
*r**y*ftr-*ir

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Price 20 c-VOL. LXVI

Library of Confess Gr.
PerioAcai DMuen 

°- c 20540 :

The First and Greatest
Lithuanian Daily in America >•••••••••••••••••••••••V

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

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

K. WALDHE
Chicago, 111. — Antradienis, Tuesday. July 31. 1979 Nr. 176

IRAKO VYRIAUSYBĖ ATSISAKĖ NUO NAUJO 
KARO KURSTYMO ARTIMUOSE RYTUOSE

A
4

Indijoje sudege 
kino teatras

VAŠKAI SPROGDINA GELEŽINKELIŲ STOTIS, NUŽUDĖ KETURIS ŽMONES
NEKREIPIA DĖMESIO Į DEMOKRATINĘ TVARKĄ, 

PRIEVARTA BANDO PRIMESTDSAVO VALIA• • f .

MADRIDAS, Ispanija. — Ge
rai organizuota vaškų teroristų 
grupė paliko bombas dviejose 
Madrido 
užmušė
bėjusius į stotį, ir sužeidė 18. 
Lengvai

geležinkelių stotyse, 
keturis keleivius, sku-

sužeistieji (apie 100) 
į sąrašą neįeina. Jiems suteikta 
pirmoji pagalba ir leista eiti na
mo. Sunkiau sužeistieji nuga
benti į ligonines.

Praeitą savaitę Viduržemio 
jūros pakraščiuose vaškai tero
ristai išsprogdino du didelius 
viešbučius, kuriuose buvo apsi
gyvenę vasaroti atvykę turistai, 
daugumoje Vokiečiai ir anglai.-

z
. Vaškai teroristai prievarta 

nori gauti autonomiją, bet vy
riausybė nori, kad. visas reika
las būtų tvarkomas parlamenti
niu keliu. Vyriausybė ir parla-

■ mento dauguma yra linkusi 
duoti vaškams. tokią pačią aut o-

FBI nori daugiau 
laisvės

WASHINGTON, D.C. — Susi- ' 
daro įspūdis, kad Edgar Hoover, 
vadovaudamas FBI biurui, pra
silenkė su Kongreso duotomis 
instrukcijomis ir nesilaikė nu
statytų nurodymų. Ne tik direk- 
torius Hoover, bet visa eilė kitų! 
pareigūnų buvo aštriai kriti
kuoti.

Potvyniy grėsmė 
Indianoje

INDIANAPOLIS.— žiaurioms 
audroms kartkartėmis nusiautus 
Vidurvakarius, Indianos guber- 
nator us Otis R. Bowen devy
nias apskritis paskelbė “bėdos 
stovyie” (d:saster area). Daugu
mas Indianos :r Illinojaus pie- 
timo galo up;ų sekmadienį jau 
buvo pasiekus:os potvynių lygį 
ir daug ke!:u uždaryta. Jau visa 
savatiė ka:p Wabash paupiais 
vietomis paskelbti perspėjimai 
dėl galimų potvynių. '

NAUJAS IRAKO PREZIDENTAS ĮSAKĖ SUŠAUDYTI 34 MAIŠTININKUS
WASHINGTON, D.C.— Jung

tinių Tautų generalinis sekre
torius Kurt Waldheim pirma
dienio rytą atvyko Į Washing- 
toną, kad galėtų aptarti kelis 
gana svarbius Artimųjų Rytų. 
Ind'jos ir kitų valstybių tarp
tautinius klausimus.

lunija. Atrodo, kad vaškų “dau
guma Sutinka su šiomis vyriau
sybės mintimis, bet jie nori, kad 
visas reikalas būtų pagreitintas.

Ispanams ir vyriausybei ne
patinką viešbučių ir susisiekimo 
griovimas^ nekaltų žmonių žu
dymas. Vaškai tvirtina, kad jie 
yra gerokai nukentėję diktato
riaus' Franco valdymo metu. 
Vaškai teroristai -turi pinigų ir 
modernius ginklus. Atrodo, kad 
vaškai katalikai' gauna tokius 
pačius ginklus, iš kur teroro 
veiksmamsquos gauna airiai.

' .Vaškai nustoja ispanų simpa
tijų,-nes teroro metu žudo visai 
nekaltus ir nieko dėtus žmones.

Federalinis Invėstigacijų Biu
ras surinkdavo daug įdomių ži
nių, bet nevisuomet tos žinios 
būdavo' tikslios. Teismui jų ne
galėdavo duoti, nes po ranka 
neturėdavo originalių ir tikslių 
informacijos šaltinių.

