3 mie- 

dele virtuve, 1 3/4' vonios kamb., 2l/i 
mašinų garažu. Savininkas išvyksta — 
iš šios valstijos. įkainuotas greitam 
pardavimui. f

Tel. 839-8249

gomaisiais, formaliu valgomuoju, di- 
dele virtuve, 1 3/4 vonios kamb., 24 
mašinų garažu. Savininkas išvyksta

Kreiptis:
A. LAURAITIS- 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

I 
jr 
| 1

- * \

pardavimui.

INDIANA ACREAGE
110 acres approximately 150 miles 
south near Turkey Run. 30 acres till
able, balance woods & pasture. Ask
ing S125,t)00. i

OLSON REAL ESTATE 
Call in English 763-1844

south near Turkey Run. 30 acres till

ing $125,OOO.
English 763-1844

YEAR ROUND LAKE HOME 
— MICHIANA SHORES

I

4 bedrooms, 2 baths, parquet floors.

Notural fireplace. Large double lot.’
paneled walls. Completely furnished.

1 hour from Chicago S50,000.
- 798-4552. i

A. T V E R A S .
Laikrodžiai ir brangenybės 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

______ • /

I

I

kas jo neatleido:, . ’
Tuo tarpu susisiekimo sekre

torius Brock ’ Adams tvirtina, 
kad čia yra kaltos Hamilton 
Jordano intrigos. Jis nėjo į 
smulkmenas, bet su Jordanu jis 
buvo susikirtęs, užtat ir išėjęs 
iš kabineto. .. - L

Gyviausiai reiškiasi .n aujas fį-’ 
"riansų.' sekretorius William Mil

ler. Pradžioje jis pareiškė, kad 
reikia uždėti mokesčius išveža
miems javams. Visos valstybės 
užsienin išvežamus' javus ap
krauna mokesčiais, tuo tarpu 
Amerika to nedaro. Pradžioje 
jis pasiūlė tuojau apkrauti mo
kesčiais arabų valstybėms par
duodamus javus; J eigų jie gali

valstybės neišbėgo tiek žmonių, 
kiek išbėgo iš Vietnamo. Krašto , 
viduje eina tokios žiaurios žu
dynės, kad bėga didžiausios mi
nios. Vietnamo atstovas priža
dėjo sudaryti komisiją tremti
niams patikrinti. Jis tvirtina, 
kad daugelis bėga visai be rei
kalo. Tokia komisija galėtų su
mažinti tremtinių skaičių. Ko
misija turės prižadėti grįžusių 
nepersekioti.

%

š*;

&:•

if

pakelti naftos kafiią. tai
galima uždėti taksus jų perka
miems javams.
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biuleteni Bulletin dTnformation 
— News Brief. Šio biuletenio 
1979 m. 12-me numeryje tilpo 
tokia žinutė:
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Smarkus lietus aptvindė didelius Louisianos plotus, kurie ilgai nenuseka ir nenudžiūva.

tūra nepasako, iš kur žinia gau
ta. žinia sako, kad į Kubą per
kelta viena,sovietinė brigada.

- -susidedanti iš 6.900 sovietų ka
reiviu, v

Sovietinė brigada pernešta į ČIUS. g. 1949 m., š m. birželio 
Kubą ne viena diena.
kad sovietų kariams permesti talpintas į psichiatrinę ligoninę 
buvo naudojami sovietų lėktu
vai, kurie dažnai skrenda iš Af
rikos arba tiesiai iš Sovietų Są
jungos į Kubą. Buvo atsiklausti 

sovietų pareigūnai.
kuriais sumetimais sovietų ka
riai permesti į Kubą, tai rusai 
paneigė tokias žinias.

Žvalgyba nustatė, kad sovie-

atsakingi

Matyti 12 dieną vėl buvo prievart pa-

SIUNTINIAI l LIETUVA
• MARIJA NOREIKIENfi -

j 2608 West 69th SL, Chicago, III. 60629 • TeL WA 5-2787
Z Didelis pasiripkimas geros rūšies įvairių prekių.

" - MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ u.:
M ■ IFA »■- * nr.
r*?.

Ti

! 1

•L I

■>

1'

iv

JI H; -

7^'
1C.L

2 suaugusiems asmenims be jokių 
I ’* ” ; ' ' • • ; J
1 me arba 2-me aukšte. ;-
įnamių reikalingas' 4 kambarių butas

’ Siūlyt? teL 778-7983.• i ? * i •

CEMETERY LOTS: FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

Lietuvių . Tautinėse Kąpinės.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

Marquette gift parcels service 
2501 W. 69th st., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737 

y. V A L ANTINAS
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Kviečiame visus, kurie domisi Florida, Į 
suvažiuoti į SUNNY HILLS 
Jį jGlįėpįaėia Žii. 2(Ųr 27 d, 
taip pat spalio 27. Ž8 ir 29 d.

* * Ž' te A '*(«•< ■; i. te \ ■ • - y į I _

Dėl informacijų krfeipkitės į: Ų 
| i ‘ v

• V. Belecką, Sunny, Hills — 904—773-3333
M? Kielą, Chicagoję; 312—-737-1717
j. Miknoj, Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį, Tletroite 313—280-2969 .
J. Žūbptičfiii New jersey 201-381-3198
R. KezjJNfew York — 212—769-3300 *
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parduodama 8-toj sekcijoj, ne 
toli įvažįavinvp keturių duobių 
sklypas su paminklų.už SI,Q00. 
Kreiptis telefpnu 737-2857.

Jurgis Palulis

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro 

sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. ^Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom, rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpt
Walk-In Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853

, ' Tel. 813 - 6962175

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

I

M. ŠIMKUS
Notary Public 1

INCOME TAX SERVICE

Taip pat daromi vertimai, giminių 

šymai ir kitokį blankai.

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

^šymai^ir jcitnki blankaL^^^

/

3 HOMEOWNERS POLICY

HELP WANTED — FEMALE 
^Darbininkly reikia

BUDGETEER MOTOR INN 
17003 S. Ha Is ted St. - Harvey 

> MAIDS
Will tram. No Experience necessary 

APPLY IN PERSON

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

~ HELP WANTED — MALh 
O.rbfninki- R»l*l»

WELDER 
REPAIRMAN

& Trouble Shooter
Experienced on AC and DC motor r

I
L

I
driven and also solid state recti-1
fled welders. Liricoln & Hobart 

All Fringe BeheHts.

A. PAWUCKT

11
Į ■ %.

iŠ--.o-1

723-1993
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F. Zapolis, Agent < 
3208(4 W. 95th St 

. Everg. Park, III.
60642, - 424-8654 V

1
JTMTI »*•* 

dib 
iHiuwawCI

State Farm Fire and Casualty Company

REQUIRE dependable warehouse 
man for tractor replacement parts

Experienced preferred.
Phone 331-3373 t

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & As»odaie» 

2649 West 63rd Street, 
Te|. 776-5162 

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

40 metų, patarnaudama klientams. Į;
■■■»—ei—- - ■■ ■ ■ ■! -*»•

1

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS
Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.
A. PAWIJCKI

723-1993
11-
1 — NAUJUMO*.

J-

į

I 
it

MOVING
Apdrau«t« p«rkr«iHtyma» 

U įvairių •titumų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1182 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

’ DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

CKICĄ9O t/lU. Saturday, July 21, 197®
f
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. Maži juokai
PERTH, Australija. — NASA 

mokslininkų grupė, veikianti 
vakarų Australijoje, gavo Espe
rance miesto sąskaitą sumokėti 
$400 bausmę už miesto teršimą 
“Skylabo sprogimo ištaškytomis 
šukėmis”.

Miesto meras Merv Umbray 
nereiškė, kad sąskaita yra tik 
humoro reikalas, pajuokavimas, 
bet miestui turi simbolinę reikš
mę. nes bus sunaudota miesto 
muziejaus praturtinimui... be 
abejo, tomis Skylabo šukėmis.

•Laimė, kad juokais baigėsi.

— Energijos tvarkytoju pre
zidentas Carteris pasirinko C. 
W. Duncan, Jr., krašto apsaugos 
sekretoriaus pavaduotoją.

— Prezidentas Carteris paten
kintas kabineto pakaitomis, tuo 
tarpu kiti siūlo jam pailsėti,
nes jis esąs pervargęs.

— Kinija prašo Ameriką ne
teikti pagalbos Vietnamui.

KALEN DORELIS

Liepos 23: Brigita, Apolina
ras, Gelminė, Ilgė, Tartvilis.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:19.
Oras šiltas.

Popiežius Amerikoje 
bus spalio menesį

NEW YORK AS. — Jungtinių 
Tautų oficialiu pranešimu, po
piežius Jonas Paulius II atei
nančio spalio mėnesio pradžioje 
lankysis Jungtinėse Valstybėse, 
kur dalyvaus Jungtinių Tautų 
sesijoje ir pasakys kalbą.

Chicago Sun-Times informuo
tai skelbia, kad popiežius, bū
damas Amerikoje, lankysis ir 
Chicagojė, bet žinia: galutinai 
nepatvirtinta. Taip pat dar ne
patvirtinta, bet plačiai kalbama, 
kad popiežius lankysis Baltuo
siuose- Rūmuose ir matysis su 
prezidentu.

Vatikano spaudos pareigūnas 
kun. Romeo Panciroli penkta
dienį tų žinių nepaneigė, bet ir 
nepatvirtino. Oficialiai praneša, 
kad Vatikanas davė aiškiai su
prasti, kad išskiriant popiežiaus 
vizitą Jungtinėms Tautoms spa
lio 2 d., jokios vizito datos nei 
vietos nebus skelbiamos.

— Urban League pareigūnas 
Vemon Jordan tvirtina, kad 
pats Carteris sukėlė dabartinę 
krizę kabinete.

— Califano pareiškė, kad pre
zidentas ruošiasi rinkimams, to
dėl ir keičia kabinetą, bet pre
zidentas tai minčiai nepritarė.
C- — - ■ ■ Z

BROCK ADAMS
Secretary’ of Transportation

Susisiekimo sekretorius Brock
Adams tvirtina, kad iš vyriau-

i

KARIBŲ JŪROJE SUSIDŪRĖ DU DIDELI NAFKTANKLMVIAI
MANAGUOJE LAIMĖJIMĄ PAMINĖJO
ŠEŠIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ

valdžios nariams, betCHARLOTTEVILLE. Tobago. 
— Karibų jūroje, netoli šios sa-
los, susidūrė du dideli naftos 
tanklaiviai, kurie paliejo jūron 
nepaprastai didelius kiekius 
naftos.

Susidūrimas buvo toks neti
kėtas ir smarkus, kad vandenin 
buvo paleista pusketvirto mili
jono nevalytos naftos statinių.

