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TURKAI TEIS 807 MULAS IR KURSTYTOJUS
PAGERBĖ LIETUVI KOVOTOJA

A. Ginzburgas, vienas iš penkių disidentų mainais išleistas iš 
Sovietų Sąjungos, atvykęs i. apklausinėjimus Helsinkio komisi 
jo? Washingtone, savo liudijimą pradėjo prašymu, kad susikau- į 
pimo valandėle būtų pagerbtas miręs lietuvių kovotojas dėl žmo
gaus teisių kun. K. Garuckas.

TARDYMAS PARODĖ, KAD FANATIKUS 
KURSTĖ MASKVOS AGENTAI
REIKĖJO PASIŲSTI 10.000 NERAMUMAMS 

MALŠINTI, NUSIKALTĖLIAMS SUIMTI

WASHINGTONE TIRS 
SOVIETŲ PRIESPAUDĄ

Vadinamo Tarptautinio Sa
charovo-vardo komiteto apklau
sinėjimai apie prievartą Sovie
tų Sąjungoje įvyks Washing
tone rugsėjo mėnesį.*

ŽYDŲ UŽUOJAUTA DĖL 
KUN. GARUCKO MIRTIES

Amerikos žydų komiteto var
du Adam Simmšiš New Yorko 
atsiuntė lietuviams užuojautą 
dėl Lietuvių' Helsinkio grupės 
nario kun. KarolidGafUcko mir
ties. -Užuojautos rašte pažymi
ma, kad žmogaus teisių sąjūdis 
neteko veiksmingo ’ ir ryžtingo 
žmogaus; prašoma - užuojautą 
perduoti lietuvių visuomenės 
vadams, su kuriais žydai jun
giasi bendron kovon dėl žmo
gaus teisių.

, iš TĖVYNĖS
ATSIMINIMAI "

Iš tėvynės išblokštų lietuvių 
atsiminimų knygą baigia ruošti 
spaudai kun. Juozas Prunskis. 
Jaru;.turimi 30-ties autorių raši
niai apie tai. kodėl ir kaip jie 
bėgo iš i Lietuvos. - Turin t i e j i iš t o 
laikotarpio nuotraukų • ar rašan- 
tieji atsiminimus prašomi tuo
jau siųsti adresu:Rev.'J.'Pruns- 
kiš, 2606 W. 63 rd St., Chicago, 
IL 60629.
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LAISVO APSISPRENDIMO

, TEISĖ LIETUVAI

Helsinkio kom. pirmininkui 
D. Fascell Washingtone, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr. K. Šidlauskas pasiuntė 
raštą, kuriuo priminė, kaip svar
bu, kad komisija kreiptų dau
giau dėmesio į žmogaus teisių 
užtikrinimą, į tautų laisvo apsi
sprendimo teisę ir į teritorinį 
valstybių neliečiamumą, kas 
ypač svarbu Baltijos kraštų 
laisvei.

ALTA PADĖKOJO 
JONUI PAULIUI II

Popiežiui Jonui Pauliui II, 
savo kelionėje į Lenkiją ryžtin
gai. gynusiam žmogaus teises ir 
prisiminusiam priespaudą ken
čiančią lietuvių tautą, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu pasiun
tė padėkos raštą pirm. dr. K.

KALEN DORELIS
Liepos 28: Ada, Viktoras Pop., 

Atė, Tolminė, Agatas, Gintautas.
Liepos 29: Marta, Olavas, Pe

teliškė, Jundilė, Mantvydas.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:15.

Oras šiltas.

Šidlauskas ir gen. sekretorius 
kun. A. Stašys.

(ALTos informacija)

Pasirašė naują pre
kybos sutartį

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas ‘ Carteris ketvirtadienį 
pasirašė naują prekybos sutar
tį, kuri turės pagyvinti ne tik 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
prekybą. Pasitarimai šiai sutar
čiai pasirašyti pradėti balan
džio mėnesį Ženevoje, o prezi
dentas Carteris, pasitaręs su 
specialistais, ją pasirašė už
vakar.

Apskaičiavimai rodo, kad 
nauja sutartis sudarys naujų 
darbų bent 100,000 amerikiečių. 
Josios apimtis yra 28 bilijonai 
dolerių. Amerika turės paga
minti tokiai sumai naujų pre
kių ir teiks įvairių patarnavi
mų. _ Kaip ‘ Atstovų rūmai, taip 
it”' Senatas" pątvmtihd “pačius 
svarbiausius šios sutarties para
grafus. Tai esąs didelis laimė
jimas.

Siu metų infliacija 
pasiekė 13%

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitais metais infliacija per me
tus pasiekdavo nuo 6 iki 7%. 
Finansininkams tai labai nepa
tiko, bet jie, patraukdami per 
čiais, turėjo su tuo skaitytis. 
Kitose Europos valstybėse inf
liacija panašiai pakildavo. Bet 
statistikos duomenys rodo, kad 
Amerikoje vien tik pirmais še
šiais š. m. mėnesiais infliacija 
pakilo jau 13.2%.

f

Prezidentas jautė, kad pre
kių pabrangimas,- įvairūs strei
kai ir arabų nutarimas net 21% 
pakelti naftos kainas, dar labiau 
padidino infliaciją. Pakilus naf-; 
tai, pakils ir prekių kainos, bet 
užtat prezidentas planuoja imtis 
priemonių prieš ūkį griaunantį 
naftos kartelį.

Įtampa tarp Sirijos 
ir Arafato

BEIRUTAS. Libanas. — Aiš
kėja, kad yra susidariusi dide
lė įtampa tarp Sirijos vyriausy
bės ir palestiniečių vado Ara
fato. Sirijos kariai patarė pales
tiniečiams neprovokuoti Izraelio 
pasienio sargų, nes jie nori ra
mybės. Izraelio kariai nenori 
veržtis į Libaną, bet palestinie
čių provokacijos juos verčia 
naikinti palestiniečių agresijos 
lizdus.

Sirijos karo vadai pranešė pa
lestiniečiams, kad jie nėra pasi-
ruošę palestiniečių ginti. Sirija 
neturinti modernių lėktuvų ir 
negali izraelitams rimtai pasto
ti kelio.

Teroristų štabo viršininkas 1 
Mohsen, patyręs Sirijos nusista-' 
tymą, nutarė pailsėti ir išva-1 
žiuoti į Prancūziją. Tai buvę 
priešinga palestiniečių politikai, 
todėl jis ir buvo nušautas.

Izraeiis nutarė neatšaukti visų savo karių iš Sinajaus, kad 
neužimtų arabai ar rusų valdomas Jemenas.

PALESTINIEČIU TERORISTU VADĄ 
NUŠOVĖ PATYS ARABAI

PRANCŪZŲ POLICIJA IEŠKO ARABU- POSĖDŽIA
VUSIŲ SU NUŽUDYTU TERORISTU

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Pranešimai iš Beiruto sako, kad 
palestiniečių teroristų organiza
cijos- karo vadą ’Zuhair Mohsen 
nužudė Izraelio specialiai pa
siųsti _ teroristai, bet prancūzų 
policija yra visai kitos nuomo
nės. Pranešimai iš Cannes sako, 
kad teroristų vadą nužudė patys 
arabai. Tuo tarpu dar nežino- 
mos~tikros žudynių priežastys, 
bet šiandien jau aiškiai nusta
tyta, kad jis buvo nužudytas 
pačių Sirijos arabų. Jis nušau
tas kulka į galvą prie aparta
mento, kur jis buvo apsistojęs 
kurortiniame Rivieros mieste.

MOHSEN NEBUVO 
PALESTINIETIS

Jasir Arafatas yra visos pa
lestiniečių organizacijos, kovo
jančios prieš Izraelį, vyriausias 
vadas. Jis bando įsikišti į visus 
palestiniečių reikalus, bet jis 
nepajėgia aprėpti visų dalykų 
ir turi kiekvienam darbui spe
cialiai parinktus žmones.

Teroristų organizacijos reika
lus tvarkė 43 metų amžiaus Z. 
Mohsen. Jis ne visuomet sutarė 
su Arafatu ir teroristų planais. 
Sunkiai ir įtemptai dirbęs Bei
rute ir Liberijoje, Mohsen prieš 
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Kviečiame visus vyrus ir moteris, jaunus ir senus, organizacijų
> atstovus ir pavienius, šiandien, šeštadieni, atvykti Į Naujienų 
pikniką mieste, Wosniako sode, prie Blue Island ir Oakley St.

savaitę išvažiavo atostogų. Iš
vyko su žmona. Praeitą antra
dienį su juo ilgai kalbėjosi du 
Sirijos' 'arabaii ’ Vėliau’ vakare 
du žmonės iš pasalų jį nušovė 
prie savo apartamento durų. 
Sužeistąjį Į galvą policija nuga
beno į ligoninę Nice mieste. 
Jam padaryta operacija, bet 
nepavyko jo gyvybę išgelbėti, 
jis mirė ketvirtadienį, sąmonės 
neatgavęs.

Charon Singh — naujas 
Indijos premjeras

NEW DELHI, Indija. — Nau
ju Indijos premjeru parinktas 
76 metų amžiaus parlamento 
pirmininkas Charan Singh. At
sistatydinus 83 metų teisinin
kui Morarji Desai, Indijos pre
zidentas, pasitaręs su parlamen
to ir partijos vadais, paprašė 
Singhą būti penktuoju Indijos 
premjeru.

Desai buvo labai griežtas tei
sininkas. Jis negalėjęs pakęsti, 
kad būtų laužomi krašto įstaty
mai. Matydamas, kad negali 
bausti visų įstatymų laužytojų 
ir žinodamas, kad negali keisti 
veikiančių Įstatymų, prisipažino 
esąs bejėgis valdyti kraštą ir

Haig patariu sutarties 
netvirtinti

WASHINGTON. D.C. — Gen. 
Alexander Haig, buvęs šiaurės 
Atlanto Sąjungos karo vadas, 
vakar patarė senato komitetui 
netvirtinti dabar paruoštos stra
teginiu atomo ginklų kontrolei 
sutart;es. Jam atrodo, kad su- 
t artis-’turėtų Rūti aiškesnė. kuri 
neleistų rusams sustiprinti ato
mo ginklų.

Gen. A. Haig buvo labai gerai 
informuotas apie sovietų karo 
jėgų sustiprinimą Rytų Euro
poje ir apie atgabenimą atomi
nių sovietų ginklų į kovos lau
ką. Generolas Haig nemano, 
kad sovietų valdžia laikytųsi 
tarptautinių susitarimų. Jis ma
no. kad sovietų maršalai elgsis 
taip, kaip jiems geriau atrodys.

Neujcs er.etgiįcs 
sekretorius

WASHINGTON. — Senato 
Ginkluotų pajėgų komitetas 
vienbalsiai užgyrė laivyno sek
retoriaus W. Graham Claytor 
paskyrimą gynybos sekreto
riaus pavadutoju, kad tuo būdu 
galėtų atpalaiduoti Charles W. 
Duncan Jr., kuris yra numaty
tas ateinantį rudenį užimti J. R. 
Schlesingerio kaip energijos sek
retoriaus vietą.

atsistatydino. Visi pripažino jo 
gyvenamą tragediją.

ANKARA, Turkija. — Turkų 
prokuratūra ištardė ir apklau
sinėje) 7,000 įtariamų žmonių, 
riaušių ir žudynių dalyvių, ir 
sudarė bylą 807 asmenims. Teis
man patraukti fanatiški mulos.’ 
atidžiai sekusieji Įvykius Irane, 
Azerbaidžane ir kitose vietose. 
Teisme turės aiškintis vyrai, 
moterys ir net vaikai, dalyvavę 
žudynėse.

; Teisman eina tiktai tie. kurie 
patys prisipažino prie esančios 
neapykantos, dalyvavimo žudy
nėse ir agitacijose prieš ameri
kiečius. turku karius, esama 
dabartinę “socialdemokratinę” 
vyriausybę ir reikalą visiems 
laikams baigti sėjamas naujo
ves, melą ir modernizmą, kuris 
esą kenkiąs Turkijai ir jos kai
mynams. V

Mulos vadovavosi septintame 
šimtmetyje buvusiais ginčais. 
Turkų vyriausybė buvo privers
ta siųsti kareivius, kad galėtų 
apraminti gyventojus ir- sustab
dyti tarpusavio žudynes. Turkus 
paveikė- Irano mula Chomeini, 
kurio kalbų turkų mulos ati
džiai klausėsi ir bandė pritaikyti 
gyvenime.

Pirmas užpuolimas Įvyko Is- 
tambule. Kaip Irane, Abadane. 
buvo padegtas Amerikos kino 
filmus rodantis teatras, užraki
nus duris ir Įpylus gazoliną, kad 
geriau liepsnotų, taip gerai or
ganizuota ir ginkluota ’ turkų 
mulų grupė užpuolė du Ameri
kos kareivius, o vėliau puolė 
vyriausybės atstovus, juos ko- 
liojo, kaltino visomis turkų ne
laimėmis.