Kongreso komitetas gerokai 
suvaržė FBI direktoriaus galią, 
bet FBI pamažu stengiasi at- 

- gauti anksčiau turėtas teises ži
nioms rinkti. -Manoma, kad dalis 
suvaržymų būš panaikinta.

ir

Juzė Daužvardienė, Lietuvos generalinė konsule Chicagoje, 
sulaukė 75 metų amžiaus.GRAŽIAI PAGERBTA J. DAUŽVARDIENĖ.SUI-AUKUSI 75 METŲ AMŽIAUS

LIETUVOS GENERALINĘ KONSULĘ SVEIKINO 
ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI IR PAVIENIAI

CHICAGO, Ill. —-- Šių metu 
liepos 30 dieną gražiai buvo pa
gerbta Lietuvos,_ Respublikos j kelis Daužvaręįienės -biografijas

Marė Kriaučiūnienė trumpais 
bruožais papasakojo svečiams

Miško gaisrai vakaruose
Idaho miškuose abipus Laši

šų upės, sekmadienį 600 ugnia
gesių kovojo gesindami gaisrą, 
apėmusi 2,100 akrų miško plo
tą, kur esą gaisras pareikalavo 
mažiausia vienos gyvybės. Apie 
60 mylių paupiu aukščiau 200 
gaisrininkų kovojo su gaisru, 
gesindami 6,000 akrų ugniavie
tės Laivų salos gaisre. £ia gais
ras siaučia 5,000 pėdų aukštu
moje su 90 laipsnių statumo 
krantais, kas gesinimo darbą ne
apsakomai apsunkina. Geistuo
se jau žuvo trys gesintojai.

Vietnamas ir Kinija 
mušasi ir barasi

PEKINAS. — Vietnamas 
Kinija pirmadienį pradėjo Pe
kine naują seriją barnių, mena
mai pasikalbėjimų dėl taikos, 
Hanojui kaltinant, kad Pekinas 
pasmarkinęs ihfantęrijos ir arti
lerijos atakas Kinijos ir Vietna
mo; pasieniu;

Naujas tarp šių dviejų komu
nistinių kaimynų ginčas pra
sidėjo dėl Vietnamo pabėgėlių. 
Ginče buvo įvelta .ir Sovietų Są
junga, kuriai Kinija prikiša, kad 
sovietai ne tik neįsileidžia viet
namiečių, sausuma atbėgusių, 
bet ir laivais pabėgusiems netei
kia jokios pagalbos. Hanojus, 
teisindamas savo protektoriaus 
— sovietų nežmoniškumą, atsi
kerta užmesdama Kinijai, kad ši 
pabėgėlių priedanga siekia įšmu- 
geliuoti slaptus Pekino agentus.

kontroliuoja dalį šiaurės Irano, 
esančią Irako pasienyje. Irano 
kurdai nepalaiko ryšių su tur
kų kurdais.

Kurdai kontroliuoja 
šiaurės Iraną

TEHERANAS, Iranas. — Ofi
cialiai paskelbta, kad kurdai

KALENDORELIS

Liepos 31: Gracija, Ignacas 
Lojolą, Lėtutė, Tautminas.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:11.
Oras šiltas, lis,

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
pirmadienį kalbėjosi su pre- 
- zidentu Jimmy, Carteriu 

Baltuosiuose Rūmuose.

generalinė ^konsule Juzė D’auž- 
vardienė, sulaukusi 75 metų 
amžiaus. Minėjimas vyko Mar
tinique didžiojoje balių salėje. 
Minėjimą ruošė Chicagos Lietu
vių Moterų klubas; kuriam šiais 
metais vadovauja, ponia Leonti- 
na Dargienė.

Minėjimas pradėtas Lietuvos 
ir Amerikos himnais, kuriuos 
giedojo Algirdas Brazis ir visa 
salė. Minėjimą pradėjo p. Dar
gienė, Ręorganizuotos Amerikos 
Lietuvio Bendruomenės pirmi- 
,ninko dr. Vytauto P. Dargio 
žmona. Vėliau kalbas sakė ir 
laiškus skaitė atvykę lietuviš
kų organizacijų atstovai.

Trumpą invokaciją sukalbėjo 
Marquette Parko lietuvių para
pijos klebonas kan. Antanas 
Zakarauskas. -

Algirdas Brazis, visiems pri
tariant, sugiedojo “Ilgiausių 
metų’'.