Pavyko išgelbėti 52 išlikusius 
gyvus jūreivius, ir dar ieškoma 
kitų 26.

Deganti nafta greitai pasiliejo 
vandens paviršiuje ir penkta
dienio naktį, 24 valandos po lai
vų susidūrimo, ugnis buvo už
ėmusi apie 50 kvad. mylių ir

didelius

judėjo Tobago link.
Liepsnos, nevalytos naftos ir 

lakaus gazolino maitinamos, sie
kė apie 200 pėdų ore.

Viename tankeryje buvo pus
antro milijono naftos statinių, 
o antrame buvo 2 milijonai. Vi
sa nafta išlieta. Naftos bendro
vėms padaryti milijoniniai nuos
toliai.

Kalbėjo naujos vyriau
sybės nariai

MANAGUA. Nikaragva. — 
Penktadienio popietę pačioje 
didžiausioje aikštėje įvyko še
šiasdešimt tūkstančių žmonių 
demonstracija. Sus irinkusieji 
džiaugėsi laimėję kovą prieš 
diktatorių Somozą. Iš Tautos 
rūmų balkono kalbėjo visi pen
ki chuntos nariai apie “didelį 
liaudies laimėjimą”. Jie tvirti
no, kad diktatūra niekad negrį- 
šianti j Nikaragvą, bet nė vienas
aiškiai nepasakė, kada bus lai
kas pravesti seimo rinkimus.

DAUGIAUSIA PLOJO 
EDEN KASTORAI

Baigus chuntos nariams ilgas 
savo kalbas, žodį tarė Eden Pas- 
tora — įsiveržimo į pietų Nika
ragvą organizatorius ir karo jė-

sybės jį išstūmė H. Jordan, jgų vadas.. Ploja visiems ųaujos

Artėja eile Fidel Castrui
MANAGUA, Nikaragva. —

Nuve us diktatorių Anastasio
T - ■ v

SoFuzą, da'bar turės virsti Pa- karo jėgos" jau yra Kuboje,

ilgiausi į

ragvajaus diktatorius Sfroess- 
save ajo.je pasakė 

videl Castro p«- 
xdš-

nėr,
1 _
i Eden Pastor
■ kartojo P-storos mintį ir >'

plojimai teko Pasterai. Jis pa-. kė. ka(J tai esą prirT1-uinas vi-
brėžė, kad niekad diktatūra ne

bet tuo tarpu dar nežino atsiųs
tos sovietų brigados tikslų. Tuo 
reikalu yra daug spėliojimų, bet 
tikslai paaiškės tiktai šiomis 
dienomis.

Kaune, Kuzmos gatvėje. Jau 
anksčiau čechanavičius praleido 
beveik šešis metus bendro ir 
kalėjimo tipo psichiatrinėse li
goninėse ir tiktai 1979 m. sausio 
25 dieną buvo paleistas, kaip pa
sveikęs. Po to apsigyveno Kau
ne, kur yra jo motina Pranė Va
siliauskienė (tel. 61 706). Jis ak
tyviai įsijungė Į žmogaus teisių 
veiklą, suėjęs į kontaktą Su Ko
misija psichiatrijos naudojimą 
politiniams tikslams tirti."

(Elta)

begrįš į Nikaragvą, bet ir jis ne- i 
pasakė, kada būs pravesti de
mokratinio parlamento rinki-

siems diktatoriav ..
čiamų diktatorių eilėje jis ne
skaito, nors jis pats imasi ap
saugos priemonių. Jis pasikvie-

Savęs ver-

mai. Turiningą-, kalbą zpasakė j u sovietų brigadą> kad galėtų
Tomas Borge, naujas vidaus rei c? *>
kalų ministeris.

Socialistas sudarys 
italu vyriausybę

j jį apginti, jeigu kas bandytų 
i pulti, nes Kubos karo vadais jis 
! jau nebepasitiki.i

i
ROMA, Italija. — Negausios , 

socialistų partijos pirmininkas ; 
B. Craxi yra įpareigotas suda- j 
ryti naują Italijos vyriausybę. ’

FBI nuginklavo 
lėktuvo grobiką

DuOMAHA. Nebr.
gentai nuginklavo lėktuvo gro

biką, pralaikiusį 727 lėktuvo
a

FBI

Ji galės būti trumpalaikė, svar į jjg keleivių pustrečios valan-
biems darbams pravesti. j - ■ - ------

Italijoje didžiausia partija yra ; nuvežtų į Kubą. Lėktuvui besi- 
Andreotti vadovaujama krikš-' ruošiant tolimesnei kelionei, lėk- 
čionių demokratų partija. Ant- j tuvan įsmuko du pasiruošę FBI 
roję vietoje stovi komunistų į agentai.

j dos. Jis norėjo, kad lakūnai jį

1 ruošiant tolimesnei kelionei, lėk-

vykusiai nuginklavo 
partija. Trečioje • vietoje stovi į lėktuvo grobiką, jį nuvedė į 

keleiviams le:do toliau
rr. - • x- - -i—! I

i : :
socialistų partija. Atrodo, kad! stotį, o 
krikš. demokratai balsuos už važiuoti. 
Craxi vyriausybę žemės refor
mai pravesti.

le do tol

Niekam ne paslaptis, kad so
vietų vyriausybė permetė bri
gados karius su Kubos vyriau
sybės žinia ir sutikimu. Vieni- 
tvirtina, kad rusai nori turėti 
savo bazę Kuboje. Kuriais su
metimais Ja bazė būtu rusams 
-eikalinga? Niekam ne paslaptis, 
kad Castro turi bėdos su krašto 
gyventojais ir įvairiose Afrikos 
vietose esančiais Kubos kariais. 
Castro rašė laišką Švedijos 
premjerui, kuriame prižadėjo 
atitraukti Kubos karius iš An
golos. Jau praėjo keturi metai, 
bet Castro savo kariu iš Ango- 
los neatšaukė. Castro karių per
mesta ir Abisinijoje, o nauji da
liniai buvo nuvežti į Angolą. 
Kaip Abisinijoje, taip ir Ango-

laiškąrašė 
kuriame

— Astronautų Armstrong. Al
drin ir Collins spaudos konfe
rencija tęsėsi tik 45 minutes, 
kai jie pasakojo savo įspūdžius 
apie Mėnulio pasiekimą.

ii---------------------i .. .— Pr&identas ilgai kalbėjosi 
su trim astronautais Baltuosiuo
se Rūmuose praeitą penktadie
nį. suėjus dešimčiai metų nuo 
nusileidimo Mėnulyje.
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permesti į Nikaragvą ir kitas 
Pietų Amerikos valstybes. Jei
gu sandinistai nebegalėtų išsi
laikyti naujai sudarytoje vy
riausybėje, arba- jeigu jie pra
laimėtų demokratinius rinki* 

tai Nikaragvon permesta
sovietų brigada padėtų sandi- 

loje žuvo žymiai daugiau ku- j nistams valdyti Nikaragvą ir 
paruošti naują Sovietų ,Sąjun- 

I gos koloniją. Rusai, galėtų per
mesti brigadą ir į kitas vietas, 
kur planuojami nauji Iranai, 
Abisinijos ar Libijos.

Pagaliau, Kuboje yra Ameri
kos marinų bazė Guantanamo 
įlankoje. Jeigu Castro bandytų 
užimti Gu

b’ečių. negu oficialus praneši i

riai skelbia. Kruviniausi mūšiai 
ėjo Abisinijos šiaurėje, kur vie
los gyventojai siekė nepriklau
somybės. Didokas kubiečių 
skaičius žuvo Angoloje. Jiems 
dar ir šiandien tenka vesti ko
vas su Angolos partizanais, ku
rie nori laisvos, demokratinės 
ir nepriklausomos Angolos. Ku
bos kariai primetė Angolai ko
munistinę vyriausybę, bet tik-1 
tai rusai ją pripažįsta.

Angolon atvežti Kubos karei
viai prašo karo vadus leisti 
jiems grįžti į Kubą, bet Castro 
nenori leisti jiems grįžti. Ango
loj Kubos kana: įsitikino, kad 
jie yra tiktai Maskvos įrankiai. 
Angolos gyventojai rado progos 
jiems išaiškinti, kad jie išsilais
vino iš portugalų kolonialistų. 
o dabar tapo sovietinio komu
nizmo vęrgais. Jeigu grįžusieji 
Kubos kariai pradėtų maištauti 
prieš Castro, ta1 sovietų kariai 
padėtų diktatoriui 
nuo maištininkų

kad turi
pa-

Grobikas
Pats Andreotti rank:r 

šios* problemos negali imtis, nes t aiškėjo, kad bombos jis neturė- 
i jį daromas didelis spaudimas. ; jo. Suimtas vyras padėtas į ka-

bombą.
grasino.

bet vėl 'a u

/ /
Krikščionys demokratai būtų į Įėjimą ir atiduotas teismui už 
dėkingi, jei Craxi pravestų že-! lėktuvo grobimą. Be kalėjimo
mės reformą. I -jis neapsieis.

i — Prezidentas pasirinko T. 
Watson, buvusį IBM direktorių, 
Amerikos ambasadoriaus parei
goms Maskvoje.

— Izraelio lakūnai penkta
dienį bombardavo palestiniečių 
bazę Libane.

— Žurnalistas ir teisininkas 
Petras Stravinskas praleido ke-

Begino galvoje yra 
kraujo krešulys

TEL AVIVAS. Izraelis. — Li
goninėn nuvežtą Beginą tyrinė
ja kraujo specialistai naujomis! 
priemonėmis. Gydytojus nuste
bino Begino galvoje pastebėti 
nedideli kraujo krešuliai. Gy
dytojai tikisi pastebėtus krešu
lius praskystinti ir išstumti iš
galvos. Jeigu ši operacija nepa- lias dienas ligoninėje betikrin- 
vyktų, tai teks imtis kitų prie- * damas sveikatą, 
monių. Izraelio premjeras turės I 
išbūti ligoninėje mažiausia bent 
dešimt dienų.

Sunkiai serga ir Moshe Dajan, 
bet jis gali sekti visus Izraelio 
užsienio, reikalus, nors ir jam 
gydytojai liepė.;ilgiau pailsėti.

Londone šeštadienį mokė
jo $284.2 už aukso unciją.

— Prezidentas Carteris su
stabdė JAV karo jėgų atšauki
mą iš Pietų Korėjos.

’ ‘".A '

apsigint

Antroji versija sako, kad so- 
paruošti būtivietų kariai yra

-įtariamo, tai sovietų 
ų naudinga.

i

t
<<

brigada ,ar_?