Premjero Ecevit kabinetas, 
pasitaręs su atsakingais parla
mento vadais, nutarė siųsti ka
rius į Turkijoje buvusius dide
lius neramumus, bet turku isto- • V ’
rijoje nebuvo tokios didelės by
los. kokia dabar sudaryta. Jeigu 
bus taikomi veikiantieji įstaty
mai, tai šioje didelėje byloje 
prokurorai reikalaus 300 turkų 
mirties bausmės, nes turkų įsta
tymai reikalauja mirties baus
mės už žmogaus nužudymą, 
šeši prokurorai turi liudininkų 
ir prisipažinimų prie riaušių ir 
žudyinių. Turkai apgailestauja, 
kad turės būti pakartos dvi mo
terys, dalyvavusios žiauriose 
žudynėse. Kaltins šeši prokuro
rai, gerai pažįstą savo grupės 
suimtuosius.

Turkijos premjeras B. Ecevit. 
susipažinęs su įrodymais, pa
reiškę, jog ta’ buvo komunistų 
darbas. Pasirodo, kad Turkijos. 
Irano, Pakistano ir Sovietinės 
Armėnijos mulos, kurie kurstė 
septintame šimtmetyje neapy
kantą tarp dviejų giminių, pri
taikė ją šioms dienoms ir ši pa
vasarį sukėlė dideles riaušes.

Neramumai prasidėjo praeitų 
metų gruodžio 19 dieną. Prasi
dėjo dviejų mokytojų nužudy
mu. Kraujo praliejimas padidė
jo mokytojų laidojimo metu. 
Maištaujantieji pasisakė prieš 
Turkijos “s u m odernizavimą”. 
Kra'ujas pradėjo lietis 70 mylių

JAV laivai žvejoja 
Vietnamo pabėgėlius
Jungtinių Valstybių laivyno 

patrulinis laivas ketvirtadienį 
atvilko žvejų laivą su 31 Viet
namo pabėgėliu į saugią užuo
vėją prie 7ojo laivyno Subic 
Bay bazės Filipinuose, o kreise
ris išgelbėjo 44 pabėgėlius iš 
prakiurusios vatlies Pietų Kini
jos jūroje.

Sovietų Sąjunga tas gelbėji
mo pastangas pasmerkė, aiškin
dama. kad gelbėjimo la;v?n -mo- 
niškumo pretekstu tikrumoje 
siekia tik JAV militarinio įsiga
lėjimo Pacifiko vandenyne.

WASHINGTON. — Carterio 
administracija paprašė Kongre
są S207 milijonų pastatyti ir 
operuoti perdirbimo centrus 
Pietryčių Azijoje ir sumokėti 
JAV miiitarines išlaidas ore ir 
jūrose gelbstint pabėgėlius.

Baus seserį, ištekėjusią 
už brolio

LAWRENCE. Mass. — Dvide
šimt keturių metų Viktorija 
Printorino ir 22 metų David 
Godin patraukti teisman už ne
legalias vedybas. Prokuroras 
reikalauja, kad jų sutuoktuvės 
būtų panaikintos, nes jiedu yra 
broliai.

Prieš 20 metų, jų šeimai pa
irus. jiedu buvo atskirų žmonių 
įsūnyti. Jiedu nieko nežinojo 
apie šeimos atskyrimą. Kai 
prieš kuri laiką jie susitiko, 
vienas kitą pamėgo ir simylėjo. 
Kai vėliau jie sužinojo apie ar
timą giminystę, kuri juos riša, 
nutarė Į tai neatkreipti dėmes.o 
ir vis vien susituokti, pažadė
dami. kad neturės vaikų, kad jie 
negimtų ligoti. Dabar visas rei
kalas atsidūrė teisme ir daug 
kas domisi teismo sprendimu.

Mirtis dykumoje
TEHERANAS. — Motorinė 

valtis, kurioje 60 žmonių bandė 
nelegaliai pabėgti į Kuveitą, 
Persijos įlankoje tarp Abadano 
ir Masaro užplaukė ant seklu
mos. Visi pabėgėliai pajėgė pa
siekti krantą, bet gyvų išliko 
tik 11. IT'i dykumoje paklydo 
ir greiė ausiai r.iĖ 'oško be van
dens be užuovėjos daugiau 
k. i '30 laipsnių karštyje. Ira
no polu ;ja dar rado 16 lavonų.

— Tui kai kars kiekvieną fa
natiką turką, kuris riaušių metu 
nužudė kitą turką. Nuteistus 
kars viešoje aikštėje, kad visi 
žinotu, už ka karia nusikaltėlius.

atstumoje nuo Sirijos sienos. 
Pirmieji smūgiai buvo kirsti 
Istambule. Maištininkai vartojo 
sovietų agentų duotus ginklus.

Riaušių metu žuvo 1.70<: lai
kų. Turkų vyriausybe ir teismai 
yra pasiryžę baigti panašias 
riaušes. Nusikaltusiejr 'bus nu
bausti.
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Redaguoja PRANAS SULAS

J Klausimus ir medžiagą tiesti: 4486 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

VALGYKITE KĄ NORITE IR TUO PAČIU SUMA
ŽINSITE SAVO SVORI, - SAKO EKSPERTAS

— Jūs galite sumažinti savo kūno svorį iki keturių J 
svarų per savaitę, nors jūs valgytumėt ką notit, tik jei 
prisilaikysite Pasaulinės Lengiausios Dietos, — pasakė 
garsus dietos ekspertas Dr. Neiį Solomon.

Dr. Solomon, Johns Hopkins Medicinos mokyklos 
profesoriau asistentas, sako, kad yra lengviausias būdas 
sumažinti žmogaus svorį, jei sumažinsime kūno apetitą;’ 
jei jūs nesijausite alkanas, jūs mažiau valgysite, tuo bū
du sumažinsite savo kūno svorį. Iš savo studijos dr. So
lomon, 89 virs normos sveriančių pacientų, svorio suma
žėjimo vidurkis per mėnesi buvo 5.9 svarai, kai panaudo
jo minimą dietą. Dr. Solomon,buvęs Mary lando valstijos 
Health and Mental Hygiene sekretorius ir autorius kny
gos “Dr. Solomon’s Proven Master Plan for Total Body 
Fitness and .Maintenance”, sako, kad didelis dalykas nau
dojant šią dietų .yra tame, kad jūs galite valgyti bet ko
kios norite rūšies, maistą tol, kol pajusite, kad esate 
sotus. Ir jūs.pajusite sotumą, kai vaugysite obuolį-ir ger
site daug vahdens, užpildydami pilvo mechanizmą. Nau
dodami mažiau maisto kalorijų, tuo pačiu sumažinsite 
savo kūno svoH. Jeigu jums nusibos valgyti obelius, tai 
jūs galite panaudoti,vietoje obuolio ir vandens stiklinės; 
1) pusę puoduko komercinės kremo stiliaus sriubos, 
pagamintos su vandeniu, 2) pusę puoduko nenugriebto 
pieno, 3) pusę, puoduko alaus, 4) pusę puoduko :obuolių 
soso su puse puoduko buliono, 5) p.usę puoduko abrikoso, 
atskiesto su. puoduku vandens.

Šios dietos veikimas pasireiškia tuo, kai kūno me
chanizmas-turi tam tikrą skaičių kolorijų, tada jiSš1 neno
rėsite valgyti. Valgydami smulkiais gabalėliais obuolį, 
užgerdami vandeniu, jūs užpildote pilvo natūralinį me-, 
chanizmą. Taip valgydami obuolio gabalėlius ir užger
dami vandeniu jūs pajusite, kad jūs . Pradėjote valgyti 
savo normalų maistą. Tačiau jūs neturite persivalgyti, 
jei norite sumažinti savo svorį. Dienos metu jūs turite 
8 kartus valgyti, naudojant astuonias uncijas vandens, 
pieno, kavos, arbatos ir t.t., bet negerkite tokių gėrimų,1 
kurie turi savo sąstate sukraus, kaip Coca-Cola arba 
Pepsi-Cola ir pan gėrimų.

Dr. Solomon savo dietos idėją pagrindžia Dl Paul 
R. McHugh, Johns Hopkins’ psichiatrijos departamento 
direktoriaus tyrinėjimo darbais, Dr. McHugh savo eks
perimentus atliko su beždžionėmis, duodant joms vieną 
kaloriją viename kubiniame cėntimentre užkandžių 
(snacks) prieš normalų valgį. “Mes norėjome matyti, jei 
mes galime apgauti pilvo mechanizmą — ir mes pasiekė
me gerų išdavų”, pasakė dr. McHugh. Magd. š-tienė’ Tos pačios knygos 32 pusi.

Palaimink mano brolius, 
kur žeidė.dobilą, augino taikųjį balandį, 
o liko sielvarte — ugnies ir kraujo išsigandę,. 
Kai virš teisybės melas vis skardens 
ir nebus, nebus derlingojo rudens — 
kai alkani valgys ir pikto medžio vaisių, — 
atleisk, ir ašen jiems atleisui,

MOTIEJUS ŠUMAUSKAS APIE “VIENINGO 
DARBO” VYRIAUSYBĘ

Buv. “Varpo” spaustuvės rai 
džių rinkėjas, vėliau 9usovie. 
tintos Lietuvos inin. pirminin
kas, propagandiniame leidiny 
(kuris mus neseniai pasiekė), 
“Socialistinė Lietuva” 30 psul. 
tarp kitko rašo;

“1939 m, kovo mėn. pabai
goje Lietuvoje buvo sudaryta 
“vieningo darbo” vyriausybė, 
į kurią su tautininkais, įSjo 
krikš. dem. ir liaudininkai’’

Esą darbo žmonės, nepabūgę 
‘“vieningo darbo vyriausybės; 
spaudos darbininkai dėjo visas 
pastangas, kad būtų legalizuo
ta poligrafimnkų profsąjunga.

1939 m. bal. 22 d. jų grupė 
gavusi leidimą sušaukti Kauno 
spaudos darbininkų susirinki
mą Darbo Rūmuose ekonomi- 
niems reikalams aptarti, pir
mini nkau j ant Darbo Rūmų 
valdininkui, kuris vėliau pa
bėgo, o susirinkę be ekonomi
nių iškėlė ir politinių teisių rei- 
kalayimus. Susirinkimas esąs 
igaliavęs prezidiumų J. Saba
liauską. J. Gelperną ir M. Šu- 

unauską nuvykti pas "vidaus rėi 
kalų ministerį gen? Skučą. Mi. 
nisteris išklausęs deleg&ctjos 
įteiktos rezoliucijos, pareškęs, 
kad “vyriausybei nesą sūnų ir 
posūnių, kad . darbininkai dar 

i išgirsiu, kaip rūpinamasi jų 
reikalais”. Esą nepraėjus ir 
porai mėnesių, M. šumauskas 
atsidūręs Dimitravts darbo 
Stovykloje. • r • '

Knė’goje nurodyta išnaša, 
kad šita citata paimta iš “Lie
tuvos. žinių” 1939 m. IV. 27.

rašomo: “Sustreikavo kai ku
rių Kauno įmonių darbininkai, 
taip pat statybininkai, bruzdė
jo žemės ūkio darbininkai. 
Greta ekonominių . reikalavi
mų, buvo keliami ir politiniai 
klausimai. 1940 m. bal. mėne
si buvo sudaryta visai nepalan
ki Lietuvai prekybinė sutartis 
su Vokietija. Todėl Tarybų Są 
jungos vyriausybė įteikė Lie
tuvai ultimatumą sustiprinti 
Lietuvoje Raudonosios Armi
jos įgulas papildomais dali
niais.”.

Gi vėliau, 1940 m. birželio 
mėn. 15 d. įvyko pilną rusų 
ginkluotų jėgų Lietuvos oku
pacija. .

Kadangi M. šumauskas ne
teisingai aprašo Darbo Rūmų 
veiklą ir paskutinio susirinki
mo išdavas, apsilankant pas 
vidaus reikalų ministerį gen. 
Skyey, tai gyvenantieji vakarų 
pasauly D. R. darbuotojai pa
sižadėję parašyti teisingus f ak 
tus. Jeronimas Ub^rsmičius

kad, plaukdami ir velnio keltu,
mirties gyvenimą pakeltų,
kol paskilbs aušra, palaiminta laisvės kovai,
ir kris po piautuvu ir kūju
ant amžių amžinųjų
kruvinosios didybės tarnai ir valdovai.

