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NIKARAGVOJE KOVŲ METU ŽUVO 4ft TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ
PATARIA VISIEMS GRĮŽTI PRIE DARBO 

IR ATSTATYTI KRAŠTO CKĮ

MANAGUA, Nikaragva. — 
Naujoji Nakaragvos. vyriausybė 
paskelbė, kad paskutinėmis 52 
kovos dienomis krašte žuvo 
40,000 kovotojų. Pradžioje žuvo 
didokas skaičius maištininkų, 
sukilusių prieš Anastasio Somo- 
zos vyriausybę, bet vėliau žuvo 
didokas skaičius .nacionalinės 
gvardijos karių. Ypatingai daug 
karių žuvo Masajos kovų metu, 
kai prezidentas Somoza įsakė 
kariams atimti iš maištininkų 
Masają, svarbų susisiekimo 
centrą. Maištininkai pajėgė ap
sisaugoti nuo "valdžios aviaci j os, 
o kai pradėjo pulti nacionalinės 
gvardijos pėstininkai, tai jiems 
vykusiai pastojo kelią.

VYRIAUSYBĖ ĮSAKĖ 
BAIGTI ŠAUDYMUS

Nacionalinės gvardijos vado
vybei įsakius J^ariapas padėti 
ginklus, tuojau -buvo Įsakyta 

■ baigti kovaš'ir šaudymus. Pasi
rodo. kad iš nacionalinės gvar
dijos vadovybės pabėgo įtakin- 
gesnieji vadai. Vienus pats pre
zidentas Somoza, dar prieš atsi- 
statydamas, atleido iš pareigų. 
Dalis jų pajėgė išskristi užsie
nin, o kitiems pavyko pasislėpti. 
Kiti įsakinėjo nacionalinės gvar
dijos kariams padėtŲ ginklus ir 
laukti tolimesnių patvžikymų.

Komendantas -Zero — Eden 
Pastora įsakė partizanams ne
liesti kareivinėse esančių nacio
nalinės gvardijos karių, bet po
licija bando suimti pasislėpusius 
gvąrdi j oskarininkus;

JAV PADĖJO IŠVEŽTI 
SOMOZĄ

WASHINGTON, D.C. — Koks 
bus tolimesnis Nikaragvos liki
mas, tuo tarpu dar neaišku, bet 
iš sostinės grįžęs JAV ambasado
rius Lawrence A. Pazullo pa
reiškė, kad jis padėjo įtikinti 
prezidentą Anastasio Somoza iš
vykti į užsienį ir padėti baigti 
tarpusavio kovas. Ambasadorius 
buvo įsitikinęs, kad nacionalinė 
gvardija nepajėgs sumušti suki
lėlių, nes didelė krašto gyven
tojų dauguma, įskaitant ir dva
siškius,’ nepritarė prez. Somozai.

Tuo tarpu naujos vyriausybės 
politika dar nepaaiškėjo, bet 
JAV ambasadorius, prisilaiky
damas Amerikos Valstybių am
basadorių pageidavimo, infor
mavo prezidentą Somoza apie 
reikalą Įvesti taiką ir patarė jam 
išvažiuoti.

SUDARĖ SĄLYGAS APSI
GYVENTI JAV

Amerikos ambasadorius suda
rė sąlygas Nikaragvos preziden- ' 
tui Somozai atsistatydinti iš pre- i 
zidento pareigų ir apsigyventi 
JAV. Prez. Somoza turėjo atsi
statydinti pačioje Nikaragvoje 
ir vykti į JAV paprasto tremti
nio teisėmis. Prezidentas Somo
za apsigyveno su savo šeima ! 
žmonos įsigytame name Flori
doje, jūros pakraštyje. Somoza 
rengiasi verstis užsienio preky
ba, prie kurios jis turi palinki
mą. Manoma, kad dalis naciona
linės gvardijos karių galės pasi
likti valstybės tarnyboje, sau
gos pasienius.

Bando gelbėti 
palietą naftą

SCARBOROUGH, Tobago. — 
Du susidūrusieji Lankeliai pa
liejo daug naftos ir sukėlė didelį 
gaisrą, bet vilkikams pavyko 
visą alivą išvilkti tolyn į jūrą. 
Jame buvo 2 milijonai naftos 
statinių, kurių dalį bandoma 
gelbėti. Mažesnis laivas sudegė 
ir paskendo, bet antrasis dar 
tebeturi milijoną statinių naftos. 
Darbas labai sunkus, bet yra 
vilties dalį šios naftos išgelbėti. 
Atgabentos naujos priemonės, 
daugiausia chemikalai, gaisrui 
gesinti. Nustatyta, kad i Karibų 
salas buvo vežama Irano nafta. 
Iraniečiai gamina žymiai ma
žiau naftos, bet jiems ir tą nesi
seka parduoti. . _

— Šokėjo V. Nižinskio žmona 
Niujorke parduoda šokėjo dieno
raštį už aukščiausią pasiūlymą.

Naujas Eltos adresas
ELTOS INFORMATION SER

VICE ir VLIKo raštinė yra per
keliama šį mėnesį į Washing
ton, D.C. Nuo rugpiūčio 1 dienos 
galima kreiptis šiuo adresu:

ELTA INFORMATION 
SERVICE,

1611 Connecticut Ave.
N.W. Suite 2

Washington, D.C. 20009 >

KAJLEN DORELIS Ro«*lyM Carter
Liepos 24: Kristina, Ursinas, 

Jurga, Balanda, Seigis, Voz- 
butas.

Saulė teka 5:36, leidžias 8:13.

Oras šiltas, gali lyti; -1

Prezidento žmona Rosalynn 
Carter buvo atvykusi į Chi
cago, pasakė kalbą Urban 
League mitinge ir išskrido
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kad užmušta apie 20, ir sužeista dar daugiau.

Partizanai pagrobė 
kataliky misiją

SALISBURY. Z!mbabvė. — 
Gerai ginkluoti part’zanai įsi
veržė i Romos katalikų misijos 

■centrą, esanti netoli Mozambiko I
sienos. Valstybės pasienio sar- 

’ <*ai ;r av;ac:ja l?bai atidžiai se- 
1 ka Baden o zona Jeigu pavyktų 
pastebėti pėdsakus, tai būtų pa
siustas gerai gnkluotas dalinvs 
įsibrovėliams su’mti.

Z’mbabvės premjeras Muzo- 
rewa labai patenkintas kelione 
j Ame’’ ką, nes jam pavyko įti- 

’ kinti Kongreso atstovus nuimti 
Į sankcijas ir pradėti prekybą. 
Muzorewa dabar nekantriai lau- 

’ kia tos d’enos, kada sankcijos 
jau negalios.

Imsis priemonių 
Medicare tvarkyti

WASHINGTON. D.C> — Vy
riausybė ims’s priemonių Medi
care išlaidoms tvarkyti. Sekre
torius Joseph Calif ano buvo la
bai gerai informuotas apie suk
čiavimą Medicare administraci
joje, bet negalėjo traukti teis
man. dideles -sumas išleidusius 
asmenis ar įstaigas. Jis žinojo, 

i kad keli gvdvtojai, imdami ne- 
[ dideles sumas, g y Jusidaryti

PUOLIMO METU ŽUVO DAUG VYRU, MOTERŲ IR VAIKU
BANDYS PANAUDOTI JUNGTINES TAUTAS 

IZRAELIO AVIACIJAI SUSTABDYTI

BEIRUTAS, Libanas. — Iz

CHOMEINI UŽDRAUDĖ RADIJOSTOTIMS SKELBTI MUZIKA
PIRMADIENIO RYTĄ SUŠAUDĖ DAR DVI 

MOTERIS IR TRIS KARIŠKIUS

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini pirmadienį uždrau
dė Irano radijo stotims skelbti 
muzika. Jis tvirtina, kad iranie- v
čiai, beklausydami radijo muzi-
kos, susijaudina ir negali savo 
minčių sukaupti prię “rimtesnių 
gyvenimo klausimų”. Chomeini 
yra įsitikinęs, kad jo interpre
tuojamas Koranas yra pats nau-V • dingiausias radijo pranešimas; 
Chomeini tvirtina, kad radiją ir 
muzika ivedes i Irana dabarti
nis šachas. Muzika daranti blo
gos įtakos į jautrias Irano gy
ventojų sielas ir juos dar labiau 
silpnina. Iraniečiams uždrausta
maudytis tame pačiame paplū
dimyje su moterimis, moterims 
uždrausta pasirodyti neuždeng
tu veidu, o dabar visiems už
drausta klausytis muzikos.

KRAŠTE NUOTAIKA
LABAI ĮTEMPTA

Visame Irane nuotaika labai 
įtempta. Paskutiniai mulos Cho
meini patvarkymai labai prislė
gė visus gyventojus. Niekas ne
sipriešina Korano skaitytojams, 
bet klausytojai ne viską supran
ta. Koranas rašytas sena kalba, 
kuri šiandien labai įvairiai in
terpretuojama. Pagaliau, ne visi 
Irano mulos vienodai interpre
tuoja Koraną.

Amerikos javai 
pabrango

BENTLEY. Kansas. — Ame
rikos javu bušelis pašoko iki $4. 
Iki šio meto už bušel siūlė $3. 
nors būdavo atsitikimų, kada 
mokėjo ir po $3.50. Dabar, atro
do, ir tolesnis pabrangirrias yra 
neigvengiąmas.irLsr.

j labai dideles ^amas. bet vis- 
I kas buvo legaliai sutvarką 
j bylos jiems negalėj* ’ _±ti.

___________________________ i————————————— į
Plačiai komentuoja

Carterio politiką |
WASHINGTON, D.C. - Visi (

supranta prez. Carterio susirū-, 
pinimą artėjančių prezidento 
rinkimų kampanija. Jie supran
ta, kad prezidentas turi labai! 
sunkią energijos problemą, bet 
jiems neatrodo, kad Hamilton 
Jordan būtų tinkamas žmogus 
prezidentinei kampanijai orga
nizuoti. Prezidentui reikėjo pa
sirinkti rimtesnį politiką, kuris i 
būtų galėjęs įtikinti abejo
jančius.

Urban League pareigūnai yra 
įsitikinę, kad prezidentas Car 
teris, prižadėjęs juodžiams dau
giau lengvatų, savo pažadų ne
išpildė. Taip galvoja ir kitos 
grupės. Visa tam atsverti rei
kės rimtai vedamos rinkiminės 
kampanijos.

Trauks teisman 
sniego vežikus

CHICAGO, m.— Praeitos žie
mos sniego išvežimas Chicagos 
miestui ir priemesčiams kainavo 
virš 70 milijonų dolerių. Tuo
metinis meras Bilandic paskyrė 
atsakingus pareigūnus sniego iš
vežimą prižiūrėti. Samdyti re-
vizoriai tvirtino paruoštas są
skaitas ir viskas atrodė tvarko
je. nors buvo susidariusi labai 
didelė išlaidi? suma. Dabar aiš-;

Atrodo, kad dabar bus ima
masi naujų priemonių Medicare 
išlaidoms tiksliau tvarkyti Nau
jai paskirti advokatai kitaip 
perrašinėja taisykles, kad nega
lima būtų legaliai apgaudinėti 
ir oasi’mti didesnes sumas, negu 
įstatymai leidžia. Joseph Cali- 
fano nemanė, kad 'prezidentas 
būtų norėjęs ji pakeisti.

Atsisveikino A. Varną
CHICAGO. Ill. — Mažeika- 

Evans šermeninėje Chicagos lie
tuviai ir organizacijos atsisvei
kino menininką Adomą Varną. 
Vakaras buvo labai šiltas, bet 
salė prisirinko pilna. Daugelis 
atsisveikinusių stovėjo kori
doriuose.

Atsisveikinimą suorganizavo 
menininko A. Varno artimas
draugas inž. Domas Adomaitis 
Jis pats p? akė turiningiausią 
kalbą, pradėdamas atsisveiki
ni ma.

Vėliau atsisveikinimo žodį ta
rė dr. Jonas Valaitis, kalbėda
mas ALTos pirmininko dr. Ka
zio Šidlausko ir Amerikos Lietu
vių Tarybos vardu. Trumpą žo
dį tarė Marija Rudienė. Balfo 
pirmininkė, menininkas Mikas 
Šileikis, Menininkų draugijos 
pirmininkas. Lietuvių profesorių 
ir mokytojų vardu turiningai 
pakalbėjo dabartinis jos pirmi
ninkas ir keli -kiti. Minėjimą 
baigė inž. Adomaitis.