Fidel Castro pareiškė, k<>d
artėja galas ' drktalėr.ams, 
bet užmiršo pridėti,, kad ir
jis stovi diktatorių eilėje.



VL. RAKtrNAŠ

Pastabos
A.A. Stefa Migauskienė

Sulaukus* 91 metų amžiaus, 
liepos 2 d. staiga susirgusi, ke
lių valąndų laikotarpyje mirė 
Stefa Migauskienė, Los Angeles 
šaulių kuopos pirmininko Kazio 
Karužos žmonos Jadvygos moti
na. Stefa Migauskienė — Ance- 
vičaitė buvo gimusi 1888 m. ko
vo (i d. Betygalos vaisė. Kėdai
nių apskr Likusi našlė su K. Ka
ružos šeima ypatingoje dukters 
Jadvygos globoje išgyveno nei 
37 metus.

Sako'ma, kad mirusio laidotu
vės yra pagarba netiek įniru
siam, kuris tų apeigų nemato, 
kiek užuojauta likusiems jo ar
timiesiems: šeimai, giminėms, 
draugams, pažįstamiems. Rei
kia, turbūt, su tuo sutikti, nes 
pavyddžiir galima paimti ir S. 
Migauskienės laidotuves. Ji, dėl 
senyvo amžiaus, jokiame visuo
meniniame gyvenime, čia. Los 
Angeles, nedalyvavo. Kaip reli
ginga moteris — beveik kas
dien lankė bažnyčią ir priim
davo’ šv. komuniją, ’pe to — dar 
melsdavosi namie. Ir matykite, 
Šita, plačiojoje visuomenėje la
bai mažai kam pažįstama senu
tė buvo palaidota didesnės (jei 
ne pačios didžiausios) lietuvių 
.gausos negu koks gerai žino
mas veikėjas (bent kiek aš lie
tuviškų laidotuvių esu čia ma
tęs) . Liepos 5 d. vakare lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos bažny

čioje 'buvo sukalbėtas rožinis 
(kun. dr. V. Bartuška), kuria 
proga bažnyčia buvo beveik pil
nutėlė. Liepos 6 d. rytą toje pat 
bažnyčioje, taip pat dalyvaujant 
arti pilnutėlei bažnyčiai lietuvių 
(nežiūrint, kad tai buvo darbo 
diena) kun. dr. V. Bartuška at
laikė šv. mišias ir- pasakė ata
tinkamą pamokslą. Ilgai, virš

automobilių vorai lydint60
velionės palaikai buvo nuvežti 
į Forest Lown (Glendale) ka
pus. Prie kapo trumpą atsisvei
kinimo žodį tarė Karužų šeimos ( 
draugas Juozas Mitkus (buvęsĮ 
Radijo Klubo pirmininkas). Jis,| 
taip pat Karužų šeimos vardu,1 
laidotuvių dalyvius pakvietė šer
meninių pietums į Tautinius Na
mus, kurių šeimininkė, Karužų 
užsakymu, buvo paruošusi pui
kius lietuviškus pietus su “pa
gerinta” kava ir to visko užte
ko' visiems, nežiūrint, kad nors 
ir nevisi laidotuvėse dalyvavę į 
Tautinius Namus atvažiavo — 
dalyvių buvo pilnutėlė salė. Pas
tebiu šią aplinkybę dėlto, kad 
tokios, minios dalyvavimą tos 
senutės laidotuvėse skaitau netik 
jai paskutinių pagarbos pareiš
kimu bet ir jos dukrai ir žentui 
Kaziui Karužai, labai energin
gam šaulių veikėjui ir visoke
riopo lietuviško darbo rėmėjui 
užuojantos ir solidarumo 
monstracija.

Vienybėje galybė . . .
Nepaprastai sėkmingai

kianti Los Angelės šaulių Juo
zo' Daumanto kuopa, liepos 8 d. 
kuopos pirmininko K. Karužos 
namų “Villa Trakai” svetainė
je, metiniame susirinkime išrin
ko — perrinko kuopos valdo
muosius . organus* sekantiems 
veiklūs metams. Naujoji valdy
ba atrodo šitaip: pirmininku 
perrinktas K. Karuža, I-sis vice- 
pirin. Justinas Naujokas, II-sis 
vic-pinn. Antanas Galdikas, se
kretorius — VI. Račius, iždinin
kas — Br. Žemaitaitis, sporto 
vadovas — K. Rakūnas. moterų 
vadovė — Veronika Paplauskie
nė, jos padėjėja — Judita Paš- 
kauskienė, jaunimo' vadovas — 
R. Paškauskas.
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ALUABlE N£OtCINFS,SO<?GtCX?L 
/?IDS AND EVEVJ VlOLlM SWINGS 
ARE MADE FROM Sowe OF IRE 
VlTRt ORGANS OF THE COW

PNUATbRS THAT HAYE FtOWU 
l¥Hb THE STRATOSPHERE ABOUT 
30000 FEET UP! CLAIM THAT IF MOU 
OR1UK A GLASS OF MU-K AT THAT 
Altitude rf yall get mdu DRunĄ

Dvriiog Spring , sea scallops caught 
(N K1EVJ ENGLAND TRAWLERS FREQU&NTLN 
CONTAIN SMALL HAKE , T TO 5 INCHES LONG. 
—1CNE F'SH PER SCALLOP........... ..

Revizijos komis! jon išrinkti j 
pirnrkas Jonas Venckus, nariai į 
— Jonas Avižienis ir Mykolas 
Barauskas

Garbės teismas: pik. Tomas 
Sereika, Regina 
Juozas Mitkus.

Jurkūnienė ir

pirmininkavo
Gliaudą, sekre-

SusirinKimui 
rašytojas .Jurgis 
toriavo Vladas Račius.

Susirinkime buvo priimta la
bai “kieta” rezoliucija, pasisa
kanti prieš naujų dalinių čia 
steigimą, kai per lietuviškąją 
radijo valandėlę (liepos 7 d.)

CICERO
Malonu, kad Naujienos išlai

ko seną tradiciją ir kasmet su
rengia pikniką, kad skaitytojai 
ir rėmėjai galėtų sueiti ir pa
bendrauti.

Šįmet piknikas įvyks liepos 
28 d. Wosniako sode, 2530 Blue 
Island Ave. Vykstant Western 
autobusu, išlipti prie 26 gatvės 
(pietuose) ir paeiti vieną blo
ką į rytus.

Iki pasimatymo Naujienų pik
nike.
nike. S. Paulauskas

iš koplyčios į bažnyčią nualpo 
velionio sūnus ir marti.

Per gedulingas pamaldas baž
nyčioje, kurias laikė kun. Rut
kauskas. giedojo solistai M. 
Momk’enė ir V. Radys. Kapinė
se prie duobės pasimeldus, buvo 
sugiedota Marija. Marija ir Lie
tuvos himnas.

Lietuvos vėliavą, kuri dengė 
karstą, šaulys J. Dekeris įteikė 
velionio žmonai Albinai, visų 
šaulių vardu pareikšdamas arti
miesiems užuojautą.

Viktorai, ilsėkis ramybėje.
S. Paulauskas

Jhj OF 
THE O^iEuT gDGS 
CONSTITUTE ThE 
CMV EOuiPmEkjT 

ĄpOPUEMENT 
OF THE HOUSES! 
FLOces. CEilinGS. 
prvAus amo 
yjpus Are’ ■ 
COVERED By

MANITOBOS NAUJIENOS
TADAS YUŠKA PERGYVENO SUNKIĄ 

ŠIRDIES OPERACIJĄ

WINNIPEG, Man.. Kanada.— 
Apie Winnipego Lietuvių Klubo 
senųjų imigratų ir naujųjų atei
vių klubo narių sirgimus būtų 
galima labai daug parašyti, nes 
jau nebe tik senieji imigrantai, 
bet jau ir naujieji ateiviai klubo 
nariai yra įvairių operacijų per
gyvenę. Bet Tado Yuškos širdies 
operacija, kaip manau, gal buvo

buvo paskelbtas pranešimas iri sunkiausia. Dar užpraeitais 1977
šaulių S-gos Tremtyje pirmi
ninko K. Milkovaičio “palaimi
nimas

metais Tadas Yuška eidamas 
mūsų Winnipego Lietuvių klubo

tokių dalinių steigėjui. Į vięepirmininko pareigas “pradė-

Kada liežuvis vienas ir dvi 
[ausys —

Kalbėki kartą, du kartus 
[paklausęs.

(Turkų išmintis)

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas 1 rytus nuo S. Western Avenue)

jo nesveikuoti Pernai nebegalė
jo valdybon stoti, šių metų pra
džioje, dar žiemos laiku, Tado 
šeimos daktaras jam pasakė, 
kad reikės širdies operaciją da
ryti, bet dar galį laukti iki pa
vasario — iki šiltesnio oro.

š.m. balandžio 15 d. Tadas 
■ Yuška išvyko į St. Boniface li

goninę, o balandžio 16 d., 7:30 
vai. ryto, penki daktarai pradėjo 
Tadui širdies operaciją daryti. 
Operacija baigta tik 2:30 vai. 
popiet — po septynių valandų. 
Prie operacijos darbavosi ir Ta
do šeimos daktaras.- Operacija 
gerai pavyko.

Dvi savaites Tadas ligoninėje 
gulėjo intensyvios ‘ priežiūros 
kambaryje. Lankytojų prie jo 
neprileido, o kad koks nors lan
kytojas to nežinodamas neįeitų, 
tai jo žmona Helen Yuškienė 
prie vyro lovos sėdėjo kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Tik kun. Justinas Bertašius tris 
kartus buvo įleistas Tadą aplan
kyti. Po dviejų savaičių Tadas 
buvo perkeltas į “Public ward”, 
kur lankytojai gali ligonius lan
kyti. Bet Tado žmona vis tiek 
sėdėjo prie savo vyro Tado lo
vos ir nei vieno lankytojo prie 
jo neleido prieiti.