Adomas P. Jasas

DAR APIE CHICAGOS PIETVAKARIŲ PARAPIJŲ 
IR KAIMYNYSTĖS FEDERACIJĄ

“Naujienų” šešt., liepos 21 
d. numeryje buvo išspausdin
tas Chicagos Pietvakarių Para
pijų ir Kaimynystės Federaci
jos pranešimas, kad jie esą rū 
pinasi garantuoti namų vertės 
įgyvendinimu. Tuo reikalu jie 
turėjo plačiai išgarsintą susi
rinkimą, išleido nevat tuo kiau 
simu brošiūrą, 

f ’ ■

Kai kuriems lietuviams nar 
,mų savininkams atrodo, kad 
kaž kas neaišku, kad žmonės 
neprįtana tos federacijos pro 
jektui. Kiti sako, kad federa
cija jau kelis kartus pakeitė 
savo pavadinimą. Nekurie sa
ko, kad jie kai kurį laiką nau-

St. Ritos parapijos var- 
pri.

do j o 
dą, kad daugiau 
trauktų.

Daugeliui nėra 
jie gavo pinigų iš

narių

and
63rd

liautiems pacientams į ligoni
nę patarnavimą, ateinantiems 
pacientams apmoka už fizika- 
linę terapiją ir kalbos patolo. 
gijos patarnavimą ir apmoka 
už kitus medkališkus patarna
vimus ir už priemones, už ku
rias neapmoka ligoninės ap- 
drauga. Daugiau informacijų 
rasite leidiny “A brief explana, 
tion of Medicare”. Leidinys ne
mokomai gaunamas Soc. Sec. 
s taigoj e, 4858 S. Ashland Avė., 
Chciago, III. TeL 927-8031. p. f.

KL. Aš esu 63 amžiaus, tu-

Tired of north-of-the-border 
®eals? Then go south with a 
Mexican flair. According to 
Kellogg Company and Whirl
pool Corporation home econo
mists, Mexican Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
oven can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen. But don’t stop with 
the main dish. End your micro
wave mealtime adventure with 
bran Custard Surprise.
į MEXICAN

STUFFED peppers 
total cooking time: 23 minule*

f large green peppers 
Salt

| 1 Tb. ground beef
1 medium-size onion, rfked 

cups Rice Krfspies cereal 
% teaspoon instant minced 

į garuc
Į I teasp<**ns chin powder
• 1 teaspoon salt
. 34 teaspoon pepper
* 1 teaspoon sugar
; 34 cup sliced, pitted, rfp^ > 
į olives 
f 1 can (6 oz.) tomato paste ** 
; 1 can (IS ox) whole peeled 

tomatoes, drained 
34 cup shredded sharp 

cheddar cheese
Wash peppers. Cut off tops 

and remove seedy portions; 
Lightly salt inside of each pep
per. Place peppers, cut side up. 
tn 12 x 7^4 x 2-inch glass bak
ing dish. Set aside.

Place ground beef and onion 
fei 8 x 3 x 2-inch glass baking 
dish. Stir to crumble. Cook, un
covered. at HIGH 6 to 7 min
utes or until beef is cooked, 
stirring occasionally. Drain off 
excess drippings. Add remain
ing ingredients except cheese. 
Stir to combine, cutting toma
toes into pieces with spoon. 
Spoon into peppers, dividing 
evenly. Cover stuffed pepperx 
with plastic wrap. Poke several 
bnlea tn plastic wrap to alter 
steaox to escape.

Cook at HIGH about 15 minutes or until filling is thoroughly 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops with cheese, Oocfc 
IX HIGH until cheese melts. Makes 6 servings. -----

z BRAN CUSTARD SURPRISE
- toial cooking time: 12 minxes

14 rw *
/ 34 teaspoon vaitJfe

« enp Cracklin’ Bran cerest. 
įi cup seedless raisins

i nrpr
' V/į eujw mint

% Lmlsjmxw s»tt •
% teaspoon gro»*d nalmcg
In medium-size mixing bowl, beat eggs until foamy. Sttf tn 

remaining ingredients. Portion evenly into four 6-ounce glass 
custard cups. Place in shallow glaja baking dish filled with about 
1 inch of hot water.

Cook at HIGH < minute*. Rotate and cook at HIGH about < 
minutes longer or until knife inserted near center comes out 
clean. Let stand 5 minutes before serving. Sene warm with fci 
cream or whipped topping, If desired. Makes 4 servings.
NOTE; Custard* may cook at slightly' different rates because 
amount of custard In each cup tends to vary. • * ’

MICRO TIP. What’s delicious in soups, sandwiches, spaghetti, 
and cocktail sauce? Meatballs, of course. Whirlpool home econ^- 
mieli suggest that you make several batches to freeze so you’ll 
have the makings for a quick meal on hand. Basic ingre^enU: 
trevnd beef, your favorite seasonings, egg. liquid, and Kellogg’s 
Com Flake Crumbs. Form into 1-fnch balls, and place in 9-inch 
gtass pie plate. Cook, uncovered, at MEDIUM for 8 minules, turn
ing meat balls over and rearranging twice.

bet dirbu kaip mokytoja. Aš 
nedirbsiu liepos ir rugpiūčio 
mėn. 1979 m., Ar aš gabu gau
ti Soc. See. išmokas už tuos du 
mėnesius ? Aš noriu išeiti į po
ilsį birželio mėn. 1980 m. Eiga

ATS. Gal būti jūs galite pra
šyti Soc. See. išmokų uė f979 
m. liepos ir rugpiūčio mėn. bet 
tai gali nebūtį tikslinga prašy
ti išmokų.

Jeigu jūs naudositės mėnesi
niu testu už 1979 m., jūs ne
naudosite jo už 1980 metus.

Gal būt išmintingiau atidė
ti išmokoms gauti pareiškimą, 
kol sukaks jūsų pensijos lai-

mus namus, būtent: 67 
Claremont St-, Kedzie ir 
komercinį, didelį namą ir k t. 
Šių finansinių institucijų tik
slas — nupirkti apleistus na. 
mus, juos pataisyti ii- išnuo. 
muoti atsakingiems žmonėms. 
Ši finansinė organizacija paro
dė, kad ji atlieka naudingą 
apylinkės žmonėms darbą. 
Prieš porą mėnesių ji turėjo 
susirinkimą, kuriame dalyva
vo apie 70 apylinkės biznierių 
ir profesionalų. Jame dalyva
vo Qiicagos may orė Jane Bur- 
ne, kuri užgirė organizatorių 
nuveiktus darbus.

Tuo reikalu^siomis dienomis 
teko kalbėtis su Marquette Par 
ko ietuvių Namų Savininkų 
draugijos legaliu patarėju adv. 
Charles P. Kai, kuris pasakė, 
kad d-j6š pirm. J. Bacevičius 
netrukus sušauks d-jos direk
torių susirinkimą Pietvakarių 
Parapijų Federacijos kelia
mus klausimus apsvarstyti.

Reporteris Pr. Petitas

KL. Daliną darbą aš dirbau 
apie 20 metų. Dėl eksidento aš 
tapau nedarbinga. Ar aš turiu 
teisę gautį iš S.S. nedarbingu* 
mo išmokas? Aš esu 45 metų 
amžiaus, ir mano vyras dirba.

Mis. M. N.

ATS. Jūs galiįe turėti teisę į 
Soc. See. išmokas pagal savo 
išdirbtų metų kreditus^ jei iš 
paskutiniųjų metų 5 metus dir 
bote Soc, See. padengtame dar 
be, jei jūsjį, nedarbingumas 
tęsiasi ilgiau negu ’ vienerius 
metus.. Beje/jūsų nedarbingu 
mą turi konstatuoti šeimos gy
dytojas ir tai pripažinti Soc. 
See. komisija.

aišku, jeigu 
Washingto- 

no taj organizacijai, tai pla
čioji visuomenė turėtų žinoti, 
kokiam tikslui tie pinigai duo
ti. Kiti spėja, kad organizato
riai ką nors slepia, pvz., jeigu 

; jje reiklavo pinigų iš Washing 
tono šiam projektui suorgani
zuoti Washington©- politikai 
tik tadą: duoda pinigus, kai bū
na pažymėta, kad ne tik balti, 
bet ir kitos rasės įtraukiamos 
į tą planą..

Mes sužinojome, kad ir kita 
(svarbi organizacija, kurion įei 

iasllla daug organizacijų ir net 7- 
nios finansinės institucijos — 
Marquette National Bank, Chi- 

Assn., 
Marquette Federal Savings 
an d Loan Asssn., Tai man Sav
ings ir Loan Association, First 
National Savings and Loan 
Assn., Garfield? Savings and 
Loan Assn, ir kt.,, šios finansi
nės institucijos sukėlė labai 
daug pinigų ir nupirko kelis 
didelius apleistus apatmenti-

KELIONĖSE —GERIAUSIAI 
pasilsėti Vyresnio 

’ amžiaus ’žmonės’
Turizmas — vienas geriau, 

siu būdų pailsėti visiems žino 
sems, ypač vyresnio amžiaus 
asmenims. Atostogų metu ge
riausia keliauti .po tolimesnes) 
valstijose esančias gražias 1 
apylines, susipažinti su kito-| 
kiais gamtos prajovais, būtent,!*'^ - 
kalnais, upėmis, ežerais krio’ca°° Savings ir Loau 
kliais ir pan. vietomis.

Jeigu atostogautojai kėliau-’
tų po apylinkę pėsčiomis, tai 
po 50 — 60 min. kelionės rei
kia pasilsėti bent 10—15 mi
nučių. r

Keliaujant pėsčiomis, pasi
imkite panešiotus batelius, ap
siaukite tamprias kojines ir 
lengvus rūbus. M. š-nė

TRUMPAI
— Du jKičiuliai po ilgo nesi- 

matymo, pasisveikinę, vienas 
kitą paklausė: “Na, kam tu da 
bar dirbi? Atrodo, kad gale., 
tum poilsiauti, sulaukęs vyres
nio amžiaus^. — Bičiulis- link
smai atsakė:—“Na, žinai tiems- 
patieius — žmonai ir peuke- 
riems vaikams išlaikyti...”

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

KL; Kai aš persikrausėiau 
iš Dundee aparlmento, aš ma 
mau, kad aš atgusiu yad. “se
curity” depozitą. Aš galvo
jau, kad namo savininkas tu
rės pakankamai laiko deko. 

ruoti būtą naujam nuomini. 
kui, nes .aš tą butą apleidau 
birželio 27 d. Kaį aš tą butą 
apleidau, aš ji palikau gera
me stovyje. Aš noriu paklau
sti, ar aš gali atgauti savo įne
štą depozitą atgal?

Johana iš Arliglon Hts.

ATS. Dundee savininkas sa 
ko, kad pagal įstatymą depo
zitą jis gali laikyti 30 dienų, 
o įik po to jį 
grąžinti. Mes 

kad tą depozitą 
jau dabar.

yra
— Iš tikrųjų gudrus žmogus 

visada linksmas^
Levas Tolstojus

EILĖRAŠTIS

(Atsiųstas iš okup. Lietuvos)

Genys, seniai girdėjau margas, 
O šis pasaulis dar margesnis... 
Bet vargas, vis dėlto, tai vargas.
Ir duonos kąsnis—duonos 

kąsnis . . .
nuomininkui 
sužinojome, 

galite atgauti-
4 dienai —Amerika pasau

liui davė^Lygybės ©balsį.
5 dienai — Amerika turi kai 

kuriuos gražiausius scenarijus 
pasaulyje, ypatingai tuoj daly, 
kuriuos pasisavinoniė iš Mek
sikos.

6 dienai — Niekur kitur, lik 
Amerikoje galėjo kaimietį, 
kaip Billy Carter išauginti į 
garsenybę su ateitim.

7 dienai — Amerikoje jūs 
galite nusipirkti geriausią TV

į aparatą, vokišką automobilį ir 
— Gazo linija Ame.! Itališką pizzą.

trumpesnė, negu} 8 dienai — Kiekviesas rau
dono kraujo amerikietis džiau 
gi as j turėdamas teisę nešioti 
šaunamą ginklą, įstoti Į nacio
nalinę ginklų draugiją, ir ra
šyti “threatening” laiškus sa- 

1 vo kongresmanui.
(iwiEmjp snfl)

31 GEBI DALYKAI APIE 
AMERIKĄ

Washingtonas D. C. — Is
torinėje kalboje praeitą sek
madienį prez. Carteris bandė 
atstatyti pasitikėjimą šiam 
kraštui, kreipdamasis į ameri
kiečius, Kurie negirdėjo ?#o 
kalbos, čia “Chicago Tribune” 
kolumsistas Michael Killian 
patiekia visam mėnesiui gra
žius dalykus apie Ameriką;

1 dienai 
rikoje yra 
kada buvusi.

dienai — Amerika pasau
liui davė Shirlci Templė.

dienai — Atominės jėgai- 
ekcidentai Amerikoje nu

žudo mažiau žmonių, Rusijos 
atominės jėgainės nužudo.

2

3 
nės

KL. Aš turėsiu 
carės ąpdrandą 
norėčiau kokią dar man reik- 
bet aš norėčiau turėti dar bet 
kokią jiapildonią apdraūdą. 
re apdrauda padengia? Dom.