Pirmadienio rytą menininko 
A. Varno palaikai buvo nuvežti
į Marquette Parko lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kur už velionį 
buvo pasimelsta. Vėliau karstas 
buvo nuvežtas į Lietuvių Tan

kėja, kad vis dėlto du asmenys tines kapines ir buvo palaidotas 
bus patraukti teisman. Prisieku-'.šeimos sklype, greta giminių, 
šiųjų teismas svarsto reikalą. , ------------- -----

------- ----------  — Jody Powell paliktas pre- 
į^. Pirmą šių metų pusmetį zidento sekretoriaus pareigoms, 

JĄ^^amyba sumažėjo.3.3%. bet neina Jcit^ pareigų..

raelio aviacija sekmadienį smar
kiai bombardavo penkis Libano 
miestelius ir kaimus, kuriuose 
nukentėjo palestiniečiai, liba
niečiai ir keli Jungtinių Tautų 
kariai, saugojantys Izraelio ir 
Libano demarkacijos zoną. Pir
madienio rytą Izraelio lakūnai 
ir vėl puolė 21 mylios atstumoje 
nuo Izraelio sienos esančias po
zicijas.

Jungtiniu Tautu karo vadovy- 
bė. prižiūrinti karių judėjimą 
demarkacijos zonoje, nutarė 
kreiptis į Jungtines Tautas, kad 
imtųsi, priemonių Izraelio karo 
jėgoms suvaldyti. Izraelis per
metė savo karius iš Sinajaus pu
siasalio ir veik kiekvieną dieną, 
jei ne karo laivais, tai lėktuvais 
puola palestiniečių pozicijas pie
tų Libane.

Izraelis tvirtina, kad Jungti
nių Tautų kariai, nepajėgdami 
ar nenorėdami, nesuvaldo gink
luotų palestiniečių jėgas, iš Li
bano bandančias įsibrauti į Iz
raelio valdomas sritis. Praeitą 
savaitę izraelitai atidavė Jung
tiniu Tautu atstovams keturis 

c 

palestiniečius, perėjusius sieną 
ir bandžiusius įsibrauti į krašto 
vidų. Jungtinių Tautų atstovai 
prisipažino, kad jie nepastebėjo, 
kaip palestiniečiai priėjo prie 
scenos ir bandė įsibrauti i kraš
to vidų.

TEL AVIVAS, Izraelis.— Pra
eitą savaitgalį Izraelio aviacijos 
vadovybė įsakė bombarduoti 
penkis Libano miestelius ir kai
mus, iš kurių palestiniečiai ban
dė įsiveržti į Izraelio krašto gi
lumą. Izraelio vyriausybė yra 
įsakiusi šaudyti kiekvieną pra
siveržusį palestinietį.

Izraelio vyriausybė negali to- 
leruoti palestiniečių veiklos. 
Jeigu Libano vyriausybė nepa
jėgia nuginkluoti ir suvaldyti 
palestiniečiu, tai to žingsnio 
privalo imtis Izraelio karo jė
gos. — sako oficialus Izraelio 
pranešimas. Izraelis žino, kad j 
Jungtinių Tautų daliniai priva- l
lo sutvarkyti palestiniečius, be
siruošiančius įsiveržti Į Izraelį, 
bet to nepajėgia padaryt’. Ne
pajėgia, o gal nenori, sako Iz
raelio komentatorius. Izraelio 
kariai sustabdytų visus palesti
niečius, bet pro dabartines 
Jungtinių Tautų sargybas pa
lestiniečiai prasiveržia.

Izraelis negali toleruoti nuo
latinių apšaudymų. Įsiveržimų ir 
žudynių. Izraelis laiko atsakin
gas Libano vyriausybę ir Jung
tinių Tautų karo vadovybe. Jos 
nepajėgia atlikti savo pareigų, 
nesustabdo besiveržiančių pa
lestiniečių, todėl Izraelio vy^" 
riausybė imasi apsaugos prie
monių prieš palestiniečius. Iz
raelio karo vadovybė norėjo 
tartis su palestiniečių vadovy
be, bet pastaroji nenori jokių 
pasitarimų su izraelitais.

DAMASCUS. Sirija. — Siri
jos-karo vadovybė praneša, kad 
Sirijos jv sprausminiai lėktuvai 
pakilo..ir bandė pastoti kelią Iz-

Kunigas Jesse Jackson 
pamokslauja P. Afrikoj
CHICAGO. — Garsėjantis sa- 

I vo įsteigta juodžių organizacija 
"PUSH” kun. Jesse Jackson 
nuskridęs dviejų savaičių vizi
tui patikrinti juodžių gyvenimo 
sąlygas baltųjų mažumos valdo
moje Pietų Afrikos valstybėje, 
savo elegantiškus amerikietiš
kus rūbus pakeitė, apsirengda
mas primityviška gyvulių kailio 
palerina su neišdirbtos odos na

mų darbo ietimi ir skydu '»■ raip 
pasipuošęs pradės jausmingų 
kalbų seriją, skelbdamas afriko- 
nams, kad “vieną dieną jūs bū
site laisvi. Aš įsivaizduoju, kaip 
jūs kenčiate ir aš kenčiu su ju
mis drauge. Bet aš esu paveiktas 
jūsų dvasios stiprumo. Kur yra 
viltis, ten yra jėga".

Kun. Jackson planuoja pada
ryti vfritus Pietų Afrikosvprem- 
jerui Pieter Botha ir kitiems 
politikos, darbo ir bažnyčios 
vadams išdiskutuoti rasinę dis
kriminaciją tame krašte.

Daugiau žinių apie 
Kennedy mirti

WASHINGTON. D.C. — Da
bartinis FBI direktorius Wil
liam H. Webster pareiškė, kad 
jis norįl papildyti šios įstaigos 
turimasįž’nias apie prezidento 
John F.^Kennedy ir Martin L. 
King Jr&tužudvma. Iki šio meto 
paskelbtas žinios sako, kad šie 
du asmenys buvo užmušti vieno 
žmogaus. Dabar turimos papil
domos žinios rodo, ir kitų įsivė
limą šių asmenų mirtvse. c W

Webster pareiškė, kad nėra 
jokios abejonės, kad Lee H. Os- 
vald ir James Earl Ray nužudė 
minėtus asmenis, bet FBI turi 
papildomų žinių. Jis pareiškė, 
kad žinios dar bus laikomos pa
slaptyje. nes vedami tolesni ty
rinėjimai.

Pirmos FBI žinios rodė, kad 
prezidentą Kennedy nušoi e 
Lee H. Oswald, bet papildo
mos žinios rodo, kad bs °są • 

buvęs ne vieras.

raelio karo lėktuvams. I macho 
lėktuvai tuojau pasuko ir nu
skendo sį.



VACYS PRŪSAS

(Tęsinys)
Kiek tas išradėjo inž. R. John- čio masės jėga verčianti skystį) 

son’s variklis praktiškame gy- tvirtai trintis į išlaukinės stati-' 
venime bus galima pritaikyti —Įnės vidaus sieną, išduodant to- 
aleitis teparodys. Viena tegali-Į kiu būdu didelį šilumos kiekį, 
ma pasakyti, kad milijonieriui 
inž. Johnson’ui variklio kons
trukcija kaštavusi, pasak spau
dos, 7 mil. do1- B-t [Ilinojaus 
Technologijc*’ Instituto profeso
riai dėlei to motoro yra kiek 
skeptiškai nusiteikę. Jie sako: 
“ .’ei suleisi e arti branduolius — 
ji? sutirps išduodami tūkstan
čius tūkstančių voltų energijos. 
Tai ne ant stalo atliekama ope
racija. Bet jei išradėjo motoras 
veikia kaip išradėjas tvirtina, 
tai jis bus išsprendęs uždavinį, 
kurio sprendimui išleista bilijo
nai dolerių, kuris tačiau nesida
vė išsprendžiamas geriausiems 
žmonių protams per 20. 23 
tų” .'. . (Naujienos, 1979.

galintį iki 72 laipsnių Farenhei
to' sušildyti 20-000 kūbinių pė
dų- turinčią patalpą. Nei pats1 
išradėjas Ferentte, nei kas nors! 
kitas tiksliai dar neišaiškina to
kio reiškinio paslaptį, bet mano
ma, kad veikiant stipriai tan
gentinei jėgai, trinties pagalba 
išsivysto kinetinė energija, kuri 
ir verčia skystį keisti cheminę 
struktūrą (tik ne sudėtį), išsi
skiriant šilinai. Kitaip sakant, 
vyksta skysčio lyg ir skaidyma
sis. Bet lai lik spėliojimai.

c) Iš negalimo padarė 
galimą.

me-
4.21

b) “Centric heater’’.

Naujosios Anglijos italų 
įnės gyventojas Eugenijus Fre
nette, turbūt atsitiktinai, išrado 
naują šildymo būdą — “centric 
heater”, kuriam daug dėmesio 
skiria mokslininkai, politikai ir 
finansininkai. Viena Amerikos 
bendrovė jau pasiūlė išradėjui 
Frenętte 50 milijonų dolerių, 
kad jis jai parduotų tos naujo
viškos šildymo sistemos paten
tą ir teises, c. v

Bet išradėjas Frenette atsi
sakė nuo tų. viliojančių milijonų 
ir panoro pats tuo bizniu vers
tis, norėdamas, kad jo “centric 
Heater’is” būtų pigiai parduo
damas, kad būtų prieinamas 
plačiosioms amerikiečiu ma-

kil-

sėnis-

re geriausio yra būvį. Tokia tik 
kelių žodžių sakiniais konden- 
suota kritika veikia peikiamąjį 
kaip kiniečių adatėlių operacija. 
Ypač “pamačlyvi” būdavo 'Cicė
no aforizmai “Dienų skeveldro
se” taikomi “broliams” prisime- 
tusiems lenkų vijurkams. Kaip 
“TAT” švirkštas tarakonams! 
Naujienų skaitytojai “Dienų 
skeveldrų” ir šiandien tebegei- 
dauja. Vertėtų pagalvoti ir tas 
“Skeveldras” išleisti pilnu rin
kiniu, žinoma, autoriui pri
žiūrint.

Pasiekę kelio galą — Jungti
nes Valstybes, Cicėnai: Jeroni
mas ir Petronėlė su dukrele at
sidūrė Omahoj, Nebr., gyvulių 
skerdykloje. Abudu pradėjo 
sunkia idirbti, įsigijo namelius 
— tikrą poeto svajonę, bet sker
dykla persikėlė į gyvulių ūkio 
krašto Iowa valstijos “sostinę” 
Sioux City ir Cicėnai pasirinko 
skaudesnę, bet saugesnę išeitį 
—■ keltis su įmone, palikus savo 
“rojaus” kampelį ir širdingus 
santykius su šaunia lietuvių ko
loniją Omahoj e. Rezultate su
šlubavo sveikata — tas didžiau
sias turtas, ypač pramonės šaly
je. Reikia pagirti ir pagerbti 
Jeronimo gyvenimo brangiausią 
draugę — žmonelę Nelę (Petro
nėlę) Cicėnienę, kuri ne tik te
beina “l'aža” įmonėje ir naujai 
įsigytuose nameliuose, bet ir 
dažnai gelbėjo “Dienų skeveld
roms”, jas perrašydama maši
nėle.

Nuoširdžiausi viso gero linkė
jimai Jeronimui ir jo žmonai 
jo 70 metų amžiaus Sukaktuvių 
uroga: geros sveikatos!

Ji Pf.

ILGIAUSIŲ METŲ IR SVEI
KATOS, JERONIMAI!

Ilgėliau sustojame prie penk
tojo Cicėno — Jeronimo, kuriam 
visi naujieniečiai šiandien siun
čia nuoširdžiausius sveikinimus 
su jo garbingo amžiaus 70 metų 
sukaktuvėmis ir linkėjimus, ži
noma, geriausios sveikatos.

Senas aforizmas sako, kad pa
sidalintas skausmas pusiau dali
na skausmą, o pasidalintas 
džiaugsmas pasidvigubina!