Netrukus buvo pristatyta po
nia J. Oksienė, Casie Oksas 
žmona. Ji perskaitė organizaci
jų sveikinimus ir telegramas. 
Po to ji pristatė dr. Kazį Bobelį, 
Vyriausio Lietuvos Laisvinimo 
Komiteto pirmininką, pasakyti 
pirmą ir pagrindinę kalbą. Jis 
kalbėjo trumpai, bet turiningai.

Vėliau buvo pakviestas kalbė
ti dr. Kazys Šidlauskas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas. Jis paminėjo p. Dažvardie- 
nės vedamą darbą ir pagalbą, 
kurią ji teikia lietuviškoms or
ganizacijoms, dirbančioms Lie
tuvos laisvinimo darbą. Paskui 
p. Oksienė pakvietė Bendruo
menės atstovą Kleizą pasveikin
ti p. Daužvardienę.

Tuoj pat buvo pakviestas žodį 
tarti dr. V. Dargis, Reorganizuo
tos L. B-nės pirmininkas. Jis 
trumpai papasakojo apie reika
lą perorganizuoti nesveikai ei
nančią Bendruomenę ir pasvei
kino p. Daužvardienę šios su
kakties proga.

Vėliau buvo tęsiamas telegra
mų ir sveikinimo laiškų skaity
mas. Visų perskaityti negalėjo 
— tiek jų buvo. ,•«. : ...

Agent Orange grėsmė
WASHINGTON.—Baigus che

mikalo Agent Orange tyrinėji
mą, Agrikultūros departamente 
prasidėjo gyvi debatai, ar tas 
chemikalas kuriuo nors būdu 

i, negresia žmonių sveikatai, o pa
sėliams ir gyvuliams ypatingai. 
Agent Orange per eilę metų bu
vo plačiai vartojamas U.S. For
est Service (Miškų 
įstaigos, ūkininkų 
sargų.

Vietnamo kare to 
dalys juvo naudojamos naikini
mui medžių ir. krūmų “nulapini- 
mui’’, kad priešo kareiviai ir

apsaugos) 
ir miškų

chemikalo

bruožus lietuviškai ir angliškai.
Konsule Daužvardienę sveiki

no įvairūs Lietuvos atstovai ir Į partizanai rmher tu m lapais 
konsulai. Tuo pačiu buvo sumi-1 slapstytis 
nėti sveikinusieji kitų valstybių | ---------------
atstovai, gerbiantieji p. Dauž-I 
vardienę už jos vedamą darbą. | 

Kriaučiūnienei pabaigus, bu
vo perskaitytas kardinolo Cody 
sveikinimas p. Daužvardienei ir 
įteikta kardinolo dovana, duo-! 
dama tiktai aukštiems bažnyčios I 
pareigūnams. I

Kerel’s perskaitė Cook apskri- j 
ties tarybos pirmininko George f 
Dunne sveikinimą ir iteikė gar- 
bės plokštę.

Leontinai Dargienei tarus ke
lis žodžius apie generalinę Lie- privatų advokato biurą, pareiš- 
tuvos konsulę, tuojau susirinku- kė, kad jam padarytas pasiūly- 
sieji buvo supažindinti su Ame
rikos aviacijos pulkininku Petru 
Daužvardžiu. kuris supažindino ! iš miesto valdžios jam tą pasiū- 
susirinkusius su Daužvardienės j lymą padarė, bet Miesto tary- 
šeimos nariais ir visais anūkais. ’ boję patirta, kad tai buvo Don- 

Visų atėjusių telegramų nepa- aid Haider, naujasis majorės J.
jėgė perskaityti, bet tikisi jas Byme biudžeto direktorius, 
naminėti specialiai paruoštame; . .*• .. Valukas buvo federalinio pro-
ei_iny?e’ , . t kuroro Chicrmoie pavaduotojasSvarbiausia kalba pasakė pa-f ., ,. T' . ,. . 'nuo 1970 -k> 19/6 metu, dirbda-ti konsule J. Daužvardienę. pa-, t„ .... 1 mas po tuometinio generaliniodėkojusi visiems uz sveikinimus; r niKm..? „ ,, , . . prokuroro, dabar Illinois guber-ir dovanas. Kalbos pabaigoje, r ,, ,v. , , .. . J- natonaus J. Thompson vado-pabreze, kad ji nesirengia • 
trauktis iš vedamo darbo.

Salė buvo pilnutėlė, beveik 
600 žmonių.

Antanas R. Va* ,kqs —

Chicagos patarėjas
CHICAGO. — Dz.Zw. liepos 

27-28 d. pranešė, kad buvęs fe
deralinis prokuroras Chicagoje 

j Anton R. Valukas numatomas 
j Chicagos miesto teisių patarėju 
Į (Chicago Corporation Council).