ATS. Mecidarc ligoninės ap
drauda padeda mokėti išlai
das to ligonio, kuris gydytojo 
paguldytas ligoninėn. Pacien
tui pasveikus, apmoka išlaidas 
senelių namuose ir suteikia 
namuose esant sveikatos patar 
navimą. Medicares medicinos 
apdrauda padeda mokėti už 

patarnavimą, atei-

teisę į Medi- 
šiais melais,

Nors deimantai ir auksas žvilga, 
šilkais pasaulį žmonės kaišo, 
O juodas vargas ir per šilką, 
Kaip yla išlenda iš maišo . . .

Dadbščia ir rūpestinga sauja 
Atsiginama tik nuo bado.
Teisybė dar akla keliauja, 
Nes melas jai akis išbado . .

Visiems vienodai tekus saulė 
Aplenkia dažno namo langą. 
Daug gero margame pasauly, 
Tačiau ir vurgo dar užtenka. .

Todėl ir man, gal būt, dainuotus 
Kur kas gražiau tarp savų rūtų, 
jeigu visi pasauly sotūs, 
Visi jame laimingi būtų

i

importuoti kiMulai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai j 
ir žiedai, China Ruseulhal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybiiilnko Laikos ielmok vedamas biznis)

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

- naujienos, CHICAGO 8, KU Saturday, July 28, 1979



BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA 

TRADICINE VASARINE GEGUŽINE - PIKNIKĄ 
1979 M. RUGPJŪČIO 5 DIENĄ (SEKMADIENĮ). PRADŽIA 12 VALANDĄ. 

9
V. L JONYNŲ sodyboj), Chesterton, Indiana.

Veiks: virtuvė su karštais-ir šaltais valgiais, kavinė su saldumynais, baras su įvairiais gėrimais, 
turtinga loterija, "LAIMES ŠULINYS". Šokiams gros A. Kareivos gerai įrengta ("Stereo" pavidale) 
plokštelių šokių ir dainų muzika.

Užsiregistravusius piknikautojus vykti į BALFo gegužinę, kuri 
vyks rugpiūčio 5 dieną V. I. Jonynų sodyboje, autobusas paims 
šiose vietose. Ciceroje — prie Šv. Antano parapijos bažnyčios 
11 valandą ryto; prie Brighton Parko parap. bažnyčios 11.30 vai., 
ir prie Marquette Parko parapijos bažnyčios 12 valandą. Iš čia 
važiuos tiesiog Į pikniką. Keleiviai malonėkite būti paskirtu laiku 
virš minėtose vietose.

LIETUVIU VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI 
IR PAREMTI LABDARINGĄ DARBĄ.

Kaina j abi puses — 3 doleriai asmeniui.

SUVALKIEČIU DRAUGIJA
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių draugijos pusmetinis susi
rinkimas įvyko birželio 22 die
ną Vyčių salėje. Vadovavo pir
mininkas Leonas Vasilevas, ku
ris sveikino visus gausiai susi
rinkusius. Dalyvavo visa valdy
ba. Pranešta, kad išnuomota 
Vyčių salė šeštadieniui, rugpiū
čio 4 d. Parengimas prasidės 
1 vai. popiet ir tęsis iki vėlyvo 
vakaro. Vietoj išrinktos šeimi
ninkės ir pagalbininkai, kurie 
patarnaus svečiams. Bus gerų 
valgių, įvairių gėrimų, laimės

šubnys ir kiti įvairumai, šo
kiams gros geras A. Ramonio 
orkestras. Kviečiami visi daly
vauti. Įžanga maža. Užtikrinu, 
kad turėsite malonius laikus su 
suvalkiečiais.

Nutarimų rast, perskaitė nu
tarimus iš praeito susirinkimo. 
Estella McNamme ir E. Strun- 
gys padėkojo už dovaną ir gra
žius linkėjimus, jiems sergant. 
Nutarimai ir padėka draugijai 
bei narėms priimta vienbalsiai. 
Pranešta, kad dar serga ponia 
Powell šv. Kryžiaus ligoninėje.

VELTUI ĮVERTINAME 
JŪSŲ NAMA 

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J

MICHAELS
4637 Sb. Archer Avė.

(Prie 47-tos)

Kiti jau sve:ksta. Ona švirmic- 
kas jau dalyvavo susirinkime, 
padėkojo draugijos valdybai už 
gražią dovaną ir gerus linkėji
mus, taip pat visiems nariams 
ir narėms, ligoninės daktarams, 
seselėms už gražų prižiūrėjimą 
lėike ligos. Taip pat dėkojo už 
dovanas ir gėles, už gerus lin
kėjimus telefonu skambinant, 
ypač sūnui, ant kurių pečių vis
kas buvo.

Taip pat P. Gudonis dalyva
vo ir padėkojo draugijai ir vi
siems. Bet dar yra daug sergan-I 
čių. Visiems linkime geros, stip
rios sveikatos.

Suvalkiečių draugija atosto
gauja tris mėnesius, neturi susi
rinkimų. Svarbiais reikalais 

, prašoma kreiptis į valdybą ar 
kitus. Pirmininko L. V. telefo
nas 737-2684 ar rast. B. Z. tel. 
VI 7-2879 vakare.

Po susirinkimo buvo gražios 
ir malonios vaišės su linkėjimais 
visiems linksmų atostogų. Bū
kite visi sveiki.

Ona Švirmickas

V. PRŪSASP. AMERIKOJE PASIŽVALGIUS
ŽEMSEMĖS NIEKAD NESUSTOJA VEIKUSIOS

. . Tik nakčia giuitoin
■pakluonėm

Ten, prie Nemuno vagos 
žuvusio’ dvasia klajos.

Ir prašys kąsnelių duonos,
Sodžius jai duris atvers,

Ilgai lauktą žodi tars,
O dvasia, dvasia klajūnė,

Grįš ir- vėl į Džezkazganą
Ir priglus prie šalto kūno.”

Sibiras 1954.

MEMBEA

REL®
IMtER-CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

MAGIŠKU

— Disidentai tvirtiną, kad Į 
antisemitizmas labai sustiprėjo: 
visoje Rusijoje. Komunistai ta-; 
po antisemitais. Lietuvoje visi 
komunistai nekenčia skundiko 
H. Zimano.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Pradžia 12 valandą.

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

pasiteisindami, kad ir JA Vals- perekorderio. Iš viso buvo’ 130 
tybės įsisteigęs "Lietuvių' Fon- dahvių ir rengėjams liko gra- 
das”, kad ir maža suma, KFL žaus pelno, o atsilankiusieji 

kartų skirstėsi labai pamažu ir su jra- 
(lenkinta šypsena.
i Kasą tvarkė ponia Boreišie- 
nė. šeimininkavo ponios Lazaus
kienė ir Rūkienė, Laimės šuli
niui vadovavo’ ponia Simokai- 
tienė, bare darbavosi Boreiša ir 
Siniokaitis.

Išsiskiriant pageidauta
įvyko liepos 22 d. Vyčių salėje, žaus oro ir 
Čikagoje. i mo liepos

Atsilankė daug visuomenės piknike.
veikėjų: RLBCV pirm. Dr. Vy-' 
tautas Dargis, kurs vadovavo 
šokiams, Lietuvos karių — ra- 
movėnų pirm. kpt. A. Juškevi-( 
čius, L. Šaulių STCV nariai A.|
Budreckas ir K. Tautkus, “Skairj škoto, kai jie abudu kartu nu

neparemia, nors d< 
gražiai buvo prašyta

Iš Varpininkų Veiklos
Įeina Į tradicijų Kartą įmetus 

susirinkti ir pabendrauti Varpi
ninku Leidiniu Fondo rėmė
jams. Šįmet toks subuvimas

dirbate kasv-

metų. Taipgi
Įmonėse, kaip

gra- 
maionaus susitiki- 

28 d. “Naujienų”

Turbūt jau toks Lietuvos tė
vynainių likimas, kad juos is
torijos bėgyje naikino maras, 
karai, kaimynu nuolatiniai už
puldinėjimai, jų okupacinė prie
spauda. Ne- be reikalo tad lietu
vis maldą baigdamas neuž
miršdavo paprašyti: “Nuo ka
rų, maro, bado ir svetimųjų 

’priespaudos gelbėk mus Vieš- 
! patie!”

Svetimųjų priespaudos blaš
komi, lietuviai yra pasipylė vi
same pasaulyje. Jų krauju nuš- 
lakstyta, kaulais atžymėta Si
biro taigos, Mandžurijos stepės,, 
Vietnamo džunglės ir kitur ki
tos pasaulyje žemelės sritys. 
Jų, rasi visur, tiek-svetimų tau- 

1 tų miestuose, tiek ir tolimiausių 
džungJių užkampyje. Neklys
tant galima sakyti, jei šiandie 
iš dausų kristų akmenėlis, tai 
jis tikriausiai palaikytų nukris
ti ant lietuviškos galvos.

Į tokį tad P. Amerikds džun- 
glėse besidarbuojantį lietuvi 
Juozą Kupstį pataikė ne iš dau
sų krentantis akmenėlis, bet 
Kolumbą joje gausiai skaitomo 
dienraščio “El Colombian©” 
žurnalisto dėmesys 1979 m- ge
gužio 19 d. Jis Juozą surado 
giliai Kolumbijos džunglėse 
bedirbanti aukso kasykloje, o 
suradęs nufotografo, atspaus
dino nuotrauka “EI Colombia- 
no” puslapiuose ir gražiai apra
šė:

inaino’je. Išvyko iŠ savo tėvynės 
bebėgdamas nuo karo, kuris 
žiauriai plėtėsi- Pradėjo dirbti 
nedideliame kavos ūkyje ir 
tuo pat laiku mokėsi kalbos. Tai1 
buvo vienintelis būdas tapti ko-' 
hiuibiečiu.

— Kaip ilgai 
klose?

— Penkiolika 
dirbau ir kitose
Coca-Coloje ir kitose skirtingo
se darbo vietovėse Cali mies
te:

— Turite šeimą Kolumbijo
je?

— Taip, nuo to laikų kai iš
vykau iš Lietuvos.

. — Norėtumėt grįžti į tėvynę,' 
kuri būtų panaši ekonomiškai 
į Kolumbiją?

— Labai sunku pasakyti, ka
dangi tėvynę apleidau beveik 
prieš 40 metų.

— Kokia vieta jums labiau
siai patinka Kolumbijoje?

— Medellin’as . . .
čia tenka priminti, kad p. 

Kupsčiai yra jau Kolumbijoje; 
įsigyvenę: turi pasistatę gražų 
mūrinį namuką Medelynų mies
to priemiestyje salia p. sėdžių 
restorano, gražioje visą miestą 
matančioje vietoje. Taipgi tu
ri nusipirkę ūkį aukščiau kal
nuose netoli Rionegro nemažo 
miestelio ir per vaikų vedybas 

.susigiminiavę su ko’lumbiečio 
daktaro turtinga šeima. Bet 
.praturtinti Kolumbijoje įsistei
gusį kultūriniams ir šalpos rei
kalams lietuviu fondą atsisakė,

. Paulauska

SKIRTUMAS

Kaip atskirti anglą nuo

tų Aido” redaktorius J. Toliu
šis, BALFo veikėjai Dr. Br. Mo- 
tušienė ir P. Bružas, PtLB vei
kėjai Repšienė, Čiurinskas, Po
cius, iš Kanados-Toronto Emi
lis Smilgys, SLA veikėja Jagie- 
lienė ir visa eilė kitų žinomu 
asmenų.

Šokiams puikiai grojo'Vens- 
kaus orkestras, o po 6 vai. vak. 
nesustojo šokių muzika iš ta-

plinka?
— Skirtumas pagrindinis: 

anglas tuojau perka skybėlę ar
ba sportinę kepurę, o škotas tol 
nenurimsta, kol suranda kas nu
perka jo šukas.

— Respublikonų vadai yra įsi
tikinę, kad ateinančiuose rinki
muose jie galės sumušti demo- 

j kratus, nepajėgiančius susitarti.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Ill

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 z>al. vakaro.

— Beveik kaip jūrininkai ga
li jaustis tie, kurie valdo žem
semes. Jų gyvenimas priklauso 
nuo upės, pildant pareigas visą 
darbo laiką. Tik pamainos — 
baltųjų, mulatų ir juodųjų — 
tesudaro skirtumą. Pirmoji nuo 
septynių iš ryto iki trijų pd pie
tų, antroji— nuo trijų iki vie
nuolikos, o trečioji — nuo vie
nuolikos iki septynių ryto. Tai 
tradicinė darbd sistema kasyklų 
zonoje. Trys pamainos, kad 
žemsemės niekad nesustotų že- 

iinę sėmusios. Jos visad juda sa- 
fvo galingais kaušais upės Ne- 
} chi dugne, iškeldanios 18 tūk
stančių tonų žemes kiekvieną 
dieną, iš kurios pasilieka du ar 
trys svarai aukso.