Džiaugsmo ekstazę teko ma
tyti, kai 1939 m. rudeniop Lie
tuvai atgavus Vilnių. Lietuvos 
kariuomenė įžengė į savo vals
tybės sostinę ir mes kauniškiai 
Jeronimą Cicėną radome be- 

’ skubantį išleisti “Vilniaus Bal
so” triumfalinį numerį. Būda- 

: mas 30 mėtų amžiaus, Cicėnas 
Vilniuje ir žurnalistikos srityje, 
ir pedagogikoje ir publicistikoje 
jau turėdamas žinomą vardą ir 
darbo pilnas rankas, netvėrė 
džiaugsmu, jausdamas kokios 
plačios perspektyvos laukia lais
vės sulaukus. Deja, neilgam. 
1944 metų vasarą maskolių “ho- 
lokaustui” iš Rytų pradėjus 
grįžti . įr žmonijai į Vakarus 

‘ bėgti, būreliui kūrybingų jaunų 
šeimų ir' pavienių lietuvių pa
bėgėlių, gavusių “DP” prievar
dį. buvo leista laikinai- apsistoti 
apleistame žvejų kaimelyje prie 
Liubeko įlankos, kur naciai bu
vo vakarykščiai atvilkę tris se
nus transportinius laivus, pri
kimštus 12 tūkstančių kaceti- 
ninkų (gyvų žmonių), kurių ka
rui baigiantis nebespėja- sunai
kinti.

I -- --

Naujosios Anglijos gyventojo 
Eugenijaus Frenette daug ža-* 
dantis šilimai gaminti išradi
mas “centric heater” reikalin
gas pašalinės jėgos, kuri jį su
gebėtų sukti, bet kuri vis dėlto 
kaštuoja, šį “trūkumą”, atro
do, gali pašalinti Floridoje gy
venančio italų kilmės mechani
ko Scipio' S. Gentile sukonstruk-j paįju gI.eįėm) o 153g m paskel

bė, kad laisvai krentantis daik
tas beorėje erdvėje didina savo 
greitį tolygiai 9,81 metr/sec 
kvadrate. Ncvvlonas gi aiškino', 
kad du kūnai viens kita traukia 
jėga tiesiai proporcinga jų ma
sėms ir atvirkščiai proporcinga 
atstumo kvadratui.

Tikriausiai, mechanikas Gen
tile tų fizikos dėsnių kaip rei
kiant nežinojo, bet vidinės nuo
jautos vedamas jis užsispyrusiai 
panoro sukurti tokį variklį, ku
ris būtų- varomas grynai žemės ■ 
traukos jėga. Ir jis atsiekė savo: 
negalinią’ padarė galimu, įkin
kydamas gravitacijos jėgą tar
nauti žmogui, nors Kentucky 
universiteto profesorius ir buvo! 
jam pasakęs,- - kad tokia - idėja (

V. Stankūnienė Medžio raižinys

liniukas Sir 
(1642-1727).

Issac

Galilėjus tvirtino, kad kiek- 
; vienas kūnas nejuda, jei į jį ne
veikia pašalinė jėga, arba jis ju
da tiesia kryptimi vienodai tuo

luotas variklis, kurio mechaniz
mą judina ir suka žemės trau
kos bei gravitacijos jėga.

Kaip žinia, fizinės gamtos pa
grindinius dėsnius praktiškai ir 
matematiškai įrodė Graikijoje 
gyvenęs Archimedas (287-212) 
ir Pythagoras (582-500?), bet 
fizinių gamtos reiškinių dėsnius, 
sudarančius fizikos mokslo pa
grindus suformulavo garsusis 
Italijos matematikas ir mašinų 
išradėjas prof. .G. Galilėjus 
(1564-1642), paskelbdamas juos 
knygoje.“Discorsi’’. O kiek vė
liau, kiek kitaip negu Galilėjus, 
taip vadinamus klasikinės ine- 

metais

Frenette išradimas labai pa
prastas: susideda tik iš dvejų 
plieno uždarų statinių, kurias ichanikos - dėsnius 1687 
skiria hidraulinis skystis. Sta- atspaustoje knygoje “Principia 

o . pradėjus; mathematics philosophise natu-
suktis, gaunasi tangentinė skys-'ralis” paskelbt Britanijos moks- neįvykdoma, tiesiog net kvaila,j
tinėms staiga greit

Jeronimas Cicėnas, rašytojas 
ir spaudos darbuotojas, visuo
menės ir Vilniaus ĮCrašto Lie
tuvių S-gos veikėjas, / dabar 
gyvenąs Sioux. City^Iowa,- lie
pos 24 d. švenčia 70 metų am
žiaus sukakti. Naujienų skai-

tytojai jį prisimena iš jo skil
ties “Dienų skeveldros”.

Lietuvių Enciklopedija (IV t., 
H 18-19 pusi.) mini vieną Cicėnai- 
š Itę (Bronę) ir 4 Cicėnus, iš kurių 
į > tik vienas, Jeronimas, kiek to- 
: ‘ liau nuo Daugėliškiu, o arčiau 
i Vilniaus išvydęs šio pasaulio 
; šviesą. Šiaip visi penki kilę iš 
i l Švenčionių apskrities, o keturi 
i net gimę Daugėliškyje. ’__
i brangūs ir naudingi Lietuvai, o

Visi Naktį vėjui kilus, ant seklu
mos užtempti laivai apvirto ir

' ypač Vilniaus lietuviams moky- tūkstančiai lavonų pasklido įlan- 
Į tojaudami ir visaip kitaip kul- kos ban^°-s juos

i plakė į pakraščius, bet mūsiškiai 
1 “DP” tų reginių nematė ar ne-

; tūros srityje savo žmonių tau- ’
, tini susipratimą gilindami bei}
j nuo lenkų gindami. ?aisė’ nes tu03au PradėJ° orga"

Kaip Lietuvių Enciklopedija
sumini.:

nizuoti ir periodinius leidinius 
pripildyti gana gerais kūriniais. 
Ilgesnį laiką savo periodikalus 

BRONĖ CICĖNĄITĖ, gimusi išlaikė Kazimieras Barėnas ta- 
1900 m. balandžio 12 d. Dauge-į me. žvejų kaimelyje ir Jeroni-- 

' mas Cicėnas, nųs’kėlęs Į Itze
hoe, Hclsteine. Jeronimas dirbo, 
nepaisant kaip beviltiškos bū-

liškyje, buvo lietuvių gimnazi
joje mokytoja, dėstydama’ Lie
tuvos geografiją ir istoriją, uo-

• Tik tie žmonės mums atro
do turį sveiką nuovoką^ kurie 
galvoja taip pat, kaip5ir mes.

-f -4?

Gaidys, kurs ne laiku užgieda — 
Pirmiau kitų suranda puode 

[vietą.

• Yra priekaištų, kurie mus
išaukština, ir pagyrimų, kurie 
pasmerkia. >

Arwenca la tb* place that Is mads 
oett dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
dx year*. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Jocm-a-Month plan where you bank.

Baibr* you know u, your American 
1 - ir . wKl b* * reality.

kad ji prieštaraujanti .-garsaus 
fiziko Planck’o dėsniui.' (“Oca
la Star-Banner” .1975-. 1- 12)., 
Bet profesorius nepaaiškino Pa- 

I tarinio ieškančiam mechanikui, 
[kad fiziko Planck’o-dėsnis turi 
dėmesyje tik termodinamikos 
klausima, būtent: “Neįmanoma 
sukurti nuolatos dirbančią ' bei 
veikiančią mašiną, kuri kelda
ma svorį, negrąžinafft ir nepa- 
p.ildant, naudotų katile arba tie
siog kokiame nors kūne esan
čią šilimą”- Faktinai šitokį gam
tos reiškinį iškėlė fizikas F2rn-, 
st’as įr tik Planck’as suglaustai 
suformulavo: “Neįmanoma su
kurti mašiną, kuri medžiagos 
masei atimtų visą turimą ener
giją”. '

i ’ — --------- —
— Ir kai vėliau grįžau j Ken

tucky universitetą jau su gravi- 
tacijc’s jėga naudojančiu moto
rėlio modeliu, puikiai vaikian-

liai dalyvaudama lietuvių visuo
meninėje veikloje; ..uoliai bend
radarbiavo Vilniaus lietuvių

davo valandos. Per žiemą gyve
nant kaimyniniame Gluckstadt 
miestelyje dažniau sueidavome ENERGY

N<rw K Beads pay >'•% Vd U
matoritr 10 mnrtha thr Srat 61
yaar>. Bftnda an* H atUam. • 1?

W'hao naadad thzy can be •
•t hank, ia not OMburt U /
fir laeal taa. jaasr >

čiu. 7— pasakojo mechanikas 
Gentile “Gcala Star-Banner” 
laikraščio korespondentui, — ra
dau profesorių kalbanti su stu
dentais, ir kuomet jis ipane .pa
matė sušuko: “JSs vėl čįaf-. . 
Aš sakiau jums, kad jūsų idėją 
neįvyk dc'nu<, k:ui neįmanoma 
praktiškai įgyvendinti” . . . Bet 
kai aš pasakiau, jog'”automobi- 
lio bagažinėje tinti vė’kiantį 
modelį ir kai jį įnešęs, visiems 
parodžiau ir paa škipan, tuomet 

! studentai buvo nustebę, profe- 
I šorius liko be žiuij'.

(Bus daugiatry * '

Take stock in America,
Now l&oods feature Tn k&e six

spaudoje.
BERNARDAS CICĖNAS, gi

męs 1909 m. sausio 1 d. Daugė
liškyje, Švenčionių apskr., bai- Į 
gęs Vilniaus Lietuvių gimnaziją Į 
ir Varšuvos dailės ir rankdarbių 
institutą, buvo Švenčionių lietu
vių gimnazijos mokytojas ir Vil
niaus lietuvių spaudos bendra
darbis.

JUOZAS CICĖNAS, gimęs 
1891 m. Daugėliškio valse., ūki
ninkavo. vaikus mokė, dalyvavo
kovose su lenkais. Daugėliškyje tinamasis
įsteigė lietuvių teatrą. Vienas jo 
joties parašytas veikalas “Pa

ir man darydavo įspūdį jo ra
mus natūralus surrealizmas: 
kuomet (politiko) nėra laimės, 
neturi būti^ir baimės. Deja, to 
periodo kūrybos vargu ir patys 
autoriai beturi.

Solenizantas, be minėtų ir ne
minėtų darbų, dar Vilniaus lai
kais yrajaarašęs Vilniaus Tauto
saką, Vilniaus Garsą,- Kūrybą ir 
Kritiką ir jau čia — Laisvės ša
lyje — du stambius veikalus: 
“Omahos Lietuviai” ir “Vilnius 
tarp audrų” — vientinsinis kal- 

aktas už lenkų daro
mas lietuviams kruvinas skriau
das. Bet formos originalumu, 
išraiškos individualumu bei kir
čių aštrumu per eilę metų Nau
jienų dienraštyje ėjusi Cicėno 
savaitinės skiltis “Dienos ske
veldros” buvo kas tokiame žan-

mūrys” buvo su pasisekimu.
1928 m. vaidintas Valst. teatre
Kaune. Juozas 1920 metais su-
organizavo 3 valsčių gynimo 
komitetą ir įsteigė šaulių būrį, 
su kuriuo dalyvavo mūšiuose su

Umit use of diswasher 
to once a day, After the 
evening meat anc cul 
excessive use of water 
and electricity.
Doot be a Bam Loiart

lenkais. Grįžęs iš karų baigė 
gimnaziją, įstojo universitetan 
ir pasidarė teatralu.

MYKOLAS CICĖNAS, gimęs 
1864 m. spalio 19 d. Daugėliš
kiu valse., sunkiausiais lietuvių 
spaudos draudimo metais buvo 
artimiausias kun. Jono Burbos 
padėjėjas ir savo apylinkėje at
liko didelį darbą, keldamas lie
tuviškumą ir lietuvišką susipra
timą, dažnai iš savo kišenės ap- 
mokėdamas knygų ir laikraščių 
.siuntas iš Prūsų ir Amerikos. 
Palaidotas savo-mylimo Dauge- 
hškio kapinėse. .■ _ .

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* ^as extra strength. 
More stren^th’iih^n any reg
ular headache tablet. And 

f. Anacin combines that strength 
with safety.