Jei majore Byrne nominuos, | 
Valukas užims vietą Quinlano, 
kuris tose pareigose buvo prie 
merų Daley ir Bilandic.

Valukas, kuris šiuo metu turi

Rusams teks impor
tuoti naftą

WASHINGTON, D.C. — Sta-] 
tistikos duomenys rodo, kad už 
trijų metų rusai turės pirkti 
naftą užsieniuose. Trumpiausias 
kelias jiems bus Persijos įlan
kos versmės, bet jie vis dar ne
pajėgia prie jų prieiti. Rusai 
buvo beplanuoją paimti abu Je
menas ir priartėti prie Saudi 
Arabijos naftos versmių. Ame-' 
rikos lėktuvnešis priminė ru-. 
sams, kad šitas kelias jiems' 
netiks. •

Rusai yra tikri, kad jiems bus 
prieinamas, bet tuo tarpu dar 
neaišku, ar Irano valdžia duos

mas.
Valukas atsisakė pasakyti kas

vybe.

Chicagos nuosavybes 
mokesčiai didės

CHICAGO, Ill. — Oficialiai 
paskelbta, kad Chicagoje esan- 

1 čioms nuosavybėms mokesčiai 
bus pakelti, kai kuriais atvejais 
net iki 23%. Kai ėjo rinkiminė 
kova ir buvo aiškinamos didelės 
praeitų metų išlaidos, tai buvo 
pasakojama, kad mokesčiai ne
bus keliami. Bet dabar nusta
tyta. kad viskas neapsakomai 
brangsta, todėl ir nuosavybių 

* mokesčius teks gerokai pakelti.

jiems naftą be jokio atlyginimo. 
Savo naftos rusai turės tik trims 
metams, o vėliau teks ją impor
tuoti, kaip importuoja kitos 
valstybės.

Prezidentas Carteris. David 
vasarvietėje pailsėjęs tris dienas 

> ir pasitaręs su Hamilton Jorda
nu, pirmadienio rytą malūnspar
niu buvo atvežtas į Baltuosius 
Rūmus, kad galėtų peržiūrėti 
svarbesnius valstybės dokumen
tus ir pasitarti su artimiausiais 
bendradarbiais. Pirmadienio ry
tą prezidentas priėmė Jungtinių 
Tautų generalini sekretorių K. 
Waldheim, kad galėtų aptarti 
Artimuose Rytuose naujai ky
lančius tarptautinius klausimus.

Izraeliui pasirašius taiką su 
Egiptu, atrodo, kad Jungtinių 
Tautų sargai, įsitaisę Sinajaus 

. kalnuose, neturėtų eiti' sargy
bos. Egiptas patarė minėtas ra
darų sargybas likviduoti ir kelis 
šimtus specialistų paleisti namo. 
Jungtinėms Tautoms tai sutau
pytų dideles sumas pinigų. Iz
raelis, matyt, yra visai kitokios 
nuomonės. Moshe Da janas pa
skelbė. kad šios savaitės vidu
ryje jis atvyks į Washingtona 
minėtų sargybų reikalu. Atrodo, 
kad Izraelis jaustųsi saugesnis, 
jeigu minėtos sargybos kurį lai
ką dar sektų apylinkes ir infor- 

I muotų Izraelio sargybą apie bet 
kurį Egipto karo jėgų judėjimą 
rytų pusėn.

Sekretorius Cyrus R. Vance 
informavo prezidentą, kad Iz
raelis sutiko duoti iniciatyvą 
JAV kalnų radaro sargyboms. 
Egiptui atrodė, kad minėtos 
sargybos visai nereikalingos, bet 
Egiptas nieko prieš jas neturi. 
Pasirašius taikos sutartį, jos ne
reikalingos nė izraelitams. Jeigu 
Izraelis nepatikėjo Egiptu, tai 
neprivalėjo taikos sutarties pa
sirašyti. Bet jeigu pasirašė, tai 
jokie tarptautiniai sekliai netu
rėtų būti reikalingi. Izraelio vy
riausybė leido JAV sekretoriui 
Vance imtis iniciatyvos toms 
sargyboms atšaukti, kai jam at
rodys tinkamiausias laikas.