, Tadui iš ligoninės Į namus 
grįžus, aš ir mano žmona Helena 
buvome nuvažiavę jį aplankyti. 
Radome sofoje sėdintį, šalimais 
lazdą pasidėjusį. Tadas (jo žmo
nai padedant jam kalbėti) pa
pasakojo mums, kad daktarai 
operaciją darant parplovė Tadui 
išilgai priešakį nuo pat krūtinės 
viršaus iki pilvo apačios, nuo 
širdies nupiovė dvi gyslas, ei
nančia iki apatinių organų, ir 
įdėję dvi plastikines tūbeles,

lietuviškai sakant — šliaukeles.
Tadui iš ligoninės į namus iš

vykstant, Tado šeimos daktaras 
jam pasakęs: “Važiuok laimin
gas į namus ir ‘darbuokis’ savo 
gražiame vaisdaržyje, šviežiame 
ore pasivaikštinėdamas”. Mat, 
Tado šeimos daktaras žino, kad 
Tadas Yuška turi gražų vais- 
daržį, gražų didelį namą, plie
kyje gražiomis gėlėmis apso
dintą ir gražiais žaliuojančiais 
lapuotais medžiais apaugusį, 
nuo saulės kaitinimo apsaugotą. 
O dabar, vyrui sergant, Helena 
Yuškienė savo vyro darbą at
lieka: ji vaisdaržį tvarko, lope
tėle kasinėdama ir iš uzbonėlio 

: vandenį ant daržovių ir ant gė
lių laistydama. Tadas visą savo 

“amžių nebegalės dirbti, bet jis 
neliūdi.

Liepos 7 d. popiet aš ir'mano 
miela žmona Helena vėl buvo
me nuvažiavę Tadą aplankyti. 
Radome Tadą, jo žmoną ir porą 
kitataučių svečių, Yuškų draugų 
jis Manitobos provincijos, atva
žiavusius Tadą aplankyti.
/'Tadas jau geriau jaučiasi. Jau 
be lazdos vaikštinėja. Belieka

T'k prieš savaitę susitikau 
gatvėje prietelių Viktorą Mi
kulskį, pasidalijome įspūdžiais. 
Sakė, jog puikiai jaučiasi, tik 
žmonelės sveikata nekokia, o 
liepos 14 d. laidotuvių direktorė 
Butkienė pranešė, kad Viktoras 
buvo išvykęs atostogų ir, gavęs 
širdies smūgį, mirė.

Viktoras buvo nuo Virbalio — 
Suvalkijos lygumų sūnus, nepa- 
orastai ramaus būdo, priklausė 
Cicero jūrų šaulių kuopai Klai
pėda, kurioje buvo labai parei
gingas ir apdovanotas šaulių 
žvaigždės medaliu.

Liepos 17 d. atsisveikinti su 
Viktoru prisirinko pilna koply
čia. Maldas atkalbėjo tos pačios 
kuopos šaulys kun. Rutkauskas, 
o žodį tarė ir kuopos pirm. K. 
Milkovaitis. Prie karsto šauliai 
stovėjo garbės sargyboje liepos 
17 ir 18 dienomis. Nešant karstą

palinkėti geros sveikatos abiem 
— Tadui ir jo žmonai Helenai,- 
kad jie vėl galėtų į klubo paren
gimus atvažiuoti ir vėl su visais 
draugai linksmai-ir nuotaikingai 
laiką praleisti.

Kazys Beniušis

DĖMESIO
Plačioji lietuvių visuomenė 

malonėkite nepamiršti š.m. rug
pjūčio mėn. 5 d. (sekmadienį) 
12 vai., nes tą dieną įvyks Balfo 
didysis pikn’kas — gegužinė 
I. V. Jonynų sodyboje. Chester
ton. Indiana. Ši gegužinė ren
giama tikslu palengvinti į vargą 
patekusiems lietuviams. Lietu
viu visuomenė maloniai kviečia
ma gausiai dalyvauti piknike.

• Žymiai lengviau būti išmin
tingu kitiems, negu pačiam sau.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica-' 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for- 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

2759 W. 71st St, Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

2.

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 -------- ----------------- $15.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
_—   ..... . .... .. . ...... .. ——.. ...- ----  ----- ->

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets an “ 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79

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

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

___ $10.00

I M MĄUJ1CMO&, CHICA9Q B, ILL. Monday, July 23, 1979
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kenkti Bendruomenei suorganizuoti visus Amerikos 
lietuvius į vieną didelę organizaciją, bet ji ir to nepajė
gė padaryti. Vietoje įtikinti Amerikos lietuvius tapti 
Bendrttomenės nariais, jie patraukė lietuvius -Ameri
kiečių teisman. Byla jau tęsiasi du metai, bet jos galo 
dar nesimato. Gečys, siūlydamas 6 punktus, į vieną ga
lėjo įrašyti pažadą nutraukti bylą prieš Amerikos lie
tuvius, bet ir to nepadarė, Ka’p ALTa, turėdama savo 
sąstate didžiausiąs Amerikos lietuvių organizacijas, 
galėjo priimti tokius paragrafus, kurie leis Bendruo
menei ir toliau tęsti ALTos ardomąjį darbą? . j

Inž. Gečys neišaiškino priežasčių, bet reikalauja 
dar kartą apsvarstyti atmestą klausimą. Jeigu Gečys,' 
siūlydamas persvarstymą, būtų nurodęs kelis pažadus, 
kaip sakysim, bylą nutraukti, dvigubų delegacijų ne
siųsti pas Andrew Youngą nelandžioti, tai dar būtų 
pagrindo klausimą svarstyti. Bet jis to nepadarė. Jis, 
kreipiasi į katalikiškas organizacijas Amerikos Lietu
vių Taryboje, kad jie paremtų nekatalikiškus 6 punk
tus, tarytum Gečiui rūpėtų katalikų reikalai, o ne noras 
išardyti ALTą arba pagrobti jo vadovybę.

Susidaro įspūdis, kad ALToj nebūtų katalikų ar
ba, kad jų skaičius ten būtų toks nedidelis, kad fronti
ninkams reikia juos gaudyti ir įtraukti balsuoti už 
frontininkus. Jie, žinoma,‘taip nesako. Jie prašo katali-Negalima primesti savo valios •

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba, visapusiškai 
aptarusi inž. Algimanto Gečio 6 punktų programą, di
dele balsų dauguma tuos punktus atmetė. Kad ryšiai 

—tarp ALTos ir Bendruomenės visai nenutrūktų, nutarė 
sudaryti ryšininkus, kurie būtų informuojami apie AL
Tos ir Lietuvių Bendruomenės bendrą darbą. ALTos 
paskirtas atstovas galėtų perduoti žinias apie buvu
sias paskaitas ir nutarimus, kad nariai galėtų pasikei
sti nuomonėmis apie planuojamus darbus. ALTa lauk- 

. tų, kad Bendruomenės atstovus- informuotų ALTą,per pa 
skirtą ryšininką apie Bendruomenės painus. ALTa tu
rėjo sutikimą leisti-ryšininkams kartas nuo karto su
sitikti ir leisti pranešti apie vieną kitą pranešimą sąly
goti. Tūrėjo gauti iš Bendruomenės vadų pasižadėjimą 
nesiųsti antrų delegacijų tiems patiems klausimams 
kelti ir landžioti pas Kongrese atstovus bei Valstybės 
Departamento pareigūnus, bet šios sąlygos, atrodo, 
ALTa neišreikalavo sutikdama skirti ryšininkus.

Bet Gečio vadovaujama grupė nepatenkinta AL
Tos nutarimu leisti kartas nuo karto abiejų pusių ryši
ninkams susitikti.’Jie nutarė reikalauti dar kartą per
svarstyti nutarimą atmesti 6 punktus. MLTa nutarda
ma atmesti frontininkų pagamintus punktus, turėjo sa
vo pagrindą tokiam nutarimui. ALTos atstovai ati- 

; džiai pasiūlymus nagrinėjo, rado juos netinkamus. ir 
nutarė jų nepriimti; Bendruomenė turėjo toki nuta- 
timą gerbti. Jeigu rimta organizacija pasiūlymą atme- 

* tė, tai galėjo Paprašyti paaiškinimų, kas tuose pasiūly
muose buvo nepriimtino. Bendruomenės vadai gerai 
žino, kad ALTa pradėjo savo darbą Antrojo Pasaulinio 
karo pradžioje, kai Lietuvai susidarė rimtas pavojus 
nepriklausomybės netekti Dabartiniai Geč’o vadovau
jamos Sėndfuomenės vadai apie ALTa nieko nežinojo, 
o apie Bendroumenę ir svajoti nesvajojo. Gečiui reikė
tų turėti galvoje, kad ALTa yfa daug atlikus, tuo tar
pu Bendruomenė vis dar žada ką nors atlikti. ALTa, 
VLIKo prašoma, padarė Amerikoje Organizacinį Ben
druomenės darbą. Bendruomenės vadai prašė bent ne

kus balsuoti už ALRK Federacijos nesvarstytus pa
siūlymus, kad tie nutarimai visai nėra Amerikos kata
likų, bet frontininko Damušio ir ir kitų sure
daguoti.

Amerikos Lietuvių Taryboje yra apie 80% katali
kų, kaip jų yra visoje Amerikoje. ALToje yra daug ka
talikiškų organizacijų, kurių atstovai atmetė 6 Gečio 
punktus. Prieš tuos Gečio punktus balsavo katalikiškų 
organizacijų atstovai, bet Damušio vadovaujama fede
racija bando sudalyti įspūdį, kad “nutarimų komisija” 
gaudys ALTos katalikus ir įtikins juos pakeisti ALTos 
nutarimą. “Nutarimų komisija” apgaudinėja lietuvius. 
ALToje esantieji. katalikai balsavo prieš tuos punktus, 
nes jie neatsakingi ne tik pačiai ALTai, bet ir Ameri
kos katalikams.

Frontininkai, prisidengę ALRK Federacija, Cleve
land e kongrese nori pakeisti ALTos valdybos nutarimą 
atmesti Gečio 6 punktus. Drauge paskelbtos “nutari
mų komisijos” žinomos instrukcijos yra frontininkij 
įsakymas visiems šios grupės nariams, vykstantiems į 
Clevelandą. ALTos atstovai privalo tai tdfėti dėmesy
je.. ALTos valdyba taip pat privalo žirioti pasikėsinto jų 
prieš šią lietuvių organizaciją višūš plantis. ALTa pri
valo gintis. Ji turi daboti, kad nebūtų primesti nepri
imti paragrafai.