Lite an leading headache 
tablets, Anacirr starts with a 

-z pain reliever recognized safe 
<5 Extra strength with safety-Tha

by a panel of experts, used as 
directed^ But Anacin gives you 
more jpain reliever than any 
regular strength headache 
tablet Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.
common sense.Jhafs Anacin.

f" SOME CHICAGOMOTORClUBTIPS ON

£XPRESSIMyiWVW&
DON'T CUT IN BETWEEN CARs'^OB^ 
THAT ARE ALLOWING-. SAFE .
FOLLOWING DISTANCES...

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.u

NAUJI6MOĄ CHICAGO Tuesday, July 24, I979



VL. BAKCNAS

Pastabos is tolo
"Lituanica" — 1933 m. liepos 17 d.

Kaip ir daugelis istorinių įvy
kių, taip ir Dariaus ir Girėno 
tragedija blėsta istorijos audro
je: juo mažiau ir mažiau jie 
pris:menami arba minimi, net 
mūsų tautos likučiuose išeivijo
je, o dar mažiau — mūsų tau
tos kamieno — jo paties žemėje, 
kurioje anų laikų mūsų tauti
nei herojai tos žemės, Lietuvos, 
okupanto stengiamasi išdildinti 
iš tautos prisiminimų. Gal. kaip 
tik dėl to, mūsų (čia išeivijoje) 
pareiga —kuo ir kaip kas gali— 
tų herojų prisiminimą palaikyti 
gyvą, kol esame gyvi tie, tą tra
gediją išgyvenę, ir kol Dariaus 
ir Girėno vardai neišblės ir mū
sų prisiminimuose, spaudoje, 
knygose. Štai k mano prisimini
mų “trigrašis”.

Esu įvairiomis sukaktuvinė
mis progomis rašęs Naujienose, 
kad buvau pirmasis lietuvis 
laikraštininkas (nebūdamas val- 
dž’os tarnyboje) Dariaus-Girėno 
tragedijos vietą Vokietijoje, ta
da Soldino apylinkėje, aplankęs 
vos dešimčiai dienų praėjus nuo 
to skaudaus įvykio, kai ten dar 
nevisai buvo nurinkta sudužu
sios “Lituanica” lėktuvo ske
veldros. Vieną jų turėjau “įžval
gumo” surasti aplinkiniame miš
ke ir kaip relikviją parsivežti 
namo. Prieš mane, grįžtantį iš 
Šveicarijos atostogų į Klaipėdą, 
ten jau buvo lankęsis mūsų Pa
siuntinybės Berlyne spaudos at
tache (jei neklystu, dr. M. Kau
pas) kaip oficialus Lietuvos vai-. 
džios atstovas, o, be to, Lietuvos 
vyriausybės deleguoti kai kurie 
aeroklubo pareigūnai iš Kauno 
tvarkyti Dariaus-Girėno (ir jų 
lėktuvo) palaikų pervežimą 
Lietuvon, kas jau buvo padary
ta ir net “Lituanica” išlaužyti 
medžiai surišti ir gražiai

krauti į “metrus”.
Kad ir maža, bet mano gyve

nime ta smulkmena pasidarė la- ’ 
bai didelė, kai rodos per daugelį , 
metų mano, kaip visiškai civilio i 
ir niekieno neįgalioto Lietuvos • 
piliečio, lankymasis toje trage- i 
duos vietoje išsilaikė Nr. 1. Ap- j 
raš;au savo ten lankymąsi Klai
pėdos leidžiamame “Lietuvos Į 
Keleivyje”, iš kurio be jokių 
pastabų mano įspūdžius ištisai 
persispausdino oficiozas “Lietu
vos Aidas”. Kad tragedijos vie
tą galėjau pirmasis “civiliokas? 
aplankyti, dėkingai aplinky
bėms susiklosčius, dar ir šian
dien turėčiau padėkoti dr. M. 
Kaupui, 
žmogaus 
sudaryta 
(grįžtant 
sanne-Berlynas-Klaipėda nusuk
ti į Soldiną (Pasiuntinybės var
du paskolinant 15 vokiškų mar
ku). Mat, atostogas pradedant 
bil'etą Klaipėdoje buvau apsi
mokėjęs nuo Klaipėdos iki Klai
pėdos (“round trip”) ir dėl to 
grįžtant pagal labai “kūdą” ke
lionės biudžetą, jau Berlyne ki
šenėje buvo belikę vos kelios 
markės tik “butterbrodui”. . . 
Kai užėjau mūsų Pasiuntinybėn 
prašyti “paskolos” kelionei į 
Soldiną aplankyti Dariaus-Girė
no žuvimo vietą, pataikiau kaž
kokį biurokratą, kuris apie tai 
nenorėjo kalbėti, bet man “užsi
spyrus” ir paaškinus, kad esu 
Klaipėdoje leidžiamos lietuviš
kos spaudos bendradarbis, nu
kreipė mane į spaudos attache 
dr. M. Kaupą (turbūt, jei gerai, 
prisimenu). Dr. Kaupas irgi pa
sakė trumpą “pamokslėlį’’ dėl 
tokių paskolų (kurias esą be
veik niekas negrąžina), bet kaip 

su- Klaipėdos spaudos atstovui, da-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas i rytus nuo S. Western Aveaue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų. ■

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
No. 79

IT’S AMAZING!
fe 
C

kurio, kaip spaudos 
supratimu, man buvo 
sąlygos iš mano kelio 
iš Šveicarijos) Lau- /<

N PACTS OF MANCHURIA). gglDES ABF 
COMPELLED to VJEAR IgQN SHOES ,FOR 
Tfte FrtJST Six MONTHS OF THEiR ' —5
MARRIAGE'. So T4EV WONT 
WANDER FROM

C?F ONE SUCF 
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A PESSONTo 
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NVAS DEATH V Secąose MUTYOn 
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Pit HujnG, AWCf

Jas;ukevičiu . ir. V. šidlauska. 
Tiek, lyg ir būtų “įvadas” į ne
lauktą Dariaus-Girėno tragedi
ją vos už poros dienų; kas ma
ne, atostogaujantį toli nuo Klai
pėdos pajūrio krantų ir gerai ži
nantį Dariaus-Girėno skraidos 
parengiamuosius darbus, gero
kai sukrėtė, nors nei vienu at
veju nebuvau tų dviejų trage
dijų dalyvis. Bet “Budys” buvo 
“mano” laivas, nes juo buvau 
“išmaišęs” Baltijos jūrą nuo 
Liepojos iki Karaliaučiaus, ži
binęs jo vos spinksinčias žaliai- 
raudonas (krypties) šviesas aud
ringuose Švedijos - Gotlando sa
los vandenyse ir po beveik gy
vybingos audos išlikimo plau
kiant Ronehamn (Pietų Švedi
jos) išsigelbėjimo uostan.

Daug beveik “mirtinų” dienų 
ir naktų esu praleidęs, su “Bu
džiu” audringoje Baltijos jūro
je, kuri mane taip paveikė, kad

■ ir dabar labai toli nuo Klaipė
dos ir jos krantų, dažnai sap
nuoju tas laimingas dienas, kai 
su “Budžiu” 1 blaškydavomės 
Baltijos jūros platybėse ir pik
tybėse — audrose. Juo labiau 
man tie laikai prisimena dėl to, 
kad kartu šlapiems, išalkusiems 
ir. sušalusiems pilkoje ir “bevil
tiškoje” (kartais) audros padė
tyje daug valandų teko praleisti 
■su tokiais, dabar jau labai pasi- 
-žymėjusiais klaipėdiškiais lietu*

vė 15 markių ir įspėjo “Grąžink, paprastuose “rekordų regist- 
nes tai valdžios pinigai”. Vos Į ruošė... O Darius ir Girėnas vis 
grįžęs Klaipėdon, rodos jau tre- į dėlto anuo laiku (1933 m.) per- 
čią ar ketvirtą dieną, nupirkau < ‘ 
pašto perlaidą ir skolintą 15 
markių sumą išsiunčiau Pasiun
tinybei.

Gal tai asmeniškos atsimini
mų smulkmenos, bet jeigu ma
no gyvenimo kelyje tokių, Da
riaus-Girėno tragedijos atveju, 
nebūtų buvę, vargiai ir aš šian
dien visa tai prisiminčiau ,ir ki
tiems priminčiau. Nesu juk nei 
rašytojas, nei poetas, nei istori
kas, nei aviacijos specialistas, 
kurie po tiek daug metų (46) 
apie tą tragediją jau kad ir ne
nutilo, tai aptilo... Net kai is
torija Soldiną pakrikštijo Mišli- l 
borz vardu, o Lietuvą padarė so
vietine respublika.

Pasigendu Dariaus ir Girėno 
vardų daugely Amerikos spau
dos leidinių: žurnaluose, enci
klopedijose, almanakuose, net

skrisdami Atlantą' ore išbuvo 
gana imponuojantį (jau tada) 
laiką —3984 mylios per 37 vai. 
ir 11 minučių. Norė tai ir ne re
kordas, bet vis dėlto skridimo 
laikas — labai vertas dėmesio.

Nežinau, kokio apimtyje Da
rius ir Girėnas yra “kotyruoja 
mi” okupuotoje Lietuvoje. Pa
liekant tai ten tokiais istoriniais 
įvykiais besirūpinantiems, čia 
(Los Angeles) yra žmonių, gal 
tikriau — žmogus, Dariaus-Gi- 

j rėno vardų įamžinimu ne tik 
basirūpinantis, bet ir konkre
čius žygius bedarantis.

Tai žurnalistas -įrašyto j as Al
girdas Gustaitis, Tturis jau ge
rokas laikas anksčiau kreipėsi 
į Smithsonian Institute, Wash
ington, D.C., prašydamas įam
žinti Darių-Girėną (jų skridi
mą), savo muziejuje išdėstant jų 
(Dariaus ir Girėno skridimo) 
nuotraukas. Jis (A. Gustaitis) 
per lietuviškąją spaudą kreipė
si su prašymu tokias (Dariaus- 
Girėno) nuotraukas siųsti tai 
institucijai, bet man šias eilutes 

i berašant ir su A Gustaičiu besi
kalbant, rezultatai nebuvo džiu
ginantys. Vis tiek turiu vilties, 
kad Al. Gustaitis savo užmojį 
ištesės, nežiūrint, kad tai parei
kalaus ir daugiau laiko, negu 
mūsų linkėjimai norėtų, šių me
tų liepos 17 d., sukaktuvine pro
ga, Dariaus ir Girėno Įamžini
mo pastangose Alg. Gustaičiui 
— daug sėkmės.

“BUDYS” LIEPOS 15, 1933

Yra tokia, labai lietuviškai 
kaimiška, patarlė: “Viena bėda 
ne bėda, dvi-trys žmogų suėda”. 
Bet.. . ją galima pritaikinti ir 
modernaus gyvenimo sąlygoms. 
Štai, tada (1933 m.) atostogau
damas Šveicarijoje, gavau “Lie
tuvos Keleivį”. (To laikraščio 
bendradarbiu buvau jau eilę 
metų ir dėl to man Šveicarijon 
tas laikraštis buvo siunčiamas 
oro paštu, gaudavau, rodos, tre
čią dieną.) Pirmame puslapyje 
matau “sieksninėmis” raidėmis 
antraštę, kad liepos 15 d. žuvo 
trys jūrų skautai, kai išplau
kiant jūrų skautų laivui “Bu
dys”, tas laivas bangų buvo už
mestas ant šiaurės molo, sudužo 
ir savo griaučiuose palaidojo 
tris entuziastingus jaunuolius — 
jūrų skautus: V. Amulevičių, E.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

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

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

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

viais, pirmaisiais jūrų skautais: 
prof. Martynas Brakas, Kristu
pas Plonaitis. Pričkus Buntinas 
(jau miręs), Erikas Purvinas, 
Walteris Buntinas, na, ir paskui 
keli iš “didlietuvių”, kurių tarpe 
r aš nebuvau paskutinis eilėje, 
kuri sudarė: Leonas Knopfmi- 
leris. broliai Bagdonavičiai. Ste- 
nonav'čius su savo anūku. K 
Tomaševičius. Pogoželskis ir kt.