Kiekviena žemsemė turi pa
grindinius operato’rius: kapito
ną Juozą, vadytoją. tepėją, ma
lėją ir aukso surinkėją. Jie, ku
rie užtikrina nepabaigiamą iš
kėlimą žvyrio, nuosėdų ir kar
tais dumblo esančio sriaunos 
upės dugne, kertančios plačiai 
išsiplėtusią ir mirtinai kandžią 
džunglių augmenija, priklau
sančią bendrovei.

Juozas Kupstys, lietuvis, ku- 
|ris Kolumbijoje apgyveno be- 
!veik prieš 40 melų, yra svar
biausiu autoritetu “Mineros de 
Antioquia” b-vės dirbdamas 

. baltųjų dominuojančioje pa-

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai .. $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- $15.00

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidoms.

$10.00
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Sveikiname J. Daužvardiene, 
nešančia sunkia našta C c L,

kai Amerikos lietuviai skaitys šioje skiltyje dės
tomas mintis, visa gyvoji Chicaga, jos apylinkės* ir kitų 
Amerikos lietuvių kolonijos sveikins Lietuvos Respub
likos generalinę konsulę Juzę Daužvardienę, linkės jai 
sveikatos ir palinkės jai “Ilgiausių metų” dirbti toki sun
kių ir atsakingą darbą.

Mes taip pat linkime jai taip gražiau su taktu ir 
pibtingai atstovauti visus lietuvius, galingiausioje pa
saulio respublikoje, kuri iš tjkrųjų nori padėt paverg
tai lietuvių tautai ir nepriklausomybės netekusiai Lie- 
tuvoš-'vaisybei.-• •'

Mes žinome, kad atstoVauti lietuvius yra sunkus ir 
varginantis darbas,, o atstovauti visus lietuvius yra 
pati didžiausioji našta, kurią Dantės “Pragaro” aukštų 
skirstytojas tegalėjo sugalvoti, ji turi turėti dideli tak
tą. kad galėtų trumpai ir aiškiai, jei ne visiems, tai di
delei lietuvių daugumai priimtinas mintis svarbiausiais 
lietuvių tautos rūpesčiais, bet ji taip pat turi mokėti iš
laviruoti pro Įvairiausių mūšų politinių grupių, partijų 
draugijų ir klubų, labirintą, kad nebūtų Įžeistas nei 
vienas keistuolis* neš ir jis esąs lietuvis ir daug geriau 
prilaikyti jį iiiūsų pusėje, negu pažeisti jo ambiciją ir 
leisti nevažiuoti . . . Maskvon.-

Mes esame už ją laimingesni. Mes galime kalbėtų 
jei yra reikalo, bet galime ir nekalbėti; Mes galime tie
siai Į akis pasakyti, tuo tarpu diplomatai ne visuomet ir 
teisybę gali pasakyti. Pagaliau, mums, jeigu kas jau 
perdaug pradeda lipti ant kulnų, tai galime pasakyti, 
kad jis neišmanąs žmogus ir su tokio plauko žmonėmis 
galime jokių reikalų neturėti ir patarti kitiems neturėti, 
Tub terpU ji privalo daug ką nutylėtų ir kartais net hu- 
feišypoti, kada širdy gyvenimo-kantrumas braška.

Mes galime Į darbą išvažiuoti'' be kepurėj galime 
dirbti be kaklaraiščio, tuo tarpu ji visuomet privalo 
būti pasidabinusi ir plaukus sūšidėsčiuši, nes ji mus 
visus atstovauja. Ji atstovauja laisvus ir pavergtus lie
tuvius. Ji atstovauja ir tuos, kurie jai ir jos kolegoms

karčiais tenka žodį kitą pasakyti visų lietuvių vardu. 
Jai tenka kalbėti Amerikos lietuvių vardu, ir Lie
tuvos vardu. Visi žinome, kad Lietuva yra oku
panto pavergta, o P. Daužvardiehė turi kalbėti visų 
pavergtų lietuvių vardu. Ji yra pavergtos Lietuvos ofi
ciali atstovė, jai priklauso ofiči&lus pavergtos vaistys 
bės žodis. Jai retkarčiais tenka būti tuose pačiuose 
sambūriuose, kuriuose pasitaiko ir pavergėjo atstovų. 
Ji žino kad tas žodis privalo būti tiesus, teisingas ir su
prantantis. Ji žino, kad Amerika Lietuvos pavergĮmo 
nepripažįsta, kad Amerikos vyriausybė pripažįsta ją, 

o ne okupanto atstovą. Ji privalo parinkti teisingas ži
nias, tikslias informacijas ir taikliai jas paleisti. O tai
nėra toks lengvas dalykas. Lietuva yra už trijų geleži--1 
nių uždangų. Kiekviena žinia apie gyvenimą Lietuvoje 
yra kontroliuojama ir užgniaužiama. Kiekvieną užsie
nin siunčiamą žinią jie klastoja. Jie nori užsieniečius 
įtikinti jų skelbiamomis žiniomis, bet tuo pačiu metu 
jie nori, nuslėpus tikrovę, kad ne tik amerikiečiai, bet 
ir lietuviai tikėtų, jų fabrikuotomis žiniomis, ir nieko 
nežinotų apie Lietuvos gyvenimo tikrovę. Mes žinome, 
kad ji liūdna. Ji daug liūdnesnė, negu turistai turi pro
gos pamatyti, arba “Tėviškės” priešakin paskatyto 
žvalgybos generolo statiniai pasako. Jai reikia mokėti 
atskirti, ką okupantas sako, nuo tikrovės.

Mes žinome, kad p. Daužvardienės draugai ir arti
mieji pasakys daug ir gražių žodžių apie jos vedamą 
darbą. Jie linkės jai sveikatos ir ilgiausių metų, kad 
galėtų tęsti tą patį darbą ir nešti tą sunkų darbą. Mes 
žinome, kad tai neįmanoma. Žmogus negali padaryti 
daugiau, negu jis gali. Kiekvieno vyresnio žmogaus svei
kata silpnėja ir pajėgumas mažėja.

Mums atrodo, kad reikia rasti jaunesnį ar jaunes
nę pavaduotoją, kuri turėtų tas pačias žinias ir tą pati 
patyrimą, kurį turi generalinė kbiišūlė. Reikia^ kad jis 
ar ji ryžtųsi dieną ir naktį, rytą ir vakarą atsakyti 
klausiančiam, teiktų pageidaujamas informacijas, duo
tų teisingus patarimus, sakytų kalbas, paruoštų lietu
vių teises ginančias informacijas-, pasiųstų padėkos lai
škus už gautas mintis ir naudingus patariinus. Žinoifta 
Pažįstančiam naujam terminui kr lietuvės reikia iš afik 
sto pasakyti, kad visą laiką įskaitant Šėštadiehius ir 
sekmadienius, Kalėdinių eglučių ir Gintarė balių metu 
teks naktimis keliauti, šalti) sušlapti ir nepailseti. Be 
to, reiki A dar pridėti, kad visi šie dai-bai teks dirbti be 
jokio arba Su nepapfastai mažu atlyginimu.

i Mės žinome, kad tai beveik neįmanomas dalykas; 
Net ir pasirodyti mėgstantieji tokiomis šąlygėffiis be
ateis į pagalbą. Bet kitb kelio nėra. Reikia ryžtis ir il
gai ieškoti o kai ką surasi, tai jam perteikti visas žinias 
ir patirtį, kad jis lyžtųši tą darbą pradėti ir dirbtų.

Tai, aišku, beveik neįmanomas dalykas* bet kito 
kelio nėra. Kol nesurasi, heapmėkyši ii4 ftėįdiėgsi tč pa
ties pasiryžimo, kurį pati tuvi, tai tėkš tą sunkią naštą 
ir toliau nešti. Kito kelio nėra . . . ‘

Jei galėšimė-, tai padėsime, bet daugiau pasitikėk 
savim, negu mumis... Gėfiausia, kad ryžtumeisi tą pa
čią sunkia nešti, toliau. __ _ ___ ___ ______

vTs7°LIETrvlAI BIZNIERIAI 

GARSINKITE^ NAUJIENOSE

VL. BAKl’NAŠ t!

Pastabos iš tolo
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 

GARBĖŠ ’TEtŠMO DĖMESIUI

(Tęsinys) .
Kaip pradžioje sakiau — bū

čiau tylėjęs, jei tai būtų buvęs 
tik mano vieno toks inintyji- 
mas dėl tos kritikos. Bet, kai 
grįžęs į Los Angeles iš viešna
gės Kalifornijos dykumose, kur 
nepasiekia joks lietuviškos vei
klos dvelkimas ar spaudos “gar
sai”, pradėjau teirautis “opini
jas” apie kas* kur, kada ir kaip 
— tai nelauktai daug patyriau 
pasigėrėjimo kaip tik Birutės 
Kemežaitės kritiškais pasisaky
mais “Naujienose” A; Kairio 
romano “Po Damokslo Kardu” t = . / i , , . , ... į -e
atveju. Dėlto pastebiu tai jai 
sveikinimu. Ir netik savo var
du .. . nes sutikome visi-jos to
nas ir turinys — pasigėrėtinas, 
pagal Aristotelio teoriją — 

kritika yra teisingo ver
tinimo nuostatas”. Laukiame 
daugiau ir dažniau Birutės Kė- 
mežaitjės pasirodymo “Naujiė 
nų” puslapiuose.

Nuo sporto bėrėj aus 
iki * t t šuiries vardo

Sav& laiku mūsą spaudoje 
buvo labai aukštai iškeltas 
Amerikos lietuvio Diek But
kaus pašižymėjiinaš (am^kiė- 
tiško) futbolo sporto Srityje, 
kur jis buvo pėsiėkęs “žvaigž
džių padangę. D. Butkaus, ne
abejotinai, bUvo ir liks Aiiieri- 
kos sporto metraščiuose net is- 
toryjo’je — tos sporto srities he
rojum.

Bet • •• . spėfto' žvėigŽtiės vai
das čia dėbhr jau galinta “pri
segti” . -. \ net šuniui-. Štai-, tokš 
laikraštis "The ftėgistėf” lie
pos 17 d. laidoje, net per viso 
puslapio antraštę skelbia; kad: 
“Butkus” keliauja piftil'a klėšė 
su Rocky”. Rdtiiy — žiflbriiaš,

tas-. Kaip tik jo šuva, sveriantis 
net 140 svarų, pavadintas “But
kaus” vardu, pagal labai išgar
sėjusį, agresyvų it Visada verž
lų futbolo žvaigždę Diek But-

Rodos, Hollywdode turiiiiė 
dėt kėliš niūsų špdtidos kores
pondentus, kurie kartais papu
čia munis labai šmilkinančių 
dūmelių hpiė naujus filmus iš 
jiems prisiųstų tų filmų skrip- 
td santraukų. Spėju — jų, tų 
“akredituotų” korespo'ndfentfei 
būtų pareiga* lietuviškos kilmės 
amerikiečių sporto žvaigždės 
vardo panaudojimu šuniui —- 
nebūtinai, kad jau protestuoti, 
tai bent pareikšti savo asme
nišką nuo'monę.

Nuo šunų — iki meškų . . .
Čia jau be “akredituotų“ ko

respondentų patarimo ar prita
rimo: yra lietuvių menininkų, 
kad ir nelabai aukštai iškilu
sių jų praktikuojamoje (tik- 
riaų-pamžgždžiojamoje) profe
sijoje — dailės meno’ srityje. 
Štai, irgi toks provincijos laik
raštis “The Grizzly” (Big Bear 
Lake — Can Bernardino, Calif.) 
nelabai senai net savo pirmame 
puslapyje pašventė daug vietos 
apie ten vykusią parodą, kurio
je be kitų savu darbus buvo 
išstačiusi ir kai kuriais atve
jais pirmas vietas laimėjusi Jo- 
zefina Gediminienė (Josephine 
Gėdiffiinas)* liėttivė dailininkė- 
niėgėja, Kalifornijos lietuvių ra- 
dijd pioniėfiaus Bruniaus Gedi- 
iniftb žmoft'A. KultliEiniiį, to auk
štai kalntidse esAnčio kurorto,

Pasigenda gerų darbininkų 
— lietuvi ;ų

Taip — tįė lietuviai . • . jei
gu pasikliausi tik žydiškos ’ pro
pagandos svaičiojimais ; . Bet, 
apie lietuvius pasitaiko Ir gie
dresnių prošvaisšių Amerikos 
spaudoje, kai, nors ir retai, pa
sisako amerikiečiai turėję Arti
mesnių teikalų su lietuviais, 
štai, “Los Angėles Times” lie
pos 18 d. Ididdje išspausdintas 
Associated I’Tess straipsnis iŠ 
Builder, Colorado, kuf- vienas, 
iš ten gerai besiverčiančių, sta
tybininkų labai atvirai pasisakė 
apie dabartinius jaunus staty
bos darbininkus, kurie čia tea- 
tlieką tik pusę darbo, ką atlik
davo jo darbininkai lietuviai, 
latviai ir rusai, kai jis tokiu 
bizniu užsiėmė Amerikos Ry
tuose, kUr tie darbininkai (lie
tuviai, latviai, rusai,) turėję 
džihūgsirid ir pasidžiavimb sa- 
Vo darbu* ko jis, tas kontfak- 
torius, dabar nematąs jaunų 
amerikiečių darbininkų šluoks- 
hiuose. Dėlto “kvitma” savo 
bižiiį Colorado ir grįžta atgal į 
Amėtikoš Rytus. Puiki stam
baus statybihinkd — bižhie-- 
fiaiis atestacija lietuvio darbi- 
aihko vardui.