Bet Jungtinių Tautų sekreto
rius turi kitų klausimų, kurie 
darosi pavojingi Artimųjų Rytų 
taikai. Sirijos prezidentas Hafez 
Assad bando suorganizuoti ka
ro jėgas, kurios bandytų duoti 
smarkų smūgį dabartiniam Iz
raeliui. Tuo reikalu prezidentas 
Asadas buvo susitaręs su Irako 
prezidentu vienai didelei valsty
bei sudalyti, kuri galėtų suda
ryti žygį prieš Izraelį. Į šią jė
gų koncentraciją prieš Izraelį 
buvo įtraukta ne tik Sirija, bet 
Irakas, Saudi Arabija. Jordani
ja ir Libanas. Atrodo, kad šį 
nauja karo sąjunga žygiui prieš 
Izraelį ir buvo svarbiausias 
Jungtinių Tautų sekretoriaus 
rūpestis.

BAGDADAS. Irakas. — Nau
jas Irako prezidentas Saddam 
Hussein ^sakė teisingumo orga-

NEW DELHI, Indija. — Pra
eitą sekmadienį Indijoje sudegė 
didelis kino teatras, kuriame 
žuvo 92 žmonės, daugiausia mo
terys ir vaikai. Nelaimė įvyko 
nedideliame Tamil Nadu mies
telyje.

Atrodo, kad kino teatras buvo 
padegtas tokiu pačiu būdu, ko
kiu buvo padegtas pietų Irako 
uoste buvęs kino teatras. Tiktai 
Indijos moterys gre.čiau susi
prato, duris atsidarinėjo ir išbė
go laukan, išsinešdamos mažus 
vaikus. Nelaimės metu užtroško 
apie šimtas asmenų, kuriuos pa
skubomis nuvežus į artimiausią 
ligoninę, pavyko atgaivinti. Kiti 
300 žmonių, gaisro metu buvę 
kino teatre, pro pradarytas du
ris suspėjo išeiti laukan ir iš
vengti užtroškimo.

— Kai kurie generolai tvirti
na. kad . kompiuteriai pakeitė 
visą karo strategiją. Be kom
piuterio negalima laimėti jo
kio mūšio.

nams sušaudyti 34 prisidėjusius 
prie perversmo prieš dabartinę 
vyriausybę. Policija suėmė di
doką skaičių karių, norėjusių 
ruošti perversmą. Visi nuteis
tieji būvo pakarti arba sušau
dyti pr^titą trečiadienį. Naujas 
prezidentas Saddam Hussein 
pareiškė.; kad valstybės reikalus 
tvarko lėgali vyriausybė, o ne 
maža, kad ir ginkluota piliečių 
grupė.

Naujas Irako prezidentas ne
paskelbė jokio pranešimo, bet 
vyriausybę remiančios Baath 
partijos dienraštis paskelbė, kad 
buvo pakarti keli perversmą 
ruošusieji politikai ir sušaudyti 
jiems pritarusieji kariai. Dalis 
sušaudytų jau anksčiau buvo 
suimti, tardyti ir nuteisti, bet 
mirties bausmė jiems tiktai 
trečadieni ivvkdvta.

Šitas laikraščio pranešimas 
aiškiai pasako, kad Irakas ne
nori Įsitraukti Į jokią karo avan
tiūrą. organizuojamą Sirijos 
prezidento.

CYRUS VANCE

Sekretorius C R. V?nce į 
kino Izraeli leisti jam imtis 
iniciatyvos Sinajaus kalnų 

sargyboms baigtį.
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Vasario 16-sios gimnazija iš parko pusės

Hi

VOKIETIJOS BENDRUOMENĖJE
(Tęsinys)

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

ypač mūsų šeimos ir jaunimas 
lokiais vaistais kalbėtojas laikė 
lietuviškus papročius, dainas, 
šokius ir kvietė jais sąžiningai 
nauditis.

Kun. Fr. Skėrys, kalbėdamas 
vokiškai, sveikino vokiečių 
spaudos atstovus ir dėkojo už 
rodomą lietuviams ir šiai gim
nazijai palankumą. Gausiuose 
liet, papročiuose leninės užima 
pirmaujančią vietą. Suminėjo 
Joninių žaidimus ir burtus. Pri- 
san’nė, kaip jos būdavo šven
čiamos netoli jo tėviškės ant 
Rambyno kalno. ,

šokius pranešinėjo Lidija 
Kairytė. Mokyt. V. Sidrytės va
dovaujama gimnazijos mokinių 
tautinių šokių grupė sušoko 
Sadutę (8 mergaitės), šustą (4 
mišrios poros) ir Kubilą (5 mi
šrios poros). Muzikos mokyto
jo V. Lemkės vadovaujama ir 
jo paties akordeonu bei Luis 