“Budžio” ir su juo žuvusių tri
jų jaunuolių skautų tragedijos 
toli gražu nelyginu su Dariaus- 
Girėno tragedija, bet prisimenu 
tai, kaip artimai buvęs ilgus me
tus su tuo laivu “surištas” ir 
kaip tik tai skatina mane prisi
minti ir priminti Lietuvos en
tuziastingo jaunimo pastangas ir 
entuz’azmz “... i jūrą žemaičiai, 
į jūrą aukštaičiai, į jūrą visa 
Lietuva”. Tam Įrodyti reikėjo 
ir buvo labai jaunų aukų.Mūsų spaudoje

■ Incidentas New Yorko 
St. Patrick katedroje

Darbininkas 29 nr. įdėjo ko
respondenciją apie Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimą- Joje 
rašoma apie incidentą Šv. Pat
rikų katedroje:

“Tradicinė Pavergtų Tautų 
savaitė liepos 15 buvd pradėta 
pamaldomis šv. (Patriko kate
droje. 10 vai. mišias koncekbra- 
vo kun. V. Jaskevičius, SJ. Pa
mokslą pasakė kun. Patrick 
Paschak, ukrainiečių bazilijonų 
vienuolyno viršininkas.

Katedra buvo pilna žmonių. 
Pavergtų Tautų vėliavos su pa
lydovais buvo prie presbiterijos. 
Viskas buvo pagarbiai išk'lmin- 
ga ir tvarkinga, bet pamaldas' 
sudrumstė vienas incidentas.

JAY DRUGS VAISTINĖ |
2759 W. 71st St., Chicago, HL |
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Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidom®.

Prie ka!t«iros durų kilo t. a<kš- 
mas. Ten a’sirado trys asmenys 
iš Jewish Defenso League. (Taip 
jie patys pi įsistatė ) Ten j.e pa
matė vieną plakatą, kur bu*, o 
parašyta "Kasrkia”- Tie trys 
ėmė kaltint:, kad jie naciai Kilo 
triukšmas, šaukdami “Naciai, 
naciui’, į įveržė į‘ kateri.ą. Vie
nas iš trim įsiveržusių turGc* 
Jide'į ilgą ; eiii. Peili laikė :škė- 
ęs Ivg norėdamas pulti.

Tai pastebėjo tvarkdariai uk
rainiečiai. Bijodami peilio jie 
pasigriebė ten išstatytas ameri
kiečių vėliavas, su vėliavų ko
tais užpuolikus įvarė j kampą 
ir prirėmė prie sienos. Kilo tri
ukšmas, nes vėliavų metaliniai 
galai daužėsi į sienas. Prie du
rų arčiau buvę žmonės visi atsi
suko ir stebėjo, kas čia dedasi. 
Kiti net bijojo, kad nebūtų Įneš
ta kokios bombos.

Ieškojo policijos, bet jos nie
kur nebuvo. Kampe prispaustus 
išlaikė apie 10 minučių, kol atsi
radę? policija.

Visus tris policija išsivedė. Du 
tuoj paleido, o trečią, kuris turė
jo peilį, nusivežė į-policijos būs
tinę.”

Incidentas tikrai nemalonus 
Atrodo, kaa tai neatsakon-’ngu 
asmenų darbas, tikslu patarnau
ti komunistams.

K. Petrokaitis

• Protingas žmogus dažnai 
jaustųsi labai nejaukiai, jeigu 
šalia jo nebūtų kvailių.

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

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

w Anacin.’
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Grigaitis prieš 65 metus organizavo, leido ir platino 
į pirmuosius Naujienų numerius Chicagoje, Adomas 
.Varnas, jau pradėjęs garsėti 35 metų vyras, atsiuntė 
pirmiems Naujienų numeriams šešis paveikslus, kurie 

Daily ExepT Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co, tsc. vėliau pateko į “Politikos laktas”. Jau tada kiekvienam 
buvo aišku, kad Varnas turi gerą akį, aštrų teptuką ir 
mokėjo pagauti lietuvių politikų kreivus žingsnius.

Savo darbus Varnas siuntė ne Draugui, kurio tuo 
metu dar nebuvo, ne komunistuojančiai Amerikos lie
tuvių spaudai, bet Dr. Grigaičiui, su kuriuo susitikdavo 
Mariampolėje, Petrapilyje ir kitur. Atrodo, kad Adomo 
Varno originalus labai vertino tuometinis Naujienų ad
ministratorius Kleopas Jurgelionis ir juos kažkuo 
užkišo. į

Be lietuvių vestos kovos už laisvę ir nepriklauso
mybę, Adomas Varnas įnešė į kovą už krašto laisvę ir 
tarpusavio lietuvių santykių naują elementą. Jis pri
ėjo įsitikinimo, kad lietuviams reikia žinoti faktus ir 
nebijoti teisybės. Kai naivūs lietuviai menininkai, no
rėdami panaudoti grožį kultūriniam darbui sustiprin
ti, pradėjo krauti vertingus paveikslus Jėzuitų salėje 
ir rado pakeistus užraktus, Adomas Varnas labai pasi
piktino. Jis pats kalbėjo ir rašė apie nepatyrusiems me
nininkams padarytą skriaudą. Bandyta aiškintis, eita 
pas provinciolą, bet nieko nelaimėta, šiandien jau ne
patogu ir prisiminti. .

Tuo tarpu menininkas Varnas, pastebėjęs Naujie-Į 
nose primintą lietuvių menininkams padarytą skriau
dą, užvažiavo i Naujienas ir tarė: .

— Sveikinu už drąsą pasakyti teisybę... Mus, me
nininkus, jėzuitai labai žiauriai nuskriaudė... Jiems tas 
neišeis į gerą ... Y *

Varnas ne tik naujieniečiams, bet kiekvienam jau
nam menininkui pasakodavo, kaip iš Čiurlionio galeri
jos buvo nukniaukti paveikslai, Varnas negalėjo pa
kęsti padarytos skriaudos, nes žinojo, kad skriauda ne
užmirštama, ji ardo darnų sugyvenimą, ji naudinga ciple of, territorial integrity^ex- 
tiktai didiesiems tautos priešams.

Amžinybėn iškeliavo menininkas, iš kurio jaunes
nieji galėjo daug pasimokyti.
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Menininkas Adomas Varnas ir rašytoja Juzė Vaičiūnienė 
1972 metais- buvusiame Naujienų piknike Chicagoje.
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Adomas Varnas iškeliavo
Menininkas ir kovotojas Adomas Varnas, pragy

venęs šimtą ir pusę metų, iškeliavo... Iškeliavo, kaip at
sisveikinimo metu kartojo, niekam neskolingas. Apie 
retą lietuvį inteligentą galima šiuos žodžius tarti, nes 
yra ir stipendijos negrąžinusių, nekalbant apie parei
gą grąžinti nuošimčius...

Paskutiniais dviem metais Varno sveikata jau ne
buvo stipri. Apie namą jis dar vaikščiojo, bet toliau 
nueiti ar laiptais užlipti jau buvo sunkiau. Artimesnie
ji, matydami nepajėgumą atgauti silpnėjančius raume
nis, šimtmetinę sukaktį suruošė porą mėnesių anksčiau, 
bet menininkas ir klaidingus jų apskaičiavimus visięms 
parodė... Jis būtų galėjęs ir šimtmečio proga pasakyti 
tokią pačią kalbą, palikdamas klausytojus be spėlioji
mų. Kad Varnas žinojo, ką jis darė, kuriais sumetimais 
tą darė, ką sakė ir kaip pasakė, įsitikino kiekvienas, ku
riam teko su velioniu ne tik paveikslus vertinti, bet ir 
visuomenini darba dirbti.

Adomas Varnas buvo vienas pirmų lietuvių meni
ninkų, kuris teptuką pradėjo naudoti ne tik kovai už! 
Lietuvos laisvę, bet teptuku mokė lietuvius pamilti sa-.‘ 
vo tautos praeitį, įžiūrėti joje gėrio pradą, diegė mintį! 
rūpintis visais lietuviais ir vedė lietuvaitę, kuri rūpi-i 
nosi atsilikusiais ir 
Įėjimu.

Didokas skaičius 
baigusių aukštuosius 
gilumą ir prapuolė. Lietuvon jie grįžo tiktai didžiojo ’ policy of nonrecognition of the; territory of the Soviet Union 
sukrėtimo metu, kai niekas jiems negarantavo algos ir 
buvusio pragyvenimo. Jie net nežinojo, kad rusai bu
vo nepatenkinti netvarka ir protestavo. Tuo tarpu Ado- į0- investigate the incorporation 416, urged the Government to!the free self-detem.inatio’n of 
vv. X Trt — T or,. v. o. "71'1 nrl ‘■'"I r,. ■ P — I 2__ < < 1. i J ‘ XI. <  t .1- T T 2X _ 1 . J  1   -x _ J f * |

viet republics, is a most flagrant 
distortion of historical facts. As 
noted earlier, the Lithuanian 
“People’s Diet” resolution stat
ed that the Soviet rule jvąs esF

tion of these rights to the Bal-; to’ the Soviet Union.”
tic peoples.” - After the signing! On August 14, 1941, the Pre- 
of the Helsinki Document on sident of the United States and 
Security and Cooperation, in į the Prime Minister of the United 
Europe, the House, by a resolu-1 Kingdom agreed on the princi- 
tion No. 864 voted on Decem- 
ber 2, 1975, and the Senate by 

[its resolution voted on July 29, 
1976, refuted the Soviet content 
tion that the Helsinki Act had 
recognized the Soviet anexation 
of the Baltic States.

The Administration also stat
ed that “The United States had 
made it clear tlhat the CSCE had 
not altered our policy of not 
recognizing the forcible incor
poration of the Baltic States in
to the U.S.S.R. In fact, the prin-

ples of the Atlantic Charter. So
viet Ambassador Maisky in Lon
don on September 24, 1941; 
agreed to the'Atlantic Charter 
on behalf of the Soviet Govern-

and cultural development i. .
On December 6, 1978, on the 

30th Anniversary of the UWver- 
sal Declaration of Human 
Rights, President Carter stated 
that “Human rights is the soul 
of our foreign policy. . .. From 
the prisoners, from the camps, 
from the enforced exiles, wi. 
received one message — “speak, 
up, persevere, let the voice of 
freedom be heard!”

The unceasing repressive gen
ocidal developments in Lithua
nia, Latvia and Estonia are of 
deep concern tc Americans in 
general, and to those of Baltic 
ancestry’ in particular. These 
developments entail flat denial 
by the occupational Soviet au
thorities of the basic human 
and national rights and the 
right of self-determination of 
Baltic peoples, barbaric perse
cution of the religions, destruc
tion of the cultural heritage, 
economic exploitation, coloniza
tion by Russian settlers endow
ed with special privileges to 
achieve russification, parallelled 
by mobilization of the Baltic 

'manpower to serve in the So
viet armed forces far beyond 
the frontiers of their owfa coun-
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tinkamai neprižiūrėtų vaikų -auk

gabių lietuvių vyrų ir moterų,!

STATEMENT by C. KAZYS BOBELIS, M. D.
PRESIDENT OF THE BALTIC WORLD FEDERATION 

AND PRESIDENT OF THE SUPREME COUNCIL 
FOR LIBERATION OF LITHUANIA

Presented to
The Subcommittee on International Organizations 

of The House Foreign Affairs Committee
Hearing on June 26, 1979, 

at Washington, D. C.
(Tęsinys)

Congress of tre United gaily annexed” and “do not conThe

cludes the acquisition of territo
ry’ by force or threat of force. 
It states-that no acquisition con
trary’ to international law may 
be regarded as legal. Tire lan
guage in this principle reflects 
and supports’ the long-standing 
U-S. position oh the Baltic States- 
Our policy was reiterated by the 
President on the eve of the Hel
sinki summit in July 1975 and 
again in a letter to Estonian- 
Americans on February 19, 
1976. The executive branch of 
the government has also wel
comed House and Senate reso
lutions expressing no change in 
U.S. position of nonrecogni
tion.” (Dep't of State Bulle-

mėnt, and Ambassador Maxim tries, anj forced deportation of 
Litvinov in Washington signed lhe BaMic peOplfes to Siberia and 
the Joint Declaration of the Central Asia. A great many as- 
Uhited Nations dated January pects of dehumanization and 
1, 1942 adhering to a ommon exploitation, denial of the basic 
program oi purposes and prin-.}luman an<j national rights, and 
ciples embodied in . . . the At- j genocide are amplv documented 
lantic Charter.” These principles and presented by eyewitnesses 
oblige the signers to respect of yarious nationalities in their 
the rights of all people to > testimony before the Commis- 
choose the iorm of govemnient on s^curitv and Coopera- 
under which; they wiU live” and ti(įn in Europe; chaired by Rėp
to “see sovereign rights and resentative Dante B. Fascc-11 and 
self-government restored to Senator Claiborne Pell.
those who have been forcibly 
deprived of them.”