Ne tik pirmininkas, bet ir visa valdyba privalo 
daboti, kad nebūtų kėsinamasi ALTai primesti kitus 
tikslus. Valdyba privalo sugyventi su ALTes nariais; 
bet kai viena grupė, vartodama nusikalstamus meto
dus, nori ALTai pakenkti, tai pifininiūkas turi pŪftaU- 
doti priemones ALTai ginti.. Valdybos, nariai privalo 
jam padėti. Reikia su visais, sugyventi, bet bfgahižari- 
jos. gyvybė svarbiau, negu sugyėvnimas.
ooooc<x>o<x>c>o<>o^
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STATEMENT by C. KAZYS BOBELIS, M. D

tional obligations. Deputy For
eign Affairs Commissar Vysh
insky took charge of the govern
ment in Latvia, Leningrad Par
ty leader Zhdanov to6k the helm 
in Estonia and Foreign Affairs 

, Comrilissdr Dekaridžov fbriiied 
j a “friendly” government in 
Lithuania. Political pariiestwere 
banned and farcieal elections of 
“People’s Diets’’ were’ šlageri. 
Meeting simultaneously on July 

i2i, 1940 in Estonia, Latvia and 
j Lithuania; without ever consult
ing the voters and in. direct viti
ation of their respective State 
Constitutions, these “Diets” de
creed a Soviet system ^nd “re
quested” to be admitteddnto the 
USSR as “Union Republics”. 
The Lithuanian resolution was 
adopted by applause hi a drhhia 
.heater. It stated expressly that 
“how the people, with the help 
of the mighty Red Army .. . es
tablished the Soviet fide” and 
“the fact that tlie pėdplė have 
been able to establish Ih1 their 
country the only Just drdęr — 
the Soviet order — is all* due to

JONAS PYRAGIUS

JIE SKRIDO DU
(Tąsa)

S. Darius matė, kad amerikiečiai savo seno
sios tėvynės’ atžvilgiu turi ne tik sentimentų, bet 
ir ambicijos. Ten, “krajuje”, juos laiko turtin
gais; jei kuris giminė ir nepaprašo dolerio, tai 
Visvien patylom laukia, gal gi susipras, sušelps... 
Taigi, tautieti, nori pasirodyti senai tėvynei tik
rai esąs tas, kuo ten tave laiko, nepagailėk asme
niškai reklamai keleto dolerių. Sumokėsi stam
besnę sumą — tavo pavardė bus užrašyta ant pa
ties transatlantinio dėktuvo. Duosi kiek mažiau 
— visvien būsi pirmo skridimo tėvynėn rėmėjas; 
ir tavo vardas bus Įrašytas garbės rėmėjų kny- 
gon, kuri bus padėta Lietuvos Valstybiniame Mu
ziejuj ir kiekvienas galės ją vartyt’. O jei tik do- 
lėfį duosi — turėsi progos pasididžiuoti paskri- 
dęs tuo lėktuvu, kuris parskris tiesiai tėvynėn ir, 
gal būt, jos šešėlis švystels per tavo gimtinės 
kiemą.

Prieš pradėdamas paruošiartltiosius darbus, 
Darius ėmė dairytis žygio draugo. Reikėjo rasti 
kita lietuvį lakūną, kuris būtų toks pdt idealistas, 
žlhomas ' aut'ečių tarpe, pajėgus fiziškai ir tech
niškai. Tai nebuvo lengvas uždavinys. Nors lietu
vių lakūnų Amerikoje buvo nemaža, bet kiekvie
nas dėl ko nors netiko: tai perdaug ambicingas,

the Soviet Union.” It was Molo
tov who ordered tiri foreign 
missions in Kaunas, Riga and 
Tallinn to' liquidate their affairs 
by August 25, 1940.,Xists of 
“People’s enemies” were com
piled and mass deportations to 
Siberia of Lithuanians, Latvi
ans and Estonians started June 
13,194L

The United States never rec
ognized the illegal annexation 
of the Baltic States and on July 

actions: “the devious processes

PRESIDENT OF THE BALTIC WORLD FEDERATION 
AND PRESIDENT OF THE SUPREME COUNCIL 

FOR LIBERATION C>F LITHUANIA 
Presented to

The Subcommittee on International-Organizations 
of The House Foreign Affairs Committee 

Hearing on June 26, 1979, 
at Washington, D. C.

Ghairmaii: Molotov a “Boundary
In 1939. Lithuania, Latvia,1 Treaty". It also

Estonia, Finland and the Soviet 
Union were good neighbors, fel- 
iow members of the League of of influence with the ex 23, 1940, condemned U.S'S.R. 
i a ons an< represen m . ception of a - sįmalV-area’df Lith- actions: “the devious processes 

eague s qpnci . ey w ere ,u^,nja annexed to Germa- thereunder the political iride- 
mutually bound by the League ?__ . .. .
of Nations Charter, by their re
spective Peace and Non-aggres- 
sioii Treaties with the Soviet 
Union (in the instance of Lith
uania validated until December 
31, 1945), the Kellogg-Briand. į 
Pact, and the Definition bf Ag- 
gressidri ebnvention 'sponsored

Mr. and 
con

tained a secret protocol rearrang 
ing the spheres in Poland and 
assigning Lithuania to Soviet

ny. } pendence and territorial inte-
On September 28, 1939, Esto-|srity of the three small Baltic 

nia was forced by Moscow to Į Repubhkcs —• - Estonia, Latvia 
' * “ ’ 1 ' x - --■ and Lithuania 4-^ w^celto btrdė- 

liberately annihilated’liy bhd^jf 
their more powerful neighbors.” 
The diplomatic and ^consular 
missions of the three .Baltic 
States are legally functioning in 
the United States., ' ?.|

When Germany attacked its 
former Soviet ally — Lithuania 
revolted and a Lithuanian Gov
ernment was installed prior to 
the entry of the German forces. 
However, Hitler did hot want 
an independent Lithuanian and 
the Provisional Government wds 
disbahded after seven weeks

sign a Mutual Assistance: Treaty 
allovring Soviet air and naval, 
bases in Estonia. Latvia was 
forced to sign on October 5; 
Lithuania on October 9.

by tile Saeiet Wlftn. .J6? «± JU” J®40’
the U.S-S.R. broke the Kellogg-

In the htidšt bf the British Briand Treaty and the charter 
aiid Ffefibli peaež-šėelcing negb- of the League of Nations by in- 
tiations in Moscow with the So- vading Poland, Finland, Latvia, 
viet Union. Nazi Germany’s Lithuania, Estonia, and Ruma- 
Minister of Foreign Affairs Rib-.nia. '
hentrop strived at'the Kfgfiilin* „" >. XI

a, t uyxi -_4 j' On December 14, 1939, the and on August 23, .1939 sighed o • i tt • ,, ,i Soviet Union was expelled Irom 
a “Nonaggressidft Treaty” with the Lebgue Of Nations by a re- 
the USSR. A Secret Suppieman- solution stating that the USSR 
tiry Protocol thereof deiineat- had committed an aggression, 
th “spheres of influence” as- and was “no longer a member 
signing FiHlatid; Estonia; Latvia 6f jthė Leagtie.” 
ahd one-half fMland 18 the So-į

the U.S-S.R. broke the Kellogg-

.tioh of the independence in all 
three countries iiioV'ed undef- 

h iin • ’ 1L umu 1 Šfoiittd arid stilt continiris'
' .. .------ - — -- ■ Frilownng the eblldsidns be-f (BUs daiiriain

Viet spherfe Fbiiowdng the Ger-' UVeen Staliii 8nd ftitiėr, ifi. June| _ _?
than attack on Polaftd afid the 1910; the Red Arrily occupied!

(Riis daugiau)

---------------------- :----------------------------------------- ———man attafck on Polafttt dfid the 1910; the Red Amiy occupied ~ c,11qi;vus, 
VISI LIETUVIAI BIŽNIERUnyt “litmtM offetoHa, Latvia and Lithua>lia,|GoWbIatti

motina, mirė penktadienį?

• — čoihfii8hWealth Edison Cd.
pajamos padidėjo 12%. . «

1

Western Ukraine and Western members of the League of Na- 
Byelorussia,” Ribbentrop again tions? and fcfrdbly IhfcorpUfated 
 shewed up in MdSfeow afid ofi thehi iritb the Soviet Lhidh; in.

tai techniškai silpnas, kRam vėl lietūviškas reika
las .jau tolimas, ir pan. Pagaliau Darius atradOj 
ko ieškojo, Stasio Girėno asmenyje; Šis vyras,. 
vien savo jėgomis išsimušęs iš papfaštO dafo’hifl- 
ko į lakūnus, kaip sakoma, turėjo sūresnį už. kituš 
kraują. Kodėl Girėnas norėjo tapti lakūnu? Į tai 
sunku atsakyti. Gal nuotykiai tratikė; gal likimas 
šaukė. Kodėl Girėnas ryžosi skrist’ į Liėtūvą? 
Apie savo gimtinę jis mažaą ką bėprišiffieha. Da
riaus nupasakota Jaunoji Lietuva sukėlė Girėno 
smalsumą ir pažadino jo kraujo balsą, jis, augęs 
ir bendręs amerikinėj aplinkoj,perėmė ir jos ambi 
ei jos šūkį: “Kas neįmanoma, padarome tuojau; 
kiek ilgiau gaištame su stebuklais”; Jėi apie Girė
no asmenybę ar veiklą čia mažiau kalbėsim, tai tie 
todėl, kad jis būtų statomas antroh vieton. Kartu 
su Darium sėsdama už “LituanicOs” vairo, kartu 
su juo išvydęs Europos kontinento pakraštį, kar
tu sūtikęs lakūnišką likimą Soldihė. Girėnas viSj 
lietuvių akyse lygusiu Darium saVO aukos didy
be. Apie Girėną neįmanoma taip pat plačiau kį 
nors pasakyti, nes man nėra tekę su juo gyvu su
sitikti ir pažinti taip, kaip Darių, jtiodu abu, khip 
ahiė legendariniai Trojos didvyriai Ajaksai,pasi
darė taip neišskiriami visų lietuvių sąmonėŽjej 
kad, pav. atgabenus Amerikoje mii’us’os Dariaus 
motinos palaikus į Klaipėdą, lydint iš uosto į gim
tųjų Judrėnų bažnytkaimį, vienas iš palydoVi|> 
praeivio paklaustas, ką čia lydi, susimąstęs atka
kęs: “Dariaus-Girėno motiną”.

Skridimas negalėjo įVykti nei nei 1§32 
metais, kaip bUVo užplanavę lakūnai. TUo taFpu 
Pėt* Atlantą Vėl vienas kitas spėjo peršokti, kiti 
dar rtibšėsi, ir tho blankino mūsų vyrų švyturį. 
Nė Viši tautiečiai dėjo taip arti prie širdies ideali
stinę skridimo reikšmę, kaip patys lakūnai: AūKU 
rinkimo vajus flėjo sklandžiai. Nežiūrint suma
naus laviravimo, jiems nepavyko išvengti trukdy
mų, kilusių iš paskirų politinių grupių tarpusaifto 
trinties. Kad it neįtakingi būdami, Amerikos lie
tuviai komunistai iš karto lt griežtai pasisakė 
prieš skridimą^ Atsirado ir šiap žemažiūrių, ku
rie savo sumaterialėjimą teisino priekaištais la

kūnams. Šakė, tai esąs eilinis Pasipinigavimo 
būdas, apgavystė ir 1.1 Net lt iš rėmėjų tarpo bu
vo žmonių, kurie netikėjo, jog lakūrtai tiktai skris 
per atlantą. Ir tegul, sakė, UŽtėkš it 10, jėi pamė
gins. Kad tik visiškai neapgautų . . .