(Bus daugiau)

Neribotas veislumas 
trukdo progresą

PEKINAS. — “Naujosios Ki
nijos Naujienos” ketvirtadienį 
paskelbė, kad oficialiai reabili
tuotas 98 metų amžiaus Ma Yin- 
čhu, kuris prieš 19. inetų būvo 
pašalintas už pasakymą, kad 
Mao Tse-tungas klydo skelbda
mas ir skatindamas neribotą 
veislumą, kadangi gyventojų 
vis: didėjantis prieauglis bus 
“sunki našta Kinijos progresui”. 
Kinų kompartija Mą Yfnchų 
1958 metais sukritikavo, o 1959 
metais pasmerkė už drįsimą pa
prieštarauti paties pirmininko 
mėgiamiausiai teorijai- •• Dabar 
kompartija įsitikinusi, kad Mao 
tikrai klydo; partija pasakiusi 
Ma Yinchui, jog faktai parodė, 
kad jo teorija buvo teisinga ir 
jo reputacija atstatyta.

Kas tas Ma Ymchu, trumpa
me pranešime n'ėpasakyta.

— Arabų valstybės Afrikoje 
mažina naftos produkciją.

— Penktadiėfti už aukso unci
ją temokėjo £§05.

apraiškų puslapyje įdėta J. Ge- 
diminienės . nuotrauka* varz- 
d'ubjafiti ją prie saVd darbo 
faliėjaus) '‘SyvillVs ir jo aplin- 

labai garsus Hollywoodo artis-ka”.

=• Amerikiečiai gamins euro
piečiams elektronines maš'fias 
skaičiavimams ir xeroksavimUi.

— Prezidentas Anwar Sadatas 
pasirašė naują skyrybų įstaty
mą visam Egiptui.

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
Į VAKARUS

(Tąsa)
POKARINĖS NUOTAIKOS

Šūviai nurimo. Antrasis pasaulinis karas 
baigėsi. Nauji laikai buvo neramūs. Pasaulis bu
vo dar neatvėsęs* kaip ugniakalnio netvėsusi la
va. Įvairiaspalvės žmonių minios tekėjo keliais 
ir takais iš Rytų Į Vakarus. Visi kažkur ėjo, kaž
ką vežė arkliais, mažais rankiniais vežimėliais, 
kažkuo spekuliavo

Mes keli lietuviai, išsaugoję savo gyvybę, 
Apsistojome Hesseno valstijos Hanau subombar
duotose kareivinėse. Įvairių tautybių, ten susi
telkė apie 7,000 žmonių. Nors stiklų hebuvd lan
guose, bet bUV gegužės mėn. pradžia. Gyvenome 
UNRA globoje. Dėdės Šamo okupacinėje zonoje. 
Šį bei tą dirbome dienomis rajone: valėme, ėjo- 
Ine sargybinių pareigas ir kt, o vakarais disku
tavome ir spėliojome didžiųjų galybių politiką.

Po Hitlerio žlugimo visi padorūs žmonės, at- 
tLŽtieji darbams į Vokietiją, aistringai veržėsi į 
tėvynes: prancūzai, olandai, belgai, italai ir ne
delsdami išvažiavo namo. Tik “tamsi masė” ru
sų, baltiečių, lenkų, ukrainiečių, gudų ir jugosla

vų užsispyrė nevažiuoti. PirmūftiškA sbcialižiftb 
liaudiškai - edmokratinė tėvynė nėViličjb iŠ tčfl 
pasitraukusiųjų. Vakariečiai priVėVsti buvo im
tis sovietiškųjų veikimo priemdhų. sovietiškai 
tarianU“griežtai savanoriškų”. -—

Sovietai Jaltos konferencijojė išgavo iš JAV 
ir Anglijos pasižadėjimą, kad bUV| ŠOViet'ų Są
jungos gyventojai turi būt grąžinti Į SSSR. Tuo 
tarpu 1939 m. Sovietų okupuotąją sričių gyven
tojai, iš Baltijos valstybių, Lenkijos* Baltgudijos 
ir Ukrainos į prievarta grąžinamųjų sąrašus ne
įeina. Todėl SSSR piliečiai ukrainiečiai ir gudai 
taikstėsi Prie “neliečamųjų” ir šių atjAueiAmi, 
kūrėsi lageriuose.

Amerikiečiai, būdami Įžvalgūs praktikai, 
chaoso vengdami, sušaukė 44 valstybių atstovus 
Į Washingtoną, D. C. 1943 m. lapkričio mėn. 8 d. 
ir ten pasirašė tarptautinės orgahižačijos Įstei
gi hio nuostatus, būtent, UNRA (United Nation 
Relief and Rehabilitation - Administration — 
Jungtinių Tautų paramos ir atstatymo adminis
tracija). Tos organizacijos nuošlAtų tikslus nu
sako žodžiai: parūpinti maisto, kūPo, drabužių, 
pastogę, sanitarinę globą išlaisvihtą kraštų gy
vento jams. UNRA vadovybę sudarė JAV vyrfau- 
tybės skirti žmonės ir jie Įsteigė visą eilę įstaigų 
teikti paramai. UNRA užsibrėžtą tikslą vykdė 
bendradarbiaudama su karinėmis Įstaigomis

Po II pasauliino karo pabaigos s^jūngjnih-

kai rado Vokietijoje 7 milijonus išvietintų , išba
dėjusių žmonių.

UNRA pradėjo globoti tuos žmones ir telkti 
repatriacijai-. Ji materiališkai rėmė viSUš globo
tinius* ypatingai tuos, kurie ryžosi grįžti į savo 
kilmės kraštus.

1 Lietuviai pradėjo telktis Į UNRA stovylklas 
nuo 1945 m. gegužės mėn. Lietuvių atsirado Įvai
riais keliais Vokietijoje: 1) išvežti darbams, 2) 
politiniai kaliniai iš kacetų, Š) Vokietijos paimti 
Į kariuomeną, 4) vokiečių evakuoti Įvairūs pa
reigūnai, 5) fėpartijantai Į Vokietiją 1941 m., 6) 
pasitraukę į VakafUS (daugiaUsia).

Po II pasaulinio karo apie 6 milijonai tuo
jau grįžo į saVo kilmės kraštus. Apie milijonas li
kosi nenorėjusių ir nėglėjusių grįžti

Sąjungininkų terpė-: 1AV* Anglija ir SSSR 
tas sukėlė sąmyšį. Tuomet buvo sugalvotas pasi- 
likiisiems 8SŠ& priimtinas VArdašt Displaced 
Persons (išvietintieji asmėnys)-. D. R ‘

UNRA registravo D. P. 1MŠ m. pildydama 
anketas N. 2 trijuose egzemplioriuose. Vienas 
egzempliorius buvo siunčiamas 1939 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. gytėnimo vieton — reiškia Maskvai-.

OP) gyvenę už stovyklos \ ribų* teoretiškai 
buvo prilyginti svetimšaliam^ bet praktiškai bu
vo beteisiai. Gyvenantieji UNRA stovyklse DP 
netUfejo teisių nei teoretiška^ nei praktiškai. 
Pirmais metais DP neturėjo teisės nei laisvai ju

dėti. Ceftžūra buVO taikoma Dp spaudai;
Amerikiečių zonoje kariuomenė vykdė vadi

namus screeningus—tikrinimus 1946 m., kad at
skyrus iš t)P tarpo tuos, kurie neverti UN RA 
globos. Screeningai buvo brutalūs pirmoje ban
goje, nes apie 10 proc. neteko globos statuso ir 
atsidūrė visai beteisiškoje —materialinėje padė
tyje. Vėliau dalis išereeninguotųjų atgavo DP 
statusą. Screeningai iš dalies buvo priemonė pa
spausti tremtiniuš grįžti Į kilmės kraštus, Sovie
tų Sąjungos užimtus.

Bendrui UNRA 1946 — 1947 m-, ypatingai 
spaudė tremiihlus grįžti į savo kilmės kraštus*ir 
tokių pareigūnų buvo daug admiftistradjąjė. So
vietų Sąjunga kaltino DP* kad jie ftUsiteikę anti
demokratiškai ir ėšą prieškarinių rėžimų lieka
na, kurine atši^ihdl nacių ir fašistų nusl- 
teikimai-.-

UNRA .otganizadją daugiaušlA rėmė JAV 
ir Kanadą, įmokėdattos 93 prbc. Visčs šalpų su
mos, UhJRA misija Praktiškai iššpfeftdė platų 
tarptautinio beftdTkdurbiavimo užmojį, Į 17 Eu
ropos kraštų pateikė gėrybių net už 3' bilijonus 
dolerių.

•.(Bus daugiau)
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DR.LEONAS SEIBUTIS.
i M. ŠILEIKIS

ir

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W*»t 103rd Str^t 

V&tendo* p*2il susitarimu.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

£^34 Manheim R4„ Westche^mrr, HL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas untrą šeštadienį 8—3 vai. 
TeL; 562-2727 arba 542-2728

AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449. So. Pulaski Rd. (Crawford 
MaJical Building) TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsuiepu, Mamhinu 374 8004

DR. FRANK FLECKAS 
OPTOMETRI5TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W- 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikrine aki*. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL utei msitarimą. Uždaryta

Prof. Adomo Varno portretas

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA,

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. r‘Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
S»ą ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)
ga. Juo labiau, nes Lietuvos
dieji kaimynai yra ne tik agre
singi, bet ir labai klastingi. To
dėl, santykiaujant su šiais kai
mynais, lietuviams visuomet 
prisinintinas senovės romėnų 
poeto Virgilijaus (Aneida, II, 
19) Įiosakis: “Quidijuid esi li- 
meo Danaos et 
— bijau danajų 
Šančių. Reiškia, 
jais reikia būti

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 pop-ei, i Dail. Adomą Varną amžinybėn palydėjus

Ofiao telef4 776-2330 
Razidandio* talaf^ 448-5545 Liepos 23 d. Evans šermeninė 

------- buvo pilnutėlė dalyvių, atva- 
! žiavusių a.a. dailininką Adomą 
! Varną palydėti į kapines. Sek-
• madienio vakare taip ‘pat koply
čia buvo kimštinai pilna atsi
sveikinimo metu.

DUSO VAL: pirm- antrad., Chicago Tribune sekmadienio n zaciju atstovų kalbos. ------
ir Įten’kt. 2-4 ir 6-8 vri yrX. . laidoje paminėjo prof. Adomo sugiedotas Lietuvos himnas.
tūaia 2-4 vaL popiet ir kitu Cirri' Vamo mirtį. Per tris skiltis' Po pamaldų bažnyčioje į ka- 

. . sagai suaitarim*. j straipsnelyje sako: Adomas Var-; pines velionį palydėjo gausus
S : v ’ ' į nas, 100 metu amžiaus tapyto- mašinų skaičius. A.a. Adomas

P ŠILEIKIS, 0. P. .‘jas ir kovotojas už Lietuvos Varnas palaidotas Lietuvių Tau- 
. ()RTHOPKDą.-s-PROTF.zjstas' laisvę, mirė liepos 19 d. 9:30 . tinėse kapinėse.

A Aparatai - Protezai. Mdd. Ban- Val. vakare savo namuose, 3721 f
, įatcu bUDportfi) ir L t : W. 65 St. Varnas- buvo perse- ■ 

-VaL; G—4 ir 6—8. 6e*tadieniaia 8—iikiojama rusų caro valdžios, pa- 
2asu Wea* 63rd $t« Chicag6. VL 60629' bėgo iš traukinio, kai jį vežė į

j Rusiją. Pamini, kad Varnas me- 
=. no mokėsi Petrapily, Paryžiuje,

■ j Ženevoje. Lietuvoje Varnas pri- 
•Į žiūrėjo Lietuvos pinigų spausdi- i 
} nimą, piešė pašto ženklus, -foto-

— grafavo senuosius Lietuvos kry- Į 
žius ir sudarė jų albumus. Karo i 
metu su tremtiniais išvyko į 
Vokietiją. 1949 metais apsigyve
no Chicagoje.