Lithuania, in particular, be
tween 1944 and 1953, waged an 
armed war against the Soviet 
armed forces reimposing a So
viet order and the Moscow rule- 
Hundreds of thousands of Lith-

Central Asia, A great many as-

%

to 
self-government restored

Only the elimination of 
exploiting and i repressive 
eign colonial occupational, 
implementation of the funda
mental human and national 
rights to the native Baltic peo
ples, in full freedom to estąb-

the 
for- 
f ull

i

uanians, Latvians and Estonians [ thdir internal systems of

mokslus buvo pasiųsti į Rusijos J States steadfastly supported the stitute a legitimate part of the, tin, Sept. 26, 1977).
*................. soviet assertion in Artr

Soviet annexation of the Baltic either legally .or politically.” The cle 70 of the new Brezhnev Con- 
i States. A House Committee of 89th Congress’, by an unani-1 stitution that the Soviet Union 
i the 83rd Congress was named | mously’ enacted resolution No. was constituted as the result of 

i_Ju:
mas Varnas iŠ Lietuvos visai neišvažiuodamas, žinojo,'of the Baltic States into thejdirect the attention at tlie Unit- peoples and freely united So- 
’ 1 ’ ' ‘ ’ 1 1 .x-i - t , • Committee tho-'ed Nations and “at other appro- ‘ x t-k--- j xn

; roughly investigated the mat- priaie international forums’-’ to 
ter in 1953 and 1954, and re- the denial of self-determinalion 
ported that “the evidence is over- for the peoples of Estonia, Lat-

kas kaime ir mieste darėsi, jam buvo aiškūs lietuvių USSR, 
reikalavimai ir Vilniaus nutarimai.

Adomas Varnas ne tik Dr. Pijų Grigaiti Lietuvoje
pažino, bet ir su Kleopu Jurgelioniu buvo pažįstamas, whelming and conclusive that via and Liiruania, and to bring . . ,
Jam buvo žinomi lietuvių inteligentų ruošiami vaidini- Estonia, Latvia and Lithuania the force of world opinion to a&ished “with the help'of the 
mai, bei visi jo sąjūdžio tikslai. Kai Šmotelis, Gugis ir were forcibly occupied and ille-“oear on behalf of the resto'ra-1 mighty Red Army . all due

JONAS PYRAGIUS

JIE SKRIDO DU

Formaliai imant, Dariaus ir Girėno išskri
dimas nebuvo visiškai teisėtas. Mat, pagal tarp
tautinę orinio susisiekimo konvenciją, Europoje 
reikalaujama iš lakūnų apsidraudimo trečiųjų 
asmenų naudai (atvejui, jei krisdamas ar leisda
masis lėktuvas padarytų kam nors nuostolių). 
Darius su Girėnu šio apsidraudimo nebuvo pa
darę, nes nebeturėjo pinigų; neapsidraudus Pa
prastai neleidžiama startuoti. Kad ir neturėda,- 
m> formalaus leidimo, juodu vis tik rado būdą su
sitvarkyti su oficialiais aerodromo pareigūnais 
dėl išskridimo. Gal iš čia ir bus’ kilę kalbos apie 
lakūnų “mėginamąjį” skridimą. Užtat Kaune lie
pos 15 d. popiet gauta “Reuterio” speciali teleg
rama “Eltai” visus nustebino ir sujaudino. Ji 
skambėjo: “Lituanica” išskrido 5 v. 24 min. ry
tiniu standartiniu laiku. Lėktuvu skrenda kapi
tonas Steponas Darius ir Stasys-Tomas Girėnas. 
Be pasų ir J. A. V. Prekybos Departamento lei
dimo”.

Nežiūrint to viso, lakūnai nuskrido ’9 10 sa
vo nia . . ’o ir išbuvo ore apie 35 valandas. Maž
daug: tuo nai ]aiku Wiley Post iš New Yorko Į 
j&riyną ate k 
tų rugsėjo 2

•; > per 28 valandas. 0 tų pačių me- 
d. r tame pačiame aerodrome star-

tavęs italas de Pinedo nepajėgė atsiplėšti nuo 
žemės ir, sudužus lėktuvui, sudegė.

Avarija prie Soldino įvyko liepos mėnesį.ą 
17 d. tuoj po vidurnakčio. Tikra avarijos priežą- 
st’s liko neišaiškinta.

“Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drą
sesnių žygių ... tad šį savo skridimą aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuva”

Šiais žodžiais prasideda ir baigiasi Dariaus 
ir Girėno testamentas. Savo ryžtą lakūnai apvai
nikavo pasaulinio masto žygiu ir didžiaus'a au
ka tėvynei. Jų žygis yra lietuviškas įnašas žmo
nijos gerovei tiesiant ore kelius tarpkontinenti- 
n>am susisiekimui.

“Dabar žmonės saugiai naudojasi jūrų ke
liais ir be baimės perplaukia vandenyną. Tą sau
gumą žmonija išsikovojo per šimtmečius, nuklo
dama savo kaulais ir laivų liekanomis jūrų dug
ną. Lakūnai, nutaškydami savo krauju žemę ir 
nuberdami lėktuvų šipuliais jos paviršių, būsi
moms kartoms padarys saugų ir oro kelią”. Taip 
pasakė gen. Gustaitis, pagerbiant Dariaus 
ir Girėno atminimą Šaulių Sąjungoje.

Šis žygis buvo vienas iš veiksnių, įgaliran
čių lietuvių tautą jaustis lygiateisių nariu pasau
lio tautų šeimoje. r

Nepamirštamą naktį iš liepos 16-tos į 17-tą 
prožektorių apšviestame Kauno aerodrome su
sirinko minios sutikti lakūnų. Visų pirma Jau
nosios Lietuvos atstovas — mielasai Dariaus jau nasąi Kaunas, pasiruošęs atsidėkoti lakūnams

governmeni and political rela
tions with other countries, with
out external interference, can 
assure peace and security in the 
Baltic area.
-...Presentation of the Baltic is
sue at the Madrid Conference on 
Security and Cooperation in 
Europe is of vital importance to 
the survival of 7 millions of 
Lithuanians, Latvians and Esto-

w’ere exiled to Gulag Archipela
go in violation of all of their 
human rights. All manifesta
tions of religious convictio'ns 
continue to be most brutally re
pressed by lhe KGB and the oc
cupational Soviet apparatus in Į 
the Baltic States in violation of 
the Helsinki Act

in 1975, the United States, ay 
signatory of the Final Act ot 
Helsinki, endorsed Principle į mans. The United States, at the 
VIII which states: . . all peo- f Helsinki Conference on Securi- 
ple always have the right in full UY an<J Cooperation in Europe, 
freedom, to determine, when en<Jorsed Principle VIII concern- 
and as they wish, their internal inS equal rights and self-deter- 
and external political status, 
yvįthout external interference, i? appropriate that the viola- 
and to pursue, as they wadi, tions of this principle would L< 
their political, economic, social*

mination oi peoples, therefore

(Nukelta į 5 psi.)

1

nimas — sportininkai. Intuicijos pagauti, jie už- už jam suteiktą garbę, 
traukia seną liaudies dainą; ,

“Atskrenda sakalėlis per žalią girelę, 
atmuša sparnelius į sausą eglelę..?’

Sužaliavo bedžiūstanti elglelė. . Lituanicos 
nubrėžta dangaus skliautu oranžinė-linija tapo 
arterija, per kurią lietuvių tautos širdis — atgi
musi Lietuva — įliejo jauno; kraujo po visą pa
saulį išblaškytiems ir benykstantiems savo vai
kams. Po Dariaus ir Girėno skridimo atsiliepė 
lietuvių iš tokių pasaulio užkampių, kur niekas 

net jie patys — nežinojo, kad lietuvių ten esa
ma. Atgaivintas kraujas atliejo . vienas is irocij^ 
mų — Europos krepšinio nugalėtojo vardas. Eg
lelė buvo patręšta dviejų vyrų gyvybėmis...

Liepos 21 dieną, mes, dvi Lietuvos karo avia 
cijos naikintuvų grandys, patruliuojame Kybar
tų— Virbalio rajone. Uždavinys — sutikti ir pa
lydėti ligi* Kauno oro keliu atgabenamus trans
atlantinių lakūnų palaikus. Nelinksmas užda
vinys. Jeigu ligi šiol skraidydamas jausdavais 
mažutėlis prieš Visatą tai šindien esi pritrenk
tas. Ar esi vertas skristi greta Dariaus palaikų, 
kaip kadais skraidydavai greta jo paties? Ar ne 
vieta tau šiandien žemai,, žiūrėti į ji iš apačios, 
drauge su trimįs milijonais tautiečių... Štai išny
ra Rytprūsių tolumoje juodas brūkšnelis — liki
mo nutrauktą kelio galą Tėvynėn lakūnams pri
duria Junkero lėktuvas, štai dunkso slėnyje se-

no

.'.J čia lakūnai žvaigždžių kelią nardo, 
greičiau, kaip mūsų paukščiai pagiriu. 
Dėl šito miesto ateities ir vardo 
Sulaužytus sparnus ir kaulus paberia...

Ant. Miškinio poemos posmas nusako Kau-, 
Pareigą Dariui ir Girėnui. Bet nepaslankus

buvo Kaunas dėl savo senatvės. Dariaus ir Girė
no vardu pavadino vos vieną gatvę Aleksoto pa
kraštyje ir kino teatrą Viliampolėje. “Lituani
cos” vardą gavo viena bankrutuojanti kavinė. 
Paminklas Dariui ir Girėnui liko nepadarymas, 
nes kilo rietenos dėl vietos. -

Kiek kitaip buvo provincijoje. Nerasi Lie
tuvoje miestelio be Dąriaus ir Girėno gatvės. Ap 
samanojusio Puntuko šone iškaltas jų testamen
tas. Nežįnomų autorių sudėtos dainos ir kaimo 
jaunimo dainuojamos.

. . .- Prie Atlanto vandenyno,
Prie šalelės mylimos,
Žuvo Darius ir Girėnas —
Liūdi širdys mūs tautos.

Skamba vienas tokios dainos posmas.
Dariui ir Girėnui pastatytas gyvas ir pat

varus paminklas visų lietuvių širdyse. Praeivis, 
1944 metais užklydęs užkampio kaimelin šalgi- 
rio ppkr?5tyje, paklarrė p?M?vusfo jam atsiger-f 
ti vandens vaikino: “Kuo tu vardu?’’—“Darius” 
—skambėjo kuklus atsakymas . . .

(Pabąįga)
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DR. K G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
644? So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. RAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

W»s*«&«ster Community klinikos I 
Medicinos direktorius

4.933 S. Manheim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomir 

tas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

TEI____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

2619 W 71 St. T»l. 737-5149 
fikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
VaL mi susitarimą. Uždaryta treč.

PAVERGTU TAUTU DEMONSTRACIJA
* - -

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefl; 776-2380 

Rezidencijos telefu 448-5545

Pavergtų tautų savaitė įvesta 
Amerikos vyriausybės. Kadangi 
Amerikos žemyne yra daug iš- 
vietintų žmonių iš Sovietų Są- 

j jungos, tai natūralu, kad tos et- 
Į ninės grupės metai iš metų su- 
• rengia prieš okupantą demonst- 
į racijas.

Chicagoje liepos 21 d. Daley

žemėlapis; plakatas su kūju ir 
p’autuvu ir pavergtų tautų įra
šas — Lithuania, Latvia, Esto- 
n’a ir t.t. Visų komunistų pa
vergtų tautų suskaičiau 34. Vie
nas asmuo buvo persirišęs len
ciūgu.

Plakatu — tikras miškas. Lie
tuviai nešė: Petkus, Sadūnaitė,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sondra praktika, spec. MOTERŲ Ilges, 
Ofisas 2652 WEST 5Yth S1RGET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pinu, antnul, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. &=žLačie- 
uiais 2-4 vaL popiet ir kitu laitu 

nagai susitarimą.