Ypač plito tokios kalbūs m. gegiižės — 
liepos mėnesiais, kai lakūndi jaU baigė taoštis ir 
ėmė laukti tirtkfemo oro. Suprantama, tai lakū
nus smarkiai veikė. Ir kai liepos 1S d» rytą radi
jas pranešė, kad lakūnai tikrai išskrido, daugu
mas rėmėjų lengviau ats’duso, o skeptikai net 
aiktelėjo ir tuoj ėmė tvirtinti, • ėeą sėnai Skltę, 
khd šiuodu VyrU yra iŠ gero rtiolio . .1

1933 th: liepos 15 d. anksti rytą (Amerikos 
laiku) DariUs If Girėnas laimingai pakilo per
krautu lėktuvu iš Floyd Bennett aerodromo prie

NewYbrkO-.kompasokutsaS kF-tiešlaūsiū keliui 
LieČhva ... 1

Abu buvo pasiruošę taip, kaip tokiai kelio
nei pfofėsiohalaš lakūnas iš viso pasiruošti gali* 
To betgi nebūtų galima pasakyti apie jų lėktuvą: 
BUvfS pUstlfils lėktuvas, gerokai-senstelėjęs if 
konstrukcijos ir amžiaus Požiūriu >buvo iš pa
grindų atremontuotas tolimam skridimu’. Jo trū 
kūmas buvo tas, kad, dėl nedidelio motoro galin
gumo, jo kelionės greitis būvo palyginti nedide
lis — 195 km:/VsL, todėl skridimas turėjo ilgai 
trukt’ ir reikėjo Pasiimti didėlį kiekį benzino: 
Tuo būdu lėktuvas buvo perkrautas kUūne virš 
leistinumo ribos, iri buVo abejonių, tar jis iš visd 
pajėgs atsipilti huo žetnės-. Dėl tas priėžastieš 
lakūnai nebegalėjo pasiimti flet radijo, kuris to
kiai kelionei būvu būtinas. Radijo lakūnai netu
rėjo ir dAl kitos priežasties — bUvO pritrūkę pu 
nigų jam Įsigyti; Lakūnams žūVUs, pas juta abi 
buvo rasta Vos keliolika dolerių, 0 skridimo fina d 
savimą tvarkiusio kbmltato kasa nė tik buvo tušl 
čia, bet komitetas buvd pašitiaffcs ir skolų. Lėlį 
tuvas buvo aprūpintas pačiais būtiniausiais 
bortiniais Prietaisais — kad tik pigiau. Išvado
je nebus perdęta pasakius, kad skridimas, paly
dinus su kitais, buvo gan proletar'škas. Užtat 
tUb labiau nuostabus yia jų skridimo tiks
lumas.

. u” (Bus daugiau) • ----- >
*'N „ , ..... ... ... , . . .. _ „
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DĮL K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
7GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

PuUUi Rd. (Crawford 
Mwllcal BoUding) T«L LU 5-6446 

Ugeaįus pagal susitarimą.
Jti DeaUUM^L*, sjumwinu 374-BUOA

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W<Mish*st«r Community klinikoc 
Medicine* direktorius 

x938 S, Manheim Rd„ W^»tcn»»t»r, IL. 
^ALANUOS; 3—B darbę dienomis ii 

kas antrą šeštauienj 8—3 vaL 
rel.t 542-2727 *rb« S62-2728

TEI----- - BE 3-5393

DK1B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Waal 103 rd Stravt 

Valandų pagal susitarimu.

DB. FRANK PLECKAS 
©PTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
. 2611 71 SL Tai. 737-5145

Magdelena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)

VACYS PRŪSAS
ir

leases’”
VaL aaai auaiUrimą. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS
> INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

. . ' .PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST S3rd STREET

. VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso talaf.: 776-2330
Rezidendidc talaf.: 443-5545

D R. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spac. MOTERŲ Ilges.
Ofisu 2652 WEST Srth S'lRSET 

Tel. PR 3-1223

Įvairiais bandymais JA Vals- 
j tybėse, finansuojant energijos 
j departamentui, pavyko vėjo ka- 
Į pryzus apmalšinti ir tuo būdu 
Į jo energiją vykusiai panaudoti, 
j Bėda tik, kad didžiosios elektrą 

. gaminančios bendrovės, sudary
damos sutartis su valstijų ad- 

} ministracija,. tokias mažas vėjo 
j pagalba ūkiuose bei miesteliuo- 
ise elektrą gaminančias stoteles- 

v stengiasi pašalinti iš savo' apy-
OFISO VAL.: pirnu intiad., treciia. linkės ribLL