! Resales gitara palydima ino'ki-

JoninėsPranešė, kad gimnaziją šįmet 
palieka nei 3 mokytojai: Valte>- 
ris Banaitis, buvęs berniukų q vėHau.
bendrabučio vedėjas, dėstęs " ~ 
muziką, Lietuvos istoriją ir eko-} 
nc'minę geografiją; Vida Sidry-: 
t ė, dirbusi mergaičių bendrabu-* 
ty auklėtoja, mokiusi tautinius j 
šokius,, dėsčiusi anglų kalbą ir' 
vadovavusi ateitininkams; Dan-' 
ųuoiė Kviklytė, ištari- į ' api'f 'as'n7enų." Iškilmes

į pradėjo gimnazijos direktorius 
is s.au-.y. Katkevičius, pastebėdamas, 
ve V1lkad šiandien pasibaigė mokslo 

metai ir švenčiamos Joninės.
visiems Šventei svarbos teikia dar ir ta 

vpač moki-1 aplinkybė, kad prieš 25 metus 
žemyno, ir . mūsų gimnazija iš Diępholzo

šventė 
ji 

buvo suderinta su mokslo me-
I tų pabaiga.

Birželio 30 dangus buvo de- 
' besuotas, oras šaltokas. Toli- 
j mesnėse apylinkėse lijo ir tai 
(nemažai žmonių sulaikė nuo 
i atvykimo. Bet pamaža susirin-

Ši vasaros praklžios

gyventi. Maistas irgi nepalygi
namas su ankstyvesnių. Moki
nių skaičius iš Vokietijos toly
džio mažėja, o iš užjūrio didė
ja. Kalbėtojas klausė, kaip ilgai 
gimnazija dar issilaikys! las 
pats klausimas kvaršino galvas 1' 
ir prieš 25 metus, kai buvo per- 
karna ši pilis. Buvę galvojama ; 
apie 5 ar 10 mė 
dirba jau 25 metus ir 
nežada uždaryti durų. Jos atei-j į aikštę sugrįžę šokėjai atliko 
tis priklauso nuo mūsų visų. j Aušrelę (t> mišrios poros), Len-

Palinkėjęs 'šiandien čia pra-j čiūgtjlį (4 mergaitės su Luis 
Rosales) ir Gyvatarą (6 mi
šrios poros). Meninę programą 
smagiai užbaigė dainininkai, at
likdami A. Raudonikio “Lau-

nių grupė padainavo 4 liaudies 
dainas: Bijūnėlis žalias, Iš rytų 
šalelės, Ar aš 'Uu, sese, nešą

lu, bet mokyk alkiau? Ir Sutems tamsi naktu- 
vis dariai®*'«

pyragais, maloniai patiekia
mais J. ir R. Tendzegolskią, dr. 
B. Šreifeldienės, L. Diterienės, 
J. Bytautienės ir kitų. Ten pat 
žmonės bandė savo laimę pa 
traukliais laimikiais turtingoje 
loterijoje, kurios visi bilietai ■ 
buvo parduoti. Toje pačioje sa-Į 
Įėję vakare vyko trankūs šokiai, 
grojant vieno žmogaus orkest
rui, apsišarvavusia m gausiais 
elektrininiais '.muzikos instru
mentais. šį nuostaby “orkestrą” 
Jotnmėms pasamdė St. Šimkus 
iš LS kuopos Griesheime-

Dar prieš iškilmių pradžią 
gimnazijos patalpose buvo ati
darytos keiios parodos. Didžiau
sio susidomėjimo susilaukė 
skoningai sutvarkyta, labai gau
si tautodailės, liet, audinių ir 
gintaro paroda. Ją surengė ir 
lankytojams, paaiškinimus tei
kė Irena Krivickienė, Irena Nat
kevičienė, Jūratė Lemkienė ir 
Alina Grinienė. Eksponatus pas
kolino pačios rengėjas ir Elena 
Kairienė, Valė Endrikaitienė, 
Ona Bartusevičienė, kum J. Dė
dinas ir kiti. Parodos kambarys 
visą laiką buvo pilnas lankyto
jų. Kodiniais ypač domėjosi vo
kiečiai. j

Alfa Brinką, Cnicagos lietuviams gerai pažįstamas 
aktorius, mirė liepos 17 dieną.

I 
d

Du graudūs sekmadieniai Lietuvio sodyboj

jos ir lietuvių kalbos, atgaivi-į ‘ 
nusi skautus. Jų vieton 
rėš Amerikos atvyksta 
jaunės mokytojos.