F ŠILEIKIS, 0. P.
. , OBTH0PEDao-?B0TB^STAS 

jqk Aparatai - Protezai. Mdci. ban- 
Cjt aazaL Spaciaii pagalba kojoms. 
CT* ‘Area Supports) ir t t.
vau; g—4 ir 6—8. Se^tadieniaJs 9—1 
28&U Wost 63rd St, Chicago. ML 60629 

Talof.; PRcspoct 4-5084

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025.CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

Plazoje susirinko tūkstantinė 
minia. Bene didžiausia grupė ir, 
pasakyčiau, labiausiai organi
zuota, buvo ukrainiečiai. Jų bu
vo orkestras, puikus choras, da
lyvavo uniformuoti buvę kariai, 
uniformuotu skautu suskaičiau 
net 28 eisenoj, ir daug eisenoje 
dalyvavo jaunimo.

Antra grupė buvo lietuviai. 
Jie marširavo plakatais, vėlia
vėlėmis nešini, bet buvo jaučia
ma, kad trūko vadovaujančio 
asmens. Jaunuoliai šūkavo: 
“Laisvės Lietuvai!” ir panašiai. 
Vyresnieji jiems pritarė.

Prie amžinos ugnies aukuro 
buvo padėta keletas vainikų. 
Suskaičiau 14 išsirikiavusių vė
liavų, atseit — tautinių grupių.

Grupavimasis vyko ligi 12 vai. 
Pagal tvarkaraštį pagrindinis 
kalbėtojas buvo iš sovietų kalė; 
jimo išleistas V. Horož. Jj mi
nia sutiko su didelėmis ovacijo
mis. Kiti kalbėtojai buvo kong. 
M. Russo, H. Hyde, Lietuvos ge
neralinė. konsule J. Daužvardie- 
nė kun. dr. J. Prunskis ir kiti.

Buvo didžiulis rėmas, jame

Gajauskas ir kiti. Kitas plaka
mas: “Estonia, Latvia, Lithuania 
— victims of Russian Commun- 

i ism since 1940”, “Popovich”, 
j “Lukošenko”, ‘Shukovich’, “Co- 
j povich” ir 1.1.

Negalėčiau išvardinti visų et
ninių grupių. Be ukrainiečių ir 
oabalt’ečių, buvo lenkų, serbų 
ir kt.

Lietuvius organizavo ALTa ir 
i R. L. B-nės Apyg. valdyba. Ten 
I dalyvavo pirm. dr. K. Šidlaus
kas. Bb'nstrubas ir gal dar vie
nas.kitas. Bet vadovaujančio as
mens nes'matė. R. Liet. B-nės 

j buvo dr. V. Dargis, kan. V. Za- 
! karauskas; Ramovėnų -— Juške- 
1 v'čius. ša.ul-ų — Rinkt, vadas VI. 
, Iš<?anaitis, ponia St. Cesevičie- 
;nė; šaulių vėliavos vyr. Pranai
tis su vėbavos asista. Marquette 

į Parko J. Bagdžius su valdybos 
i nariais pagamino daugybę pla- 
1 katu, kurie plazdėjo minioje; 
! Cicero R. L’et. B-nės pirm. St. 
' Pranckevičius su v-ba, Brighton 
' Parko Pocius su v-ba. Buvo pri- 
! sir'nkę ir iš toliau. Aš nepažįs
tu, bet frontininkų gal vienas

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

" PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERi NA3 

WA 5-8063

SOPHIE BARČUS t 9
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vha« proframut Ii WOPA, 

1490 6L A. M.

Datuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir sekma dieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

VadaĮa Aldana Daukua
Talaf.: HEmlock M4U

7159 Sa. MAPLEWOOD AVi. 
CHICAGO, ILL. 40629

Kasdien nuo pirmadienio ud 
penktadienio 9 vaL vak. \

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629
. TeleL 778-5374

Kristaus veidas; Pavergtų tautų antras tik stebėtojas buvo.

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

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

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 7 5 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility 
seems limited only by the homemaker's own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

A^>aragus Ham Bundles
' 8 slices (8-oe pkg) thin- 1 can (11 oz) condensed

sliced boiled ham Cheddar cheese sonp
t 4 slices (6-oz pkg) Swiss 2 tablespoons water

cheese % teaspoon celery salt
1 can (15 02) green K Sliced almonds

b asparagus spears, •
i a drained “ ’ *

lį Separate bam rikea and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese slice in half crosswise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7H-inch glass baking dish.

X Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic fllnu

3. Microwave on Medium for 8 to 10 micutec Pierce a hole 
Jn the film for steam to escape. Sprinkle with almonds and serve.

YIELD: 4 to 6 sarving^ _

i Statement by C. Kazys 
I ' Bobelis, M.D.

į (Atkelta iš 1 psl.)
>r3~e t (I ’c o on discussion at 

i I'.c Mail'iil conference in 1980. 
į We are certain that the Esto- 
j nians, Latvians and I jthusnians 
i will never reconcile themselves 
to an enslavement and colonial 
exploitation and genocidal rus-

■ sification by the Soviet Union.
We firmly endorse and sup

port tlie Resolution presently 
under consideration by this 
SidrCommit Ice-

Dr. C- Kazys Bobelis 
(Pabaiga)

Auksas vėl pabrango
ŽENEVA, Šveicarija. — Pra

eitą penktad:enį č a už aukso 
unciją mokėjo $299, o pirmadie
nio rytą jau mokėjo virš $302.

Mačiau agr. dr. J. Šumskį, dr. i 
Keži su šeima, J. Balčiūną, ;nž.. 
G. Lazauską, dail. Tričį ir kele
tą kitų.

Galime didžiuotis, kad nema
ža ponių dėvėjo tautinius rū
bus. Ir viena antra panelė- pasi- , 
m>dė tautiniuose rūbuose. Mat, 
jaunimas stovyklauja. Ir taip 
metai iš metų.

Pasibaigus demonstracijoms 
2 vai. popiet, dalyviai ponios St. | 
Cecevičienės pakviesti Į (šaulių ? dik Įvyk:o, kuriame žuvo viena 
namus. Buvome pavaišinti su- ■ 
muštiniais ir kavute. (Esame 
jiems dėkingi.

Daviau tik bendrą demonstra- 
? jų vaizdą. Ttikiuoši, kajl kas 
nors vėliau detalizuos. Apskri
tai eisenos anksčiau būdavo 
ispūdingesnės: i š s irikiųodavo 
šauliai, organizacijos ir. prisi
menu, sudarydavome eisenoje 
bemaž du blokus. Gatvės dabar 
užgriautos, kitose trąfikas i • tu
rime tenkintis tiktai Daley Pla
za — č;a tikra kamšatis.

K. Paul-us

— Dirbantieji savo biznyje 
privalo įsitraukti į socialinės 
apdraudos sistemą.

— Chicagos Balmoral tvartuo
se sudegė 24 geri lenktynių ark
liai. Savininkas skiria 25,000 do
lerių už nurodymą gaisro kėlėjų 
ir jų nuteisimą.

— Senatorius Edward Kenne
dy pareiškė, kad Chappaquid-

moteris, jis niekad negali už
miršti.

— Irano valdžia įsakė New 
York Times reporteriui W. Chal- 
bonte išvažiuoti iš Irano. Val
džiai nepatinka jo paskelbti 
reportažai.

— Specialistai ruošia naujas 
ta’sykles pensijų fondams ap
saugoti. Labai dažnai didesnių 
fondų p;nigai dingsta. Bus už
drausta duoti abejotinas pasko
las namams pirkti.

S |

• ; I
V' . 1 tpš

I Filatelistų Draugijos “Lietuva” Garbės | 
I nariui . £
I ' A. f A. g

| ■ PROF. ADOMUI -VARNUI |
| c mirus, |
| jo žmonai Marijai, globėjai D. Petrutytei ir 
S kitiems giminėms bei artimiesiems gilią £ 
| užuojautą reiškia į
t FILATELISTŲ DRAUGIJA “LIETUVA” į-

1 *

GQLF CHATTER
u\\viStiui\inwu/ii InsideonTournament Play
Sare msplays of golfing skill and surprising 
TURNAROUNDS ARE RAR FOR THE COURSE AT THE 
BAY HILL COUNTRY CLUB IN ORLANDO, FLORIDA 
—SITE OF THE RICH LIGHTS PRO/ADA AND THE 
ANNUAL BAY HILL CITRUS CLASSIC.

MiCK-BOTH GOOb ANb BAD 
-FOLLOWED THE PRO WHO 
HIT HIS BALL INTO THE 
BLEACHERS AT THE 1TTH 
GREEN. EVERYONE DUCKED 
ASYMEBALL HIT THE 
SEVENTH ROW AND 
BPUNCED BACK ONTO THE 
GREEN, LANDING BUT 
lisFEET FROM THE PiN. 
THE ZINGER'- THE 
SHEEPISH GOLFER WAS SO 
DISTRACTED, IT TOOK. HIM 
■QIREL PUTTS TO SINK 
■^tt BALL- (ft

Sr’s NOT EVERY DAY A 
RABBIT WINS A RG-A.GOLF 
T0URXEY. IT HAPPENED 
WHEN BOB BY MAN, 
WINNER OF THIS YEAR’S 
CITRUS CLASSIC, ENTERED 

-THE MATCH AS •RABBIT’ 
(SOMEONE WHO MUST 
PLAY A QUALIFYING ROUND 
TO ENTER THE TOURNAMENT 
ITSELF). LITTLE KNOWN 
IN THE U.S., BYMAN HAS 
VICTORIES IN HOLLAND, 
SWEDEN AND NEW ZEALAND.

6A«

ARHDLD WAKE
‘Jc

FOOR-FOOT S'
■ S^R0’t0S^?N

Švento raštopamokymai m paabkimmai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mino, gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigaifintis Viešpats2*. — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš vįsų j0 gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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 K

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

vL/ 2533 W. 71st Street
1 A 1410 So. 50th Ave., Cicero
r • Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

J _ NAUJIENOS. CHICAGO ». ILL. TuGOdiy, July 24. 1?79



į

V.'ržvbų programa apima be

L...

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

žurnalo piknikas 2212 w- Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

Namai, Žamė — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALK

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
26-tus metus veikiančioj įstai 1? but4 muro namas muro gara- 

. <zas. rengtas beismantas. Prašau 
go'j, o pirkdami pasiteiraukite. I teirautis ir perduoti savo telefoną 

j apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina.

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

Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

j ulę “Vasaros garsai”, pradėjo 
įrengti repertuarą naujam sezo
nui.

8. Amerikos lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės

1979 m. s Amerikos Lietuvių nitis gimimo metus.
Lengvosios Atiel kcs Pirnieny-j
Lės įvyks 1979 m. rugsėjo 1 and veik visas pagrind nes rungtis, i 
2 <1., Clevelande, Ohio. Vykdo • ILlyv:vimas yra atviras vi- 
Clevelando I^K Žaibas. 'sitms lietuvių lengvatletams. Į

Varžybos wks Case-Western! Smulkios-informacijos išsiun- 
Reserve uiuversiteto naujajameJtinėjamos visiems lietuviu spor-t 
Eddie Finningan s I a d ip n e to klubams ir kai kuriems leng-| 
(Field). East 115-th St. prie; va detains. C- I
Euclid. Ave. Tai yra dirbtino pa-j Dalyvių regišlracija atlieka-' 
viršiaus -“AH-weather” stadion. j ma iki š m. rugpiūčio 28 d., šiuo

Rungtynių pradžia šešt idienįJ adresu: Algirdas Bielskus, 3000 j 
rugsėjo 1 <1. nuo 2:69 r .M, o sek- I Haddrn Rd 
madienį, rugsėjo 2 d., nuo I :*w), 
P.M. Dalyviai prisistato abi die
nas nuo 12:09 vai.

Pirmenybės bus pravestos šio
se klasėse: vyrų, moterų, jau
nių A (1960-62 m. gimimo), jau
nių ir mergaičių B (1963-61 
metų g i m i m b), jaunių ir 
mergaičių C (1965-66 m. gim.), 
jaunių ir mergaičių D (1967 m. 
gim. ir Jaunesnių)- Susidarius 
pakankamai dalyvių, keletą 
rungčių bus vykdoma ir berniu- ’vių golfo ir plaukymo pirmeny- 
kų bei mergaičių E klasėje 
(1969 m. gimimo ir jaunesnių).