tuaii 2-4v*L popiet ir kitu hdxuj
d) Organinės medžiagos, 

atmatos-
~~~ ... •—’ ————— iš visų organinių medžiagų ir
F LILEIKIS, Or P» vartojimui nebereikalingų. at- 

L „L ORTHOPEDa^-PBOTE^JSTAS! niatll’ destiliacijos ar chemijos 
irtb~ Aparatai - Protezai. MOO, ban ’

uazan Speciali pasalba iojom*.
CT» ųucq ^supports) ir t t.
tani 4 ir 6—8. ReMadienuūa 9—1

W*ft 63rd St., Chicago i/L 606»
Tctof.; PRespect 6-5034

pagalba, galima išgauti skystį 
bei dujas, tinkamas pramonės 
ir energijos reikalams. Apytik
riai skaičiuojant, manoma, kad 
iš abnatų, pradedant popieriu- 

Į mi, padangomis, plastikas me- 
1 džiagomis ir baigiant miestų 
Ikanaluo'se surenkamu purvu bei 
j įvairiomis išmatomis, galima 
būtų gauti nemažiau 10% da
bar suvartojamų natūralių du
jų kiekio prieinama kaina.

Netoli Guaymon'o vietovės, 
Oklahomos valstijoje, surenka
ma šimtai tolių gyvulinio mėš
lo,pašaro ir kitokių organinių 
atmatų, kurios paverčiamos du
jomis tam tikslui pastatytoje 
įmonėje. G u a y m a n’o dujos 
vamzdžiais pasiekia Čikagą ir

1'

PROF. ADOMUI VARNUI

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lakų chirurgija.

' DR, Ą. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
Į' St, Petersburg, Fla, 33710
y Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSIMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
/EMA KAINA

Si. Petersburg, Flą. 33710 
Tel. <813) 321-4200

Į

TeL: OLympic 2-1003

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

Vedėja Aldona Davkva
Talef.i HEmfock 4-J4U 

715f Sau MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 606«

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos

Lietuviui
Laidotuvių 
Direktorių 

AsociacijosSOPHIE BARČUS
IADIJO ilIMOl VALANDOS
VJėet profranwa Ii WOPA, IPHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

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

LI«twiv kasdien nuo pir
madienio Dd penktadienio 3:00 
—3 JO vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9 JO BUTKUS - VASAITIS

1446 Sd. 50th Avė., Cicero, III.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.A “Lietuvos Aidai’

- KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

Program** vada|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak,

- Visos laidos iš WOPA rtotiec, 
banga 1400 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
U WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

va, kas nors stengiasi ką nors 
i, sukurti, ypač, kai 

;0’::os past ngo? suteikia nema
ni šinį vaat-li. Greičiausiai j^s ai nalid>:. Tekių nenuoramų 

š v.dėjų t upe rand me ir Elgi- 
ne 1., gyvenantį milijonierių 

suma- iaž. R. Jchnsdn’ą, kuris jau yra 
Kitokio pauškini- užregistravęs 161 savo išradimų 

m o negalima surasii. kai brazi- patentą.
Inž. Jolmson’as U metų pa

važiuodami rnesiskundžia s'darbavęs, savo lėšcniis ir pas-

maišius į benzinų spiritų --va, kas i.....
genda motorai. Paskalos jau naujo iš ra'11 
leidžiamus dif; nepi d jus tokį 

leidžia Žemės aliejau; monopo
listai, kūne mano, kad jų spy- 
vaitą ir tuo puču pilna 
žėtų 20 35%, 

y a > m

r
lai jau kelis metus tekia miši
niu
m dorų j«e:lįniais- ° ir nep i- tangomis augybėje! sukurti va- 
k aus^muje .Ideiuvojc jau daug rik-fj vardu M ignatron Drive 
metu prieš antiąjj pasaulinį ka- Motor, kurio varymui pralaikė 
rų buvo spiritas ma somas su 
benzinu, berods iki 2/‘<, ir nie
kas nes skundė greitesniu mo
toro suajdės'ėjimū. 'liesa, nepri
klausomos Lietuvos inlinieriai 
technologai buvd įspėję moto
ristus prižiūrėti gerai motorų 
tepimo s.stemą, kadangi miši
nio sprogimas yra ‘'sausesnis” už 
gryno benzino. Tai ir visa mi- 

sunkiojo metalo galium (Ga) 
ir deguonies a lomų Lranduoluis.

Braneiutdu susiliejimo-fusio 
vyksmui bei procesui įvykti va
riklyje vartojama laserio spin
dulių impulsas-paskata. Bran
duoliai susijungdami ar susilie- 
dumi išsiskėtinio jėgų ir įleis
dami išsiskietimo jėgų ir neiš
duodami peidaug d dslę šilinių. 
Pasak išradėjo susilijimo vyks- 
nias-fusio yra panašus deguo
nies (O) ir vandenilio! (H) bran
duolių sus.liejimo procesui, t. 
y., įvyksta sudarantis vandenį 
(vandens molekules) sprogimas,

Antra vertus, nereikia pa
miršti labai svarbią spirito-ben-

ŠIS BEI TAS ENERGIJOS REIKALU Š: ZiŠ
* - . - ;• sprogimas, bet jis beveik 80%

(Tęsinys) ? ' : mažiau padaro^ dujų bei dūmų išduodantis tani tikro neperdide-
‘ ir todėl beveik netei šia aplinkos lio laipsnio šilimą.

šildo šimtus namų. Panaši at
matų įmonė statoma Kolorado 
valstijoje ties Lamar vietove ir 
projektuojama jų daugiau įreng- 
:i vidurio Amerikos vietovėse.

Šįmet miręs garsus JAV ak
torius John Wayne dar gyvas 
būdamas neiškentęs pareiškė, 
kad jis ir dar du dalininkai pa
siūlė Wasingtono' biurokratams 
naują ir pigų destiliacijos būdą 
skysčiui (aliejui, spiritui) iš
gauti iš Kolorado riebalinių uo
lų, akmens anglių, durpių, senų 
padūngų, išmetamų plastinių 
inedžiagų ir, aplamai, iš 
angliavandenių medžiagų, 
pasak aktorių niekas iš 
džios biurokratų neparodė 
susipažinti su aktoriaus siūly
mu- Tuo tarpu lue tikslu jau 
Jtktoma Įmonės Japonijoje, 

a bijoję, Pietų Afrikoje, Brą- 
iL.jčjė ir turbūt kitur.

.'atiĮijuje jau prieš kokius 
metus vyriausybės Įiarėdy-j- 

..u; į benziną maišoma iki 30% 
spi-icO, pagaminto iš cukrinių 
Įyejidrių, .melasos, kavos- pupe
lių bei iš kilų angliavandenių 
augalų. Automobilistai vartoda
mi benzinu-spiri lo mišinį džiau
giasi ir yra labai patenkinti, nes 
jie palydė, kad mišinio vienu 
galionu nuvažiuoja žymiai to
jau, negu vartojant gryną ben
ziną kad nuvažiuodavo.

Bėgti keista girdint amerikie
čių balsus tvirtinančius, kad pri-

visų 
Bet, 
Vai

noro’

oro. Be to. spiritą gaminant iš J Magnate on Drive Mot u- vari- 
cukrinių- švendrių, paties cuk- kliui išradėjo pritaikytas ato- 
raus, įvairių vaisių, bulvių ir mo branduolių kuras, atrodo, 
panašių žalėnų, į žemės ūkius turėtų būti pigus, nes deguonis 
suplauktų žymiai daugiau paja-^nesunKiai išgaunamas iš van- 
mų, ko jieniš taip labai trūksta,1 denš, oro bei iš kitų medžiagų, 
ir, reikia turėti dėmesyje, tuo- Sunkusis metalas galium taipgi 
met spirito bei alkoholio bran- turi būti nebrangus ir jo mole- 
šoje padidėtų darbo jėgos parei- kūlės atomas nesunkiai suskai- 
kalavunas, sumažėtų žemės alie-j domas. Jis panašus Į aliuminio 
jaus įvežimas" ir išmetamų į už-1 (Al) metalą, gaunamas apdir- 
sienį dolerių kiekis. Reikia tikjbant cinkų (Zn) rūdą- Jo tirpi- 
kad kongresas išleistų įstaty- mo temperatūra tesiekia vos 3Q 
mą, kuriuo būtų privaloma spi-1 laipsnių Cesijaus. 
ritas maišyti į. benzmą. Bet ar 
to sulauksime/ at kariais kon
grese nepakis kojos Įvairūs mo- į

nopolistai jr makleriai? Ai- kai- nukrito kelis tūkstančius pėdų, 
tais nebus tik. pardaug atsižvelg-

Į “free enterprise' sistemą?
VII. Išradimai ir idėjos
a) Atomų branduoliais .... 

veikiąs variklis.

Visą laiką, kąip žmonija gy

(Bus daugiau)

— Alpių kalnuose 11 vaikų

te
Vaikai žuvo Chamonix pašlai

— St. Louis mieste policijai 
pavyko surasti dideli narkotikų 

I sandėli ir $200 milijonų vertės 
' prekybos centra.

Filatelistu Draugijos “Lietuva” Garės 
nariui

mirus, 
lobe jai D. Petru tytei ir 

gilią
jo žmonai Marijai, g 
kitiems giminėms bei artimiesiems 
užuojautą reiškia

Filatelistų Draugijos “Lietuva” Garbės

Computers Dressed in Khaki
. Now there are computers 
frough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
shown in the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
processing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
• . . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, die 
jystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subs! 
diary of United Technologies 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “mili
tarized” digital computers. 
Their circuitry is derived frorr 
commercial computers manir 
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging mak< 
them suitable for military usr 
on land, at sea, and in the air

r «

* J*

3354 So. HALSTED STREET ’
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i STEPONAS C. LACK Hi SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET . REpubUc 7-1213
2314 M EST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

TeL; YArds 7-1138.1131
Fresh Strawberry Pie ' .

Few drops red food 
coloring (optional)

1 baked 9-mch graham 
cracker Crumb crust 
or pie shell, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

In France they are les fraises, in Italy le Fragoie, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak ot 
perfection, they are truly special eating. Nothing^urpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whfc 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust o» 
•nastrv crust may be used —the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

1 package (3 oz.) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

1-2/3 cups boiling water
2 tablespoons sugar •

ntainer (4-1/2 oz.) 
^rozen whipped .

Di<<olvePgela^in in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until sHfihtly thickened. Fold thickened gelatin and »U«ar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces- 
«arv until mixture will mound. Lane bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, pounding 
high around edge. Chill. Meanwhile, chill remaining gelafln 
until thickened; stir in strawberries. Spoon Mtto (be whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
Qull until fina, at least 3 hours.

Tek YArds 7-1911

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano įėga febu* 
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi maną silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventyi manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai įr sielvartai 

ateina Į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai, žinokime, kad Tas, kuris rody* 
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvaaips ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais* 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 <

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI



REAL ESTATE

K. Petrokaitis

dolerių

pelno

merica S. Barčus radijo

NAUJUMO®, CHICAGO V ILL Monday, July 23, 1979

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

IN TOWN
— Mieste

WELDER 
REPAIRMAN

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

our OF TOWN 
— kitur

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Laikrodžiai ir brangenybės 
’Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6*?th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

Experienced on AC and DC moto: 
driven and also solid state recti 
tied welders. Lincoln & Hobart.

All Fringe Benefits.

A. PAWUCKI

real estate —
Nuosavybės

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Will train. No Experience necessary.

APPLY IN PERSON

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . .

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

II įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1182 erba 376-5996

— Pon'a Bernie Macijūnas 
išrinkta? Afarijbsaukšt. mokyk
los Motinų klubo-pirmininke. .

— Joanne Yasus iš Marquette 
Parko ba’gė slavų kalbos studi
jas bakalauro laipsniu North
western universitete. Rudenį ji 
žada gilinti rusų kalbos studijas 
Fuškmo institute, Maskvoje.

— Vincentas Thomas iš Balti- 
morės po ilgesnės pertraukos 
vėl tapo Naujienų skaitytoju. 
Ponia Julija Adackus iš šiauri
nės Čikagos apsigyveno • Ever
green Parke. J. Bersėnas iš Mt. 
Bridges, Ont'.' apsigyveno Ham
iltone.

Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.
A. PAWUCKI

HELP WANTED — MALS; 
Darbininku Reiki*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE - 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 69629. — TeL WA 5-2737 

" V. VALANTINAS

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.____

MARIJANORELKIENft ,

2608 West 69th St,Chicago, DI. 60629 • Tel WA 5-2787

' 'You cannot spend tomorrow l 
what you have not saved today. U 

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 

fPlan today.