Direktorius palinkėjo 
laimingos kelionės. ; 
niams iš Amerikos žemyno, ir Į mūsų gimnazija iš Diępholzo 
sveikų vasaros atostogų. Papra-.j buvo perkelta į šią gražią so- 
šė visus mokinius išsiskirstyti- dybą. Sugretino anuometines 
į klases, kur auklėtojai įteiks j sąlygas su dabartinėmis ir rado, 
pažymėjimus. j kad šiandien jūs yra žymiai ge-

Po vasaros atostogų mokslas resnės. Tik mokinių skaičius 
gimnazijoj prasidės rugsėjo 3.J grėsmingai mažėja. Prieš 25 
Mokiniai į bendrabutį suvažiuo-: metus šią mokyklą lankė apie 
ja rugsėjo 2- ! 200 mokinių, o šiandien — 3

Prašymus Įstoti į gimnaziją kartus mažiau, nors vietos dau-- 
siųsti šiud adresu: Litauisehes giau negu anksčiau; išdygo erd- 
Gymnasium, 0810 Lampert- vūs pastatai klasėms, mergai- 
heim 4. ' čių bendrabučiui tr personalui

leisti keletą linksmų valandų, 
direktorius vokiškai pasveikino 
svečius, nesuprantančius lietu
viškai, ir dėkojo už vokiečių 
valdžios teikiamą paramą. Nu
sakė mokyklo's tikslą — auk
lėti gerus lietuvius 
šio krašto piliečius. Šį uždavinį 
mokykla sąžiningai atlikinės 
tol, kol turės sąlygas gyvuoti-

Iššaukė šiemetinius abiturien
tus ir.įteikė jiems brandos -ates
tatus.

Apie Jonines licutviškai pa-į
aiškino mokyt Alf. Krivickas. buv0 užkurtas didžiulis laužas, 

j2- kurio liepsna iškilo iki medžių 
viršūnių. Apie jį uždegti 5 ma
ži lauželiai. Joninių nakties pro- 

Į gramai vadovavd mokyt A. Kri- 
i

boję, daug kartų lankęsis vieno
kia ar kitokia proga. A.a. Alfas 
Brinką daug metų bųvo^Alvudo 
narys, apie 10 metų, vaikų teat- 
ro vadovas ir režisierių^,' kultū- 

iki šiol ir kasmet gerbiama ge
dulo priminimuose. Liepos 15 d., 
sekmadienį, dr. J.. Adomavičius 
įžangos žodyje tų dviejų lietu
vių žygį iškėlė į aukšto laipsnio 

i savo! didvyriškumą, pasiaukojusių tė- 
i buvimą Vokietijoje ir VIII klaJvynės Lietuvos garbei pagal sa-

Ko'ridorių ir laiptų sienos bu
vo išpuoštos mokinių fotografi
jomis, pakabintomis kun. J- 
Dėdino. Daugelis, kada nors 

---- __ ---- slankę gimnaziją, galėjo užtikti 
kiu tavęs ateinant’. T. Maka-L = ir save 
cino “Kur tas kelelis?” ir Ko hū-l

Į Amerikiečiai mokiniaiir lojalius!di, berželi? "bei šoki, trypki!
Po dainų be jokios pertrau

kos-tuoj prasidėjo A. Krivicko r

ne- 
pa-

Šioje vietoje jos švenčiamos 
-ta karta. Jei kuriais metais 
sųruošiamos, visuomenė jų 
sigenda.

Iš liaudies papročių, suminėjo 
Joninių naktį surinktų žolių gy
domąją galią. Tautinę gyvybę 
palaikančių vaistų. reikalingos

------  -------- - --------- :—-------r—. v .t j---------

Pries 46 metus Lietuva skau
džiai sukrėtusi žinia apie dviejų 
patriotų transatlantinių lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no tragišką žūtį tebėra jaučiama

sė savo iškylą su klasės auklė- vo šūkį: Tau, Jaunoji Lietuva! 
vadovaujami žaidimai: lenkty- toju, A. Weigel’iu į Bavariją ir| Ir padeklamavo

__ _ _ _ _ 1^-2 __ _ 1 x ____ __ • * _ _ _ 1 _ •_ t* _ i * 4-«o *”1 c* 1 / i o O«niavimas bėgant su raiteliu ant 
sprando, su kujokais ir maišuo
se, virvės traukimas ir kiti.