Dalyvių amžiaus klasifikaci
ja — pagal varžovo' kalendori-

mokytoju Vasario. 16 gimnazijo
je. Rugpiuėio 11 d. jam pagerb
ti yra orgar.izuojsdnos išleistu
vės. Vietas rezervuoja prel- J. 
Tadarauskas, A, Patamsis ir A- 
Juozapavičius.

— Aldona Biskylė taip pat Vi
da ir Aida Dovidaitytės, suda
rančios Toi onto dainininkių tri-Į

Euclid, Ohio 44117. • 
Telefonas: (216)481-7161.

Pavieniai, klubams nepriklau
są lengvatietai, dėl smulkesnių' 
informacijų gali kreipjtis į bet 
kčurį sporto klubą, arba tiesio
giniai Į A. Bielskų.

Sporto klubai ir pavieniai 
lengvatletai skatinami šiose var
žybose kuo skaitlingiau daly- 
\auti. šios varžybos vyks lygia
grečiai su ta patį savaitgalį Cle
velande vykdomoms Š, A. lietu-

North Madison, Hinsdale, Ill. 
60521. Tel. (312)-325-4359.

Vyrų ir moterų A kl. žaidėjų 
atranka atlieka ar tvirtina bei 
varžybų vykdymą prižiūrės ŠAL- 
FASS-gos Lauko Teniso’Komi
tetas. ,

Mūsų lanko teniso žaidėjai
bėmis. .

Šalfass-gos Centro Valdyba 
ir Lengvosios Atletikos 

Komitetas

— DLK Birutes D-Jos Los An
geles skyrius ruošia pikniką lie
pos 29 d. p. Sakų sodyboje, 3430 
Figueroa, Glendale, Cal. “Lietu-1 
vių Dienos?
įvyks rugsėjo 16 d. McCam-

• bridge Parke, Burbank, Calif, 
i Abiejuose bus visi piknikų ma- 
1 lonumai. ‘

j — Leopoldas Jeselskis iš šiau- 
. rinės Čikagos su žmona Zita ir 
• uošve Elena atostogavd St. Pe- 
’ tesburge, Floridoje. Buvo apsi

stoję kanadiškio Zybarto mote- 
Įlyje. Atostogomis yra labai pa- 

ajrles D. Mačiukas-BackeĮtenkinti.
pakviestas Lietuvių Prekybos!

— Dalė ir Romas Daukšai lai* 
j ko “Avaloh. “Galeries” krautuvę, 
j 4243 Archer Ave., Brighton 
Parko apylinkėje. Joje yra di
delis pasirinkimas importuoto 
kristalo gaminių ir po’rcelano] 
servyzų, gintaro ir aukso išdir-Į 
binių bei puošmenų ir kitokių 
dovaninių prekių bei papuošalų, 

das Yeiįtes, Feliksas Raudonis,! ^alė (Estkaitė) yra gintaro 
Stanley : Balzekas Sr„ Juozas | specialistė, kas yra labai svar- 
Bacevičitis, Bruno Gramontas, pu> nes atsirado netikro gintaro 
dr. Juozas B. Jerome , ir Jonas išdribinių; gana vykusiai paga- 
G- E-'anš. iJie^pIatina bilietus bei mintU- 
rezervuęja vietas.

— Feliksas Andriūnas išrink- j nlnl^as Iš Racine, W is-, aprūpi- 
tas BALFo Filadelfijos skyriaus įna šviežiu medumi Naujienų 
pirmininku,' kun. K. Sakalaus- tarnautojus bei jų artimuosius, 
kas - vicėpirm., Antanas Gailiu* PraeHą jenktadienį jis 
šis-ižd., ^Vytautas Šuopys --I10 stiklinių indelių medaus, po 
sekr., Alfonsas.Kazickas — val-| nemažiau svaro kiekviename in- 

l<’ ’ ’ ~ ‘ - ....................

kviečiami šiose žaidynėse skait-įKūmų ^tradicinės Golfo Dienosi 
lingai dalyvauti. Harold. T. Clark j pirmininku. Ji bus rugpiūčio 15; 
-r- _• __________ _..n-i- J r»ol<-d, 1.1,,i

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

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

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

d. Palos Countcy klube. Pursy- 
čiai bus 9 vai. ryto, o vakarienė 
7 vai. vik. Bus įteiktos premijos 
laimėtojams, o dovanos sve
čiams. Vicepirmininkais bei Gol
fo Dienos pareigūnais yra: Bru
no Klemka, Vyto Shukis, Edvar-

Tennis Complex yra puikus, 
naujai pastatytas aikštynas. «• 
m. liepos mėn. pradžioje čia vy
ko JAV-bių mėgėjų pirmenybes.

š ALF ASS-gos
CENTRO VALDYBA <

,

Nauja šALFASS-gos 
lauko Tenniso Vadovė f

Š. Amerikos liet, lauko teniso pirmenybės Į 
! 

netas, f) Jaunių A (18 m- iri 
jaun.) vienetas, g) Jaunių B.« 
(16 m. ir jaun.) vienetas, j) Vy
rų dvejetas, k) Mišrus dvejetas. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių tenisistams. Smul
kios informacijos yra išsiunti
nėjamos visiems lietuvių sporto 
klubams ir daugumai pavieniu | 
zai eJ9• . ! ko Teniso Komiteto vadove, re-

Dalyvm registracija atlieka-.1 ... . ,. ....imiantis jos pačios sutikimu ma iki 19/9 m. rugsėjo o d., šiuo I v- „ „ . ....., ,, . ~ , ^„Jsjas pareigas prisiimti,adresu: Algirdas Bielskus, 3000; & 1
Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117.
Telefonas (216)-481-7161.

Pavieniai, klubams nepriklau-Įfonas (312)-325-4359.
są žadėjai del informacijų gali1 Klubai bei pavieniai tenisis- 
kreiptis Į A. Bielskų, į bet ku- tai, su tenisu susijusiais reika- 
ri lietuvių sportd klubą, arba lais prašomi kreiptis į naują 
į šALFASS-gos Lauko Teniso i vadovę. f
K-tą, šiuo adresu:

Mrs. Ramunė Dičienė, 722

1979 m-Š. Amerikos Lietuvių 
Individualines Lauko Teniso 
Pirmenybės jvykos 1979 m- rug
sėjo 8/9 d., Ilgrold T. Clark 
Tennis Courts, South Marginal 
Rd., Clevelande, Ohio. Aikštės 
yra i pietus nuo Memorial Shore
way (1-90), maždaug kitoje ke
lio pusėje nuo Burke Airpo'rt, į 
rytus nuo Municipal Parking 
Lot. Varžybas vykdo Clevelan- 
do LSK žaibas.

Turnyro pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 8 d. nuo 9:00 AM, daly
vių prisistatymas nuo 8:00 AM 
Sekmadieni, rugsėjo 9 d., varžy
bų tąsa — nuo 10:00 AM.

Programa: a) Vyrų A. klases 
vienetas, b) Moterų A kl. vierie- 
tas. c) Vyrų B kl. vienetas, d) 
Motery B kl. vienetas, e) Vyrų 
Senjorų (45 m. ir vyresnių) yie

šALFASS-gos Centro Valdy
ba praneša, kad dabartinė Chi
cagos Lietuvių Tenniso Klubo 
pirmininkė Ramunė Dičicnė, nuo 
1979 m. lienos 7 d. vra oficia-

Jos adresas: 722 North Madi
son, Hinsdale, Ill. 60521. Tele-

j

— A. Kelertas, žinomas biti-

atvežė

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

Save not, 
have not

1 You cannot spend tomorrow l 
k what you have not saved today. M

So the wise save for tomorrow: ’ 
by joining the Payroll Savings

’I Plan today.
Because mighty U.S. Savings 

t ■ 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.

J So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the

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

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

Which is why a Bond in time^ 
saves.

inĄmerica.;

-I &

šALFASS-gos Centro Valdybh 
dėkoja už kruopštų ir sumanų 
šių pareigų ėjimą buvusiam 
dovui Vytautui Grybauskui, 
suraukusiam praeitų metų 
deni.

ŠALFASS-gos
CENTRO VALDYBA

I

va
pe
ni-

4-

Į

dybos nariu. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Juozas Lukas, dr. 
Albinas Šmulkštys ir Mykolas 
Čepulis. , .

— Toronto’-'skautai pradės 
stoykla u ti rugpjūčio 4 d. Romu
vos stovyklavietėje. Rugpiūčio 
11 ir 12 d. savaitgalis yra skir
tas svešiams įrengtoje pastoVy- 
klėje. Stovyklavietės kolnitetui. 
vadovauja Rimas SriubiškisJ 
baigęs Gilhvelio kursus.

— Kazys Baronas, visuome
nės veikėjas ir spaudos bendra
darbis iš Hamiltono, pakviestas

J 2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 > Tel WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

<

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago,’HL 60629. — TeL WA 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip 'AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gwH 
Susivienijime apsidrausti Iki $10,000.

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

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

V
SLA — kuopų vyra visose lieSivių kolonijose. Kreipkitės 

į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Juma 
mielai pagelbės i SLArisirašytL

n
Galite kreiptis ir tiestd l SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw Yorlr. N. y. 10001

J07 W. 30th St.
TH. Ul ly 54J 2216- —-------------------

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE

- FLORIDOJE.

Parduodami vieno arba pusės akro
I sklypai prie labai gražaus ir didelio 
I ežero, gero žuvavhnui. netoli Walter 
Į Disney Cypress Garden. Norėdami
į- — —r    ;  

Šiemet binti arba atvažiuoti pas:

delyje- Tai mūsų bitininko. A.
Kelerto dovana Laimės šuliniui 
bei šaltiniui. Jis pats žadėjo bū
ti Naujienų piknike ir turės to 
metaus keliolika galiom, parda-į^ pSoT^.‘S2m"
vimui. Jo pareiškimu, 
yra geras incdonešis. Naujienų 
piknikas bus ŠĮ šeštadienį, lie
pos 28 d., Vosniako sode, prie 
26-tos ir Western Ave. Pradžia 
12 vai. vidudienį.

— Young Americans for Free
dom, studentų ir jaunimo prieš- 
kolnunistinė organizacija, turės 
atstovų konvenciją Shoreham t 
Americana veišbutyje, Wash-j 
ington, DC. rugpiūčio 15-18 d J 
Pagrindiniais kalbėtojais bus 
sen. Gordon Humphrey ir sen.; 
Jesse Helms, kongreso atstovai:1 
Philip Crane, Bob Bauman ir 
Jack. Kemp, žurnalistai ir Y AT 
ideologijos kūrėjai Wm. Rusher 
ir Wm. F. Buckley, sekr. Wm. 
Simon ir Kiti.

— Į Balfo pikniką rugp. 5 d. 
Jonyno ūkyje, R. L.B-nės Mar ■ 
quette Parko nariai vyksta vie-. 
nu autobusu. Prašome iš anksto^ 
registruotis pas p. T. Serapinie-, 
nę, tel. 737-1286. Kelionė asme- j 
niui 3 dol. į abu galu. Narius j 
prašome kuo gausiausiai daly- j 
vauti, praleisime kartu sekma- i 
dienio popietę puikioje aplin-, 
koje ir padėsime Balfui jo dar- j 
buose. Valdyba

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

— 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 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

— Turkai traukia teisman mu
las, organizavusius valdžios tar 
nautojų žudynes.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kepiniy sklypai pard.

St Casimir's Cemetery
Single grave, choice lot Private par 
ty. Reasonable.

>24*2492

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

HELP WANTED — MA L i
Darbininku Reikia

ARMATURE AND
STATOR WINDERS

Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.

A. PAWLICKI

723-1993

WELDER 
REPAIRMAN

& Trouble Shooter
Experienced on AC and DC motor 
driven and also solid state recti
fied welders. Lincoln & Hobart.

All Fringe Benefits.
A. PAWLICKI

723-1993

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

□I
t v#

PowetfiOiiti-itcIi 

 

drug yoiFSan buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. ® BiCOZENE

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

Kreiptis:
A. LAURAIT1S , 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

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.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 *4 W. 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire anck Casualty Company

ADVOKATAS i
CHARLES P. KAL 4 Associate* 

2649 West 63rd Street, ■

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

40 metų, patarnaudama klientams. |

i
I------

MOVING
Apdravrtat parkrauafymaa 

U |»airių atatumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1482 arba 376-5994
-

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

S KAUJIlNOf. CHKAOO t/'U. Tuesday, July 24, 1979