Because mighty U.S. Savings -> 

,'Bonds from little pay check 
allotments grow.

And a Bond every payday * 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 

į you away. On vacation.
,'| So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 

h Payroll Savings Plan.
For, remember, a rolling Bond 

(gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timej, 
saves. —------ "

skaitytojas, apmokėdamas meti
nę prenumeratą rašo, kad jis ir 
jo žmona Melanija Naujienomis 
yra patenkinti, jie siunčia ge
rus linkėjimus ir. yra 'dėkingi 
^Kristinai JĮųstin.; už,.dienraščio 
rekomendavimą. - ' --- -

— Dėkui ffuozui Bružui iš Hot 
Springs, Ark., be raginimo pra
tęsusiam prenumeratą, o šavo 
gerus linkėjimus atlydėjusiam 
$5 auka. ’ „

• — Ponia Rosalia Grėgeris, da
bar gyv. Burke, Virginijos vals
tijoje, kiekviena proga' paremia 
Naujienų- leidimą. -Dėkui už ge
rus linkėjimus ir už $10 auką.

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce‘ 
mento laiptai — šaligatviai ir kita 

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

LP WANTED — FEMALE
D a r bi hi n k i y re ikta

Namai, 2om4 — Pardavimo! 
REAL ESTATE FOR SALI

— Juozas Benetis iš Clearing 
apylinkės, paremdamas lietu
višką spaudą, atsiuntė $5 auką. 
Po $3 atsiuntė ponia Felicija 
Modesta iš Marquette Parko ir 
Kazimieras Vaitys iš St. Peters
burg Beach, Fla. Po $2 už ka
lendorių atsiuntė- Jonas And- 
ruška iš La Macaza Labelle, 
Que., ir Algirdas Petrauskas iš 
Gage Parko. Dėkui visiems. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi lietu
viai kviečiami- Į jas atkreipti 
asmenišką* dėmesį, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti as
menišką nuomonę jas užsisa
kant. Užsisakę iki. Naujienų 
pikniko liepos 28 d. dalyvaus 
vertingų. dovanų laimėjime.

• Vyčių seimo banketas, la 
bai iškilmingas, bus rugpiūčio 18 
vakare Radisson viešbutyje, Či
kagoje- Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas $17.50 asme
niui. Vietas rezervuoti tel-'FR 
6-6489. Tuo pačiu telefonu pas
kambinus bus galima gauti in
formacijų apie kitus (įdomius 
Vyčių seimo parengimus. (Pr).

— World of Poetry paskelbė 
poezijos konkursą. Premijoms 
paskirta ' 50 dovanų pinigais ir 
daiktais. Pirmoji premija yra 
$1,000. Dėl taisyklių ir konkur
so blankų rašyti: World of Po
etry, 2431 Stockton Blvd., Dept. 
A, Sacramento, CA 95817.

— -AZg. Pautienis išrinktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos Kle- 
velando skyriaus pirmininku, O. 
Jokubaitienė, K. Karalis ir J. 
Virbalis — vicepirm., A. Mac- 
kuvienė — sekr., Br. Nainys — 
ižd., B. Natkevičiūtė— iždo sekr 
retore. Į Pabaltiečių Jungtinį 
komitetą deleguoti: B. Natkevi
čiūtė, R. Aukštuolis ir A. Pau
tienis. Visa valdyba Įeina į Ame
rikos Lietuvių. Kongreso rengi
mo komisija, į kurią yra pa
kviesti: J. Stempužis, V. Ged
gaudas, A. Laikūnas, A. Jonai
tis, V. Jokūbaitis, R. Aukštuolis, 
J: Budrienė ir Stella Sankalaitė. 
Pakviestos ir kitos organizaci
jos .bei vienetai, bet savo atsto
vų,-.dar nepaskyrė.

■ — Visi keliai veda [ B alfo ge
gužinę, kuri įvyks š.m. 'rugpiū
čio mėn. 5 dieną (sekmadieni) 
12 ■vai. V. I. Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Ind. šiais metais 
yra naujas parengimų vadovas 
— visiems žinomas visuomeni
ninkas K. Rožanskas, kuris su 
talkininkais pasistengs svečius 
pavaišinti troškulį raminančia 
gaiva ir rūpestingai rūpinsis ki
tais dalykais. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti pikni
ke ir tuo paremti Balfo šalpos 
darba.

Gausus namų pastrfnkimaa 
, pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam >■ nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

3UDGETEER MOTOR INN

17003 S. Halsted St. - Harvey 

MAIDS

auką. Dėkui. Taip pat dėkui Los 
Angeles tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 3 mėn. tikslu 
tinkamiau su jomis susipažinti, 
todėl, -pavardės, prašiusiam ne
skelbti-. . f;-. ■ . ’ -■.:

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

. Parduodami vieno arba pusės akro 
sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:
f Richardas ir Rūta Timpf 

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

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

F. Zapolis, Agent 
3208 </z W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

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

l’etuviškos sielos, socialinės ap
linkos, draugystės ir meilės sa
vai kultūrai ir kraujo broliams. 
O tą gali duoti tik skautybė, ir 
todėl turime visų pirma kreipti 
dėmėsi i levus, kad jie lai sup- 

[rastų, kad prisidėtų prie skauhj 
organizavimo Australijoje.

Pirmas dėmesys tegul bus 
nukreiptas ['tėvus: jie turi įsi-, 

(Sąmoninti, kad-jie yra visų pir
ma atsakomingi už nutautėjimą.’ 
Tvirtas tėvų .užnugaris tikrąf 
sustiprins skautišką veiklą.

Lietuviškai ar angliškai?
Sunkiausia problema yra li<K 

tuvių kalba. Jau turime savo^ 
tarpe lieluviąkai; męjįjbkanėių, 

į bet neturimė'nė vieno, nenorin
čio būti lietuviu. Tai didelėj 
reikšmės dalykas — norėti bū- i 
ti lietuviu. Atstumti jų negali
me ir nėra reikalo: mes susika! 
bame angliškai ir mokome juos i 
lietuviškai. Jie dainuoja kartu . 
su mumis lietuviškas dainas ir 
šoka lietuviškus šokius, jie ži
no Lietuvos nelaimę, niokosi 
Lietuvos istorijos zir, kartu bū
dami su mumis, skleidžia lietu- i 
viską dvasią, informuoja pasau
lį apie mums padarytą skiriam 
dą. Jie-yra musų kraujo ir dva
sios broliai, be jų ir mes silpni 
paliekame. , * \ ;

Tokia yra realybė ir ją turi
me priimti kaip neišvengiamą 
blogybę. Būdami skautiškos dva-| 
sios, negalime nusiminti, o pri
valome ieškoti būdų, -kąip savo 
identitetą išlaikyt '̂ Jei. anksčiau 
iš- sa-yo' tatrtos per ^skautus ėj o- 
me į žmoniją, 4’bendras žmo
gaus vertės plotmes, tai- dabar, 
iš bendrų jų' ■ žmdga us į vertybių 
viršūnės žvelgsime per skautus Į 
j savo tautos gglrneš,- iŠ kurių] 
esame kilę, ieškodami patys sa-| 
ves.” V'"' 1

dėmesio t 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis: •«
A. LAURAITI S 

4645 So. ASHLAND AVE^ 
523-8775

—Jš, WjnnjpegO; Kanados,} 
Juozas Demerecka's atsinaujino j 
Naujienas-5’ metams per mūsų] 
korėšpondenfą, seną naujienietį j 
Kazį; Beniušp -Beniušis mums Į 
rašo, kad; Juozas Demereckas 
yra daugelio'lietuvių laikraščių 
skaitytpjąš, žurnalo “Karys” ir 

.“'Speak Up” - platintojas Winni- 
pege. Be to, Juozas Demereckas 
yra Tautos Fondo ir Šalpos rei
kalams vedėjas Winnipege. Jis 
yra-buvęs ir Kanados L. B-nės 
vietos skyriaus, pirmininkas bei 
ilgus metus buvo klubo proto
kolų raštininkas, o dabar jau 
treti.-metąi yra to klubo finansų 
sekretorius ir nenuilstantis klu- 
bo parengimų darbuotojas. ! 
'i.. v --.t. • v -• - -J

— Alfonsas Gailius, Cicero, 
III., atsiuntė tokį patikslinimą: 
“š.m. liepos men. 16 d. dienraš
tyje NaujienosTSTr. 163. skyriuje' 
‘Trumpai’ rąšbmą: “Alfonsas 
Gailius,. .Cicero,. III., veikėjas, 
šiuo metu susirgo ir gydosi li
goninėj e’’.. Pranešu, kad ši žinu
tė yra melas, arba koresponden
to nesveikos . vaizduotės išdava, 
žinomą, .mano ^veikata, kaip ų 
daugumos, .pgnsminkų,. nebėrą 
Čdkią,, jkokią, buyo. prieš dešimt 
metų, bet,. .kad šiuo metu sergu 
ir esu ligoninėje,, jai yra gryna j 
nęsąmonė. Nesu.-ir nebuvau jo- j 
kipje.ligoninėję, ir.kiek galiu —; 
tiek’ krutu”. Naujienų redakciją j 
atsiprašo Alf. Gailių dėl. įietiks- 
lios žinutės ir jam sudarytų ne-

p a r e ikalaudami | 
tavo geluonis?” 

knygelės. Prisiusime dovanai.
Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries, ' 
P.O. Box 321,
Oak Lawn, HI., 60454 .

Dr. A. Mauragio 
žvilgsnis i ateitį -

Skautų Aido gegužės nr. yra 
B. Žalio straipsnis apie Austra
lijos lietuvių skautų vadovą Dr 
Aleksandrą Mauragį, gegužės 
pradžioje pradėjusį 71-mus am
žiaus metus. Straipsnio pabai
goje patalpintos t)r. Mauragio 
kelios mintys, aktualios bei bū
dingos visiems lietuviams vi
suose kontinentuose. Jas patei
kiu skaitytoju dėmesiui:

“Mūsų didysis rūpestis yra 
nutautėjimas. Dar neseniai mū
sų jaunuoliai statė sau klausi
mą, nėra abejonės, kad ir dabai- 
stato: ar verta būti lietuviu? 
Kuriems rūpėjo karjeristinis 
gerbūvis — nutautėjo, ir šian
dien jų save tarpe neturime. Ki
ti. labiau vertinę dvasinį pradą, 
kultūrą, jautė kraujo ir kūno 
giminystę su tauta, nepasidavė 
pagundai: tokių dauguma apsi
sprendė likti lietuviais, ieškoti 
savo identiteto ne paviršiuje, 
bet gelmeje.

Turime ir kitą grupę jauni
mo', kuris Le apsisprendimo nu
tautėjo. Už šių nutautėjimą pa-' 
silieka kalti tėveliai, nes jie nuo 
mažumės kalbėjo su savo vai
kais tik angliškai, lietuvių kal
bos nepamokydami ir lietuviš
kos dvasios į jaunas sielas ne
diegė. Kaip matome, tik patys 
levai apsprendė savo vaikų liki
mą nepalankiai tautos atžvilgiu. 
Tai pati didžioji' nutautėjimo 
priežastis. ? ~ .

Kai vieni tėvai visai nesirūpi
no tautine sąmone, tai kiti, per 
daug patriotiškai nusiteikę, at
graso savo vaikus nuo lietuvy
bės, perdėtai peikdami viską, 
kas yra australiška. 1

Vaikai, pamatę tėvų neobjek
tyvumą, apkaltina visus lietu
vius šovinizmu, atsilikimu ir at- 
šala nuo lietuvybės, nors ir ge
rai moka lietuviškai. Tai auklė
jimo klaidos.

Lietuvybė nėra išmokstama, 
o įdiegiama, įsąmoninama, išau
klėjama. Vien kalbos mokėjimas 
lietuviu dar nepadaro: reikia

— Algis Kazlauskas iš Mar
quette Parko, -Cook apskr. šeri
fo Richard Elrod-deputatas, lan
kėsi su savo miela mamyte Pet
ronėle Kazlauskiene Naujienose. 
Jis įteikė Naujienų pikniko Lai
mės šaltiniui bonką geros ško
tiškos degtinės. Ji teks Naujienų 
pikniko "dalyviui bei rėmėjui. 
Malonu buvo su juo susipažinti 
ir pasikalbėti Įvairiais lietuvių 
bei Amerikos lietuvių reikalais. 
Jam patinka būti šerifo .padė
jėju, nes daugeliu atvejų gali
ma pagelbėti nuskriaustiesiems. 
Gal būt jis pasirinko šią profe
siją, nes jo mamytė yrą nęatlai- 

Įdi kovotoja už tiesą ir tėįsingU- 
i mą. Dėkui jiems už vizitą. Jie 
dalyvaus, su savo artimaisiais 
Naujienų piknike šį šeštadienį, 
liepos 28 d., 12 vai) :;

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Alfonsus Marchuska, John
son City, N.Y.|, naujasis1 mūsų

— Teis. ’ Jonas Kutra, - Sarita 
Monica, CaĮ., Valstiečių liaudi
ninkų partijos, ir 'visuomenes 
veikėjas, be raginimo 'pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė $5 Jųialpnųinų.

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

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

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.

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

ŠIMAITIS REALTY

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. ^rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūra namas if 2T auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga- 
ite pirkti už $41,800.

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

ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL 8. AmocI»U* 
2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė Teikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA Išmdkėjd dąugiau kaip AŠTUONIS MRLTQNUS 
apdraudų Savo nariams. J " 

apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir' lietuvių draugas gali ■ . 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. , ?TT<: ,

SLA — apdraudžia ir Taupomąja fipdrauda — Endowment 
Insurance, 'ktirt ypač naudinga jaunimui, kiėkiančt 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. *

<. ‘ S t . *
SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopą vyra visose lietuvių kolonijose. Kretpkitėš 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SA Centra:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ‘ 

. Naw York, KY. 10001 ' 
307 W. 30th St. - 

Tol. (212) 543-2210-

Būk drąsus: greit mirsi
Ar yra įmanoma žmogui per

galėti mirties baimę?
Pasiklausykite “Geros Naujie

nos Lietuviams” šį antradienį, 
liepos 24 d., 9:15 vai. vak. radi
jo banga 1490 AM per “Lietu- 

“vos Aidus”.
Penktadieniais, 3:23 vai. p.p., 

“Geroji Naujiena Lietuviams” 
būna ir per 
programą.

Parašykite 
“Mirtie, kur

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company