Sun Times taip pat įdėjo
straipsnelį apie profesoriaus A. įvaikis’Zenonas' Varnas Dėti 
Varno mirtį. i roųe brol’s Jonas Čepulis su

— Atsisveikinimo tvarką prave-! pusseserės Sofiia ir ju.
dė Čiurlionio Galerijos, Ine. pir
mininkas inž. Domas Adomaitis 
šiais žodžiais:

“Susirinkome atsisveikinti tau
tos sūnų, kuris dar gyvas būda
mas tapo legendariniu' ir istori-

— niu žmogumi. Nors ir miręs, sa-!
! vo gyvenimu, savo darbais ir ] 
l gausiuoju meno palikimu jis 
; gyvens tautoje kaip jos gera- 
! darys, kaip visą dailininkų kar-
• tą išauginęs kūrėjas-dailininkas, 
I kaip sąžiningas valstybininkas, 
' kultūrininkas ir visuomeninin-

. i kas nuo jaunystės iki pat mir-
1 ties. Išgyvenęs 100 metų, šešis 
mėnesius ir 18 dienų jis pakluso 
Aukščiausiojo valiai ir užbaigė; 
žemės kelionę.

Šimtmečio sukakties proga! 
velionis taip nusakė savo gyve- į 
nimo tikslus ir nepalaužiamą ti-' 
kėjimą tautos ateitimi: Gyveni- 
me (Varnas) stengiaus atlikti 
žmogiškąją misiją savo tautai ■ 
ir per ją visai žmonijai. Kaip ’ 
man tatai pavyko — spręskite 
jūs. Savo tautiečiams tariu: 
nenusiminkite! Visų tironijų 

i buvo tas pats galas. Ir dabarti-
* I nius senutės Lietuvos pavergė- 

jus ištiks toks pat likimas. Lais

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR OMIRURVAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. 
Ofiua 2652 WEST 5nh SERGĖT 

Tai. PR 3-1223

vė, šviesa ir tiesa — nenuga- 
Fmos.”

Kan. V. Zakarauskas atliko 
pamaldas koplyčioje ir bažny
čioje. Gen. konsule Juzė Dauž- v 
v;

Politikos Apibūdinimas

Politikos veikiino laukas yra 
gana didelis. Todėl ir politiką 
nelengva apibūdinti. Dr. O. Gre
ve (5 p.) žcdZiais tariant: “Dar 
ligi šiol nėra aiškaus apibūdi
nto politikos žodžiui”. Senovės 
graikų filosofas Platonas poli
tika vadino “valstybės valdvmo 
menu”. Prof. dr. I. Kant (6.9- 
-įžg.) pc.itiką laikė galimybių 
menu. Vokiečių Bismaik politi
ką suprato, kaip specialų meną, 
būtent, mažiausiomis priemonė
mis pasiekti geriausių vaisių. 

, Dr. A. Maceina (92^83) apibūdi 
no; “Politika yra valstybinis 
vykdymas esminių tautos užda
vinių”. Jau minėtas dr. O. Gre- 

Įve (49-5) pc’litiškuiną suprato 
“lemiamu laiku tinkamai vei
kiant”. Be to; politika supran
tama, kaip specialus mokslas ir 
P2n- - #

Geopolitika

Geopolitika yra glaudžiai su-
ardienė pasakė atssiveikinimo S’JUS^ .su politiką. I ats žodis 

i kalbą. Sekė kitų septynių orga- į
n’zaciiu atstovu kalbos. Buvo!

Tėlaf.- PRospect 4-5034

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

Telž<813) 321-4200
> -i'.

< DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. iERR N AS 
Tai. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS Į
RADIJO UlMOf VALANDOS

Vtem pratrinta* II WOPA,

HN ItiL A M.

Llatrvię kalba: kasdien noo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:36 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir aakmadieniaia nuo 8JO Iki 9^0 
vai. ryto.

Vadija Aldana Davkut

T.lrf.: HEmteck 4-2413

71W $♦. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 40429

-------— ■ . X.... —Z

A “Lietuvos Aidai’ 
M „KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Profjrifnoi v ėdi [a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
banga 1490 AM-

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

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629

i Telef. 778-5374

di-

ne-
dona ferenles 
ir dovanas 
lietuviams 

atsargiems
apsukriems ir visuomet būt 
siruešus cms sutikti įvairi 
eventualumams.

I ^Ieškokite gero, ne pikto, kad butumite gyvi*. knmo 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo švęptųjų 

dn»ug; stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik- 

Į rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku- 
; ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 

atimti.
SV. RASTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
bei 
pa- 
:ms

Laidotuvių Direktoriai

j “geopolitika” yra susidaręs iš 
L graikų kalbos žodžių: 

geo — žemė ir- politika — vals
tybės tvarkymo menas. Vokie
čių mintytojas F. Raižei (Ueber 
die Gesetze dės. reaeumlichen 
Wachstums der Staaten) nuro* 

Į de, kad valstybės erdvę, kitaip 
sakant galią, galima padidinti 

V;efoi gėlių lankytojai auko- į^,.
jo L’etuvos Dukterų draugijai, i 
kur Varnams kuo galėjo padė
jo ;r Varno paminklui statyti 
p',da”yta gera pradžia. Netrukus

per kultūrinį išsivystymą, per 
gyventojų tautinį susipratimą 
bei valstybinį-lojalumą, per gy- 
-vęn-tojų integralumą, per poli
tinį veikimą, per materialinės

bus sudarytas paminklo komite* gerOvės išsiplėtimą etc. Ypač
tės. V’sūomenė' prašoma neuž- i

-mūsų didžiojo kultūrinin
ko a.a. Varno, pastatyti jam (jytų lojaliais gyventojais ir lu- 

la^ž.no atminimo paminklą. Jis r^{j gerus santykius 
• rrū'ni tautai savo kūryba ir

vri'Vi-5 ats-mokėjo su kaupu.
Paliko nuliūdę velionio žmo-1

na Marija Vam:enė-Kurcitytė. Į tesame pastebėję, jog 
-y’obėja Domicėlė Petrutytė, ‘senovėj lietuviai buvo-apgyven

dinę milžinišką teritoriją ir bu
vo gana geroj geopolitinėj pa
dėtyj. Bet dėl nevieningumo bei

mažc’ms valstybėms svarbu, kad 
jos pilnai savo teritorijas užpil

su
kaimynais.

Lietuvos Geopolitinė Padėtis
Esame pastebėję, jog žiloj

(L'etuvos Politika — ,
skirsnelio pavadinimas)

I

Kaip dėl netinkamos politikos 
sendsios Lietuvos valdovai ir 
vadovai kitados didžiąją Lietu
vos imperiją privedė prie žlugi
mo ir pačią lietuvių tautą prie 
labai liūdnos padėties, taip ir 
ateityje Lietuvos ir lietuvių tau
tos likimas daugiausiai priklau
sys nuo vedamosios politikos. 
Tad ir nuo’širdus lietuviu' bičiu
lis anglų politikas ir istorikas 
E. Harrison (52-56) nurodė: 
‘‘Lithuanian policy could be on
ly Lithuanian” — lietuvių poli
tika turi būti tiktai lietuviška. 
Pieiškia, lietuviai turi rūpintis 
savo tautos ir valstybės reika
lais, o ne svetimų jų.,.ir- tvarkyti 
savo valstybės ir tautos reika
lus pagal savo tautos būdą, pa
pročius ir geopolitinę padėtį, 
kad Lietuva būtų tvirta ir lie
tuvių tauta būtų gyvastinga.

Lietuvos patriarchas dr. J. 
Basanavičius (Basanis) “Apšvie*. 
toj” (1892 m.) išdėstė Lietuvos1 
politikos pagrindinius dėsnius I 
bendrais bruožais: 1) Lietuva tu- i 
ri būti lietuviška, 2) idėja Lie-j 
tuvc's savistovumo būtu grin*• * ° Idžiama ant lietuviško pamato, 
3) švietimas turi būti ‘lietuvis-į 
kas, 1) sandara ir meilė viešpa
tautų tarp visų Uetuvos gyven-Į 
tojų, 5) lietuvybė būtų skleidžia-; 
ma tarp visų luomų.

(Bus daugiau)

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

. f ' -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

lija, Lietuvoje giminės ir drau- nesolidarumo ir apsileidimo se-
gai novės lietuviai leido kaimynams

Tegul bus jam lengva ilsėtis užgrėbti dideles savo krašto
gat.

laisvojo krašto žemėje.
M. Šileikis

ENERGY 
WISE

Buy t car no Iarę v cr 
nore powerful than you

Deni ba u 8om Loaad

For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And

■' Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. Thafs common sense. That's Anacin.

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

sritis, o paskiau Lietuvos valdo
vai bei vadovai pasidavė sveti
moms įtakoms, ir taip Lietuva 
lx?i lietuvių tauta susilankė tra
giško likimo . . .

Tokiu būdu Lietuvos geopo
litinė padėtis yra gana pavo’jin-

— Prezidento motina Lillian < 
Carter, 30 metų, turėjo gulti i 
ligoninėn. Aštrūs skausmai bu
vo apėmę jos kairią ranką.

— Turkų žvalgyba pagavo tris 
mulas, atvykusius iš Samarhan- 
do ir kursčiusius turkus prieš 
turkus.

VIKTORAS MIKULSKIS

Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis mirė 1979| 
m. liepos 14 d. ir buvo palaidotas liepos 18 d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. į

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo Į amžino poilsio vietą. j

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Rutkauskui, kuris atloikė gedulin
gas pamaldas už io sietą ir palydėjo velionį į kapines. !

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo siela. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame solistams Vytui Radžiui ir Margaritai Momkienci bei 
vargonininkui Antanui Skirduliui už giesmes bažnyčioje.

Dėkojome Jūrų Saulių Klaipėdos kuopos nariams už atsilankymą 
koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse. Dėkojame p. Milkovaičiui už 
jautrius atsisveikinimo žodžius. j

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
turime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus 
malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona Albina, sūnus Algis, dukterys Roma Balčiūnas ir 

Gražina Stefanovich, podukros Aldona Petkus ir Ruth Glot- 
kin ir jų šeimos.

UŽ

Chicagos
Lietuvių

Direktorių
Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

;> AM6ULANSO
< PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITL’ANICA AVĖ. TeL: YArd* 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So.. 50th Ave., Cicero, Hi. TeL: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3577

GEORGE F. RUDMLNAS
M19 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArts 7-11SS.HM

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET RE public 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974*4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 
e Prekes labai pabrangina 

krautuvių vagys ir nesąžiningi' 
tarnautojai. Komersijos depart-j 
mentas nustatė, kad iš 12 kas 
tiumerių 1 kų ners pavagia, bet 
tik vienas iš 35 krautuvės vagių 
yra sugaunamas. Krautuvės 
kiekvienais metais turi net 140 
milijonų vagysčių. Krautuvių 
nuostoliai būna: 28% dėl įsilau
žimų, 20% dėl vandalizmo, po 
13'< dėl blogų čekių ir tarnau
tojų nesąžiningumo ir tik 3% 
dėl piešimų.

'< Dr. Harold Voth, Mennin
gen Fondo vyr. psichiatras ir 
psichologas, tyrinėjo įvairius as
menis, kalbančius telefonu ir iš 
jų pasikalbėjimo būdų nustatė 
jų asmenybės bruožus:

— Jei asmuo neatsako tuojau 
telefono, bet leidžia jam skam
bėti 2-3 kartus, tai j is. yra ku
klus, ramus ir truputį savyje 
užsidaręs. Tokie kreipia daug 
dėmesio, ką kiti apie juos galvo
ja. Jie nuolat galvoja, kas daro
si jų aplinkoje.

— Paima ragelį iš pirmo pas- 
kambinimo yra greitos orienta
cijos, galvojimo ir greitai pada
rą sprendimus, mėgsta būti ak
tyvūs ir mėgsta vadovauti.

— Kurie ilgai telefonu kalba, 
tie yra draugiški, meilūs ir ma
lonūs individai- Jie- yra ne tik 
socialūs, bet ir mėgsta humorą 
bei sąmojų.
'■ — Trumpai telefonu kalbą 
yra geros orientacijos ir galvo
jimo, gali pasakti sudėtingą da
lyką, naudodami mažai žodžių. 
Jie mėgsta tikslumą ir nesiduo
da nukreipiami nuo pasikalbėji
mo tikslo.

— Asmenys, kuriems sunku 
nutraukti pasikalbėjimą ir sa
kyti “sudiev”, mėgsta ramų gy
venimą ir mielai išklauso, ką ki
ti turi pasakyti.

maišoma ir, supylus miltus, su- 
niinkom?. tešla. Ralgianl minky
ti, supilamas ištirpintas marga- 

7 rinas. AnU^erv'^ilčs tešla iško
čiojamą piršto storumo lakštu, 
apibarstoma džiuvėsėliais, apde- 
dama slyvų puselėmis, užbars- 
toma cukrumi if cinamonu ir 

'servetėlės pagalb? suvyniojama.
Vyniotinis patieiąmas i skardą, 

‘aptepamas suplaktu kiaušiniu ir 
Jkepamaš 45 minutes.

M. Miškinytė

raihehte - prie Archer.

— Laiką telefono ragelį* pri
spaudę peč-iu yra gabūs ir sugej 
bą tuo pat metu galvoti apie’ 
daugelį dalykų. Jie yrą praktiš
ki ir gyvenime daug kč atsiekia.

— Visuomet linksmai kalbą 
telefonu liiri gerą savybę neiš
duoti turimo svarbaus darbo-ir 
jo nė kiek nepamiršti. Jie, tūri 
gerą atmintį ir greitą orientaci
ją '. T' ; .

— Yra individų, ignoruojan
čių laike kruopštaus darbo atsa
kyti telefoną. Jie save stipriai 
kontroliuoja ri kreipia dėmėsi 
į dalykų pirmumo eilę. Jie mėg
sta atlikti darbą savo paeio<nU- 
todu. At virkščiai, kurie skuba 
prie telefono; tie noriai pasida
lina mintimis, kaip darbas t Pri
būti atliktas. / 1

— Kuriš, Ulbėdamas telefo
nu, paišo ar rašinėja įvairius 
niekus, yra aukštos inteligenci-' 
j°s ir 
tingai tas pasireiškia, jei pašau- r kurse, grojant K. Venckaus or- 
kėjas yra žemesnio intelekto'.; ' - kestrui. ’

— Daugelis amerikiečių _ So/i.a AdomaiĮienė. vyr.
mų, atsaxant taefoną, pasakojuenų piknlk<>šeimininkė, irj 
TiriYiAQ novoriinimn ty» 4^ 3*^1- ■_ ' , , - _ ; _ ... * •

jos padėjėja Galina Jasiūnaitie- į grupe patyrusių kepėjų patar- 
nė,paruoš yiešniomSTr svečiams I naūs viešnioms ir svečiams Nau-

. ... . Į tradicinius lietuviu .bei Ameri-ijienu piknike. Spurgai yra ska
rns nėra yei a o paša-y i iietuvilf vSgiuSrį Joms pa-Įnūs ne tik karšti, bet ir atvėsę,;

dėą ir svečiams patarnaus tadėl daugelis piknikautojų"ne- ] 

vo pavar ę ir parei ua su ^ųo j kįenė Didžgalviėįiė ir kitos po^- { asmenims, kurie negalėjo atvyk- \ 
jis nori kalbėti. Jie pradedą]nios W ^eI-^Barą tvarkysiu pikniį.
nuo prisistatymo ir pasako, j b AL Dariauš-Gifėno —- ’ ■ ■
jie parduoda, kokį reikalą tūri]?komandieriai WJ Kalvaitis .. ... . • . . -
ir su kokiu pareigūnu nori WMartikpnis bei kiti to posto ie4Pavakarių, išvyko savaitei ato-

• Siūlau išsikeptį^yyų vim0[SnS^deiuPk kiti 
bnį. Reikia: 300 g. miltų, 25.jgliį 
mielių, 50 g. cukraus 1 kiauši- 
nis, 50. margarino, druskos, pieri 
no, 1 kg- slyvū. maliu džiuvė- J 
sėliu. ......................‘ I

Mielės ištrinamos su cukrumi, ] 
supilamos į ■pieną, ’ įmušamaš 
kiaušinis,' įberiama druskos, iš*

—Naujienų piknikas yra šian
dien, šeštadienį, liepos 28 <1., ’ 

^Wosniako sode, 2530 W. Blue 
•Island Ave. Važiuojant miesto 
autobusais Western Ave., išlipti 

fties 26-ta gatve ir eiti bloką į 
: rytus. Visi kviečiami. Yra di
delė aikštė nemokamai statyti-z. Juškevičienė ir kitos ponios

šuh’nio bei šaltinio reikalus tvar
kys ponia Frances Zinkus ir jos 
draugės, padedamos , jaunųjų 
Prankevičių. Bilietėlius platins

j — Horoscopes or ’Astrologic* 
j Tarot Card Readings. Saturday 
.11 |o 5 no appoinlment neces. 
saiy. ELINOR JAKŠTO, 17 N I 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kai-J 
ban>e lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member1 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

• 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).

SPECIALUS 
IŠPARDAVLMAS

Namai, Žemi — PardavImuJ 
REAL ESTATE FOR SAL*

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

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

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 nu
26-tus metus veikiančio] įstai 2 butų muro namas ir mūro gara-

J , zas. rengtas beismantas. Prašau

■ mašinoms. Pradžia 12. vai. vidu-i^ei panelės. Knygų bei spaudos J.v

Romas ir Dalė, “Avalon Gal
leries” savininkai, nuoširdžiai 
kviečia visus į krautuvės metinį

dieni. Prie įėjimo viešnias ir stalą aptarnaus J. žemaitis. Visi Į lsPardayimą, kuris tęsis^tik vie-
■ svečius .’sutiks’ Jozefina Krikš-! maloniai * o j

jčiūnienė ir administratorė Kris- Wosniako sodas yra didelis, pil- ] 
i fina Ausfin. Vyr. pikniko kasi- nas stalų ir .kitokių piknikąvi- Į 
įjunkė1 bus Ema Petraitienė. Užfmui įrengimų. Jame lengvai tel-
■ įėjimo auką svečiai dalyvaus I pa virs 3,000 piknikąutojų.

tuo, aunsivs Ui leugerici- r laimėjimuose. Pikniko dalyviai] 
ir kūrybinga asmenybė. Ypa-| kviečiami dalyvauti šokių kon- 
oi foc- -»a o o i i 4 į Iznrco rTY*r\i OY-» f TT 5511C OY*-

firmos pavadinimą, ir. jei kal
ba atsakomingas .asmuo, pride
da savo pavarde. -Tik telefoms-

goj, o pirkdami pasiteiraukite.
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

teirautis ir perduoti savo 
apžiūrėjimui iš anksto.

telefoną 
Viliojanti

namas irLABAI ŠVARUS 2 butu 
garažas, elektrinės durys, atskiri ge
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 Z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Šviečiami atvykti. i^,savait?. Mgpiūėio 2-8 d. Ga- 
jlėsite pasirinkti kristalo išdir- 
binių bei porcelano servyzų, įvai
rių auksinių ir gintarinių papuo
šalų “Lladro’’-Dresden ir kitų 
importuotų figūrėlių taip pa:t 
daug daugiau gražių prekių. 
Pirkite dabar Kalėdų dovanoms 
ir sutaupykite. Nuolaida tos sa
vaitės bėgyje nuo 10% iki 40% . 
Atdara: pirm, ir ketv. 9:30-8:30, 
kitomis dienomis 9:30-6 ir 
sekm. nuo 10 ryto iki 5 v.v.

AVALON GALLERIES 
4243 Archer Ave., 

CHICAGO.
Tel. 247-6969
•s 1 - (Pr).

— Zarasiškiit klubas turi spe
cialią lauko krosnį ir kitus įren
gimus . kepti piknikų skanumy
nus — ponėkas arba spurgus. 
Pąts to klubo pirmininkas Pet
ras Blekys su Aleksu Žaku ir

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

yo pavardžių. Amerikietis ne
ti • i t n t . \ t tčtaei a.d.u.kdeiib ui2s.iiiačiu.luj u uv- ?
’ ausia ’as a a, t pasi ' j pranskevičienė/ Repšienė Taut- ‘.pamiršta jų parvežti lauktuvių j

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

Mykolas Gražys iš Čikagos Iranas saugos naftos

11

MINI-MART
(Under New Ownership)

2817 W. MARQUETTE ROAD

gionieriai. Jiems’ talkiris Stasys i Lake Como vasarvietes, 
- ■ -L- Laimės į Wisconsin valstijoje.

j — Illinois valstijos loterijoje 
Į liepos 26 d. Big Pay Day lošime 
į laimėjo 006, 85, 9 ir 2620. Trea
sure Hunt lošime laimėjo 25, 21, 
22, 07, 04 ir 18’.

;• , - . - ■ ' jį ' V, - v -

—- DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
į r \ Tel. 434-9655 (PR)

SPĖČIAU 20%. NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir si dabriniai re- 

1 tėželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac-

BY OWNER. - Super buy. all brick 
3 bedroom house, all one floor, 8 
year old. 194 bath, full finished 
basement, central air, many extras, 
lot 75x100’. Owner retiring 
health. No garage. S67.500.

6750 W. 114 PL 
Tel. 448-6869.

for

J. VENCKAUSKAS 
r e MO DiE Ling 
Atlieka įvairius namų 

teisyrno'darbus. 
'' tel. ;

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dažu namus Ii tankp tr IĮ yldain- 
' ' ' Darbas fa ra ntuotai. -

Skambinti YA 7-9107

TEHERAN. — Laikraštis As 
Syassh ketvirtadienį paskelbė,; 
kad Iranas siunčia savo karei-] 
vius, į Persų įlankoje esančią i real ESTATE — OUT OF TOWN 
Omano valstiją pagelbėti apsau-Į
goti strateginį Hormuzo sąsiau
rį ir tarptautinį naftos tanklai
vių trafiką toje srityje.

Iranas ryžosi to žygio imtis 
po to, kai JAV perspėjo dėl ga
limų tanklaivių pagrobimų ta
me sąsiauryje, kuris yra tik 25 
mylių platumo.

Laikraštis mini Irano ir arabų 
■informacijas, kad Irano kariuo
menė bus paskirstyta lygiagre
čiai su Omano kareiviais, bet 
jos pareiga bus vien ginti stra
teginius vandens kelius.

Nuosavybės — kitur

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

Kreiptis: i.
A. L A U R A l T I S z

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 ; • :?

' T-Bone Steak .......................   $2.29/pound .'
Round Steak ............    $1.69/pound
Ground Beef................................  $1.99/pound
or $1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak........................................  $2.99/pound
Pork Chops ...................................... $l.I9/pound

|1 , SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
t MARIJA NOREIKTENt

Ik

1 2608 West 69th St, Chicago, Dl. 60629 • Tel WA 5-2787
i Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
T MAISTAS IŠ EUROPOS SANDfiLIŲ

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porciai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

< ... Wl — /

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

Sliced Bacon 
Polish Ham . 
Boiled Ham .

$1.39/pound
$2.89/pound
$1.79/pound

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

824-2492 x

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Produce:

Cabbage ....................................
Carrots ............................. ;.......
Tomatoes ..................................
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz. 
Flavor Kist Cookies ........ 1.......
Milk ..........................................

. $0.19/pound

. $0.29/pound
. $0.49/pound
.. $1.49 + dep.
3 p. for $1.00
..... $1.69/gal.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DI 60629. — TeL WA 5-2737

TOWN of LAKE apylinkėj išnuomo
jamas 4 kambarių butas, 2 miegami, 
pirmame aukšte iš priekio, pečium 
šildymas.

Skambinti 927-9229.

FREE DELIVERY OVER $10.00

Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 8 P.M.

Sunday 9 A.M. to 3 P.M.

a « c

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti j SUNNY HILLS 

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

Dėl informacijų kreipkitės į;

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių ap
šildomas butas, yra karštas vanduo. 
3324 So. Lituanica.

Tel. 839-8597.

HELP WANTED — FEMALE 
__ Darbininkių reikia

Užeikite! Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai.

Sutaupysite daug laiko ir pinigų.

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

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

SEWING MACHINE OPERATOR

Experienced in industrial sewing, to 
sew leather seat covers. Vicinity! 
Dundee & 83.

NU-TREND CORP. 
444 Mercantile Court 

Wheeling Illinois 
459-1444

: DĖMESIO NORINTIEMS
APSIGYVENTI CENTRINĖJE

į FLORIDOJE.

Į; 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:

■J Richardas ir Rūta Timpf
? Walk-In Water-Lake Estate

9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

•’ INDIANA—MICHIANA SHORES

By owner 5 rm. a/c house Screened 
porch. Completely fursished. 1 block 
from beach. $45,500.

248-2380.

BY OWNER
Furnished year around 4 bedroom 
home MICHIANA SHORES. Family 
room, 11/2 bath. Close to lake. Chi
cago phone 262-1711, Sat. and Sun. 
616-469-0814. Low at $53,500.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

HELP WANTED — MALS; 
DafMninkv Ralkla

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS
Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.
A. PAWLICKT

723-1993

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 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 >/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

r ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & 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 metu, patarnaudama klientams. |; 
_____  ________ ____= i

BUDGETEER MOTOR INN

17003 S. Helsted St. - Harvey 

MAIDS
Will train. No Experience necessary 1

APPLY IN PERSON I

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

Apdraustas perkraustymas 
I? fvairiv *tstumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1182 arba 376-5996
-

SKAITYK PATS IR PARAGINI
’ DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

- HAVJĮBMOi, CMICAfO I/IU, Saturday, July 23, 1978