Kai visiškai sutemo, ]

i “Oi neverk, 
Tirolį atžymėjo atskira foto pa-j motinėle”. Alfonsas Šidagis,pa
roda. Vėl kitoje klasėje buvo 
išstatyti I-IV klasių mokinių! da ir stiPrybė” ir

parke piešiniai. Mokyt. A. Krivickas

viekas ir Br. čepUlevičius. Bu
vo žaidžiami skautiški žaidimai, 
šokinėjimą per -mažuosius lau-j 
želius ir dainuojama- Apie ge-i 
riaųsius dainininkus su akor
deonu susispietė'- dainos mėgė
jai ir traukė dainą po dainos 
bet porą valandų. Atsirado to
kių dainos ir romantikos mėgė-jįęĮ.^ 

į jų, kurie prie laužo prabudėjo 
j visą naktį-

Troškuliui numalšinti veikė 
alaus ir kitų gėrimų bufetas, iš 
kurio pelno A- šiugždinis pas*į 
kvrė 450 DM gimnazijai. Turė-J 
jo pasisekimą ir Ant. Veršelio} 
čia pat skrudinamus dešrelės. 
Jį uoliai pavadavo Eugen. Lu- 
cienė, M. Saulaitytė-Stankuvie- 
nė, Dang. Kviklytė, I. Valiūnie- 
nė ir k t. švelnesnių gomurių sa
vininkai salėje sriūbčiojo kavų-, 
tę ir smaguriavę! įvairių rūšių

suruošė Vilniaus ir jo universi
teto parodą vaizduose 400 metų 
jubiliejaus proga.

Jonines aprašė ir šventės nuo
traukų išsispausdino vietos ir 
apylinkės 10 vokiečių laikraš
čių: Mannheinier Morgen, Lam- 

| pertheimer Zeitung, Viemhei- 
mer Tageblatt, Viernlheimer 
Nėue- Volkszeitung, • Darmstad- 
ter Echo, Weinheimer Nach- 
irchten', Ooenwalder Zeitung, 
Rhein-Neckar Zeitung Heidel- 

Bergs trasser Anzeiger 
Bensheim ir Sudhessische Post 
Heppenheim. Laikraštininkus 
sukvietė ir informavo kun. 
Skėrys.

(Bus daugiau)

i

giedojo “Dievas mūsų prieglau- 
“Graži tėvynė 

mano”. Antanas Kevėža paskai
tė savoje!liuotą kūrinį, dedikuo
tą Dariaūš'ir Girėno garbei. Bu
vęs Lietuvos karo aviacijos la
kūnas Gediminas Januta, prista
tydamas publikai dailininko 
Juodžio paveikslą su skriejan
čiais Dariu ir Girėnu, pavaizda
vo ore skraidos gerąsias puses, 
sykiu ir neišvengiamybę ne
laimės.

rinių parengimų ruošėjas, dar
buotojas ir vaidybinių "rolių at
likėjas. Pastaruosius trejus me
tus Alvudo valdybos narys. To
dėl sekretorius Antanas Kevėža 
atliko kone akademinfty. lygio 
minimų mirusiųjų asmenų bio
grafinę aptartį- ypatingai iškel
damas a.a. Alfo Brinkos taurias 
būdo savybes: į mandagumą, 
draugiškumą, nuoširdumą, pa
slaugumą, palikusį spragą lietu
vių kultūrinėje veikloje. Jam 
Zenono Šukio parašytą eiliuotą 
nękrologą paskaitė dr. J. Ado- . 
mavičius. •. ~ .

Po to sekė malda — suplika
cijos ir šv. Panelės Marijos lita
nija, sukalbėtos visų bendrai. 
Solistai Adelė Duoblienėir AJ- 
fonsas Šidagis giedojo giesmes . 
už mirusius., Lųęįa Tomęcki 
deklamavo. “Prie švęnč. Marijos 
statulos degė žvakės;’. Pabaigai 
sugiedota gįesmė Marija, Mari
ja. Atsisveikinta iki kito sek
madienio šioje sodyboje pager
bimui Lietuvos konsulės ponias 
Daūžvardienės, jos deimantinio 
amžiaus sukakties proga.

0. Algminienė

Antano Kevėžos žmo-

Fr.
e Minė j r

liepos

U

i 
■

BiCOZENC

• Tėvas neužgimė, sūnus dan
gų parėmė (Ugnis -ir dūmai)

— Chicagos meras Jane Byrne 
savaitgalį praleido Massachu
setts pakraštyje, Kennedy na
muose.

— Stoka vandens, po maisto 
trūkumo, yra labai svarbi prob
lema visuose Artimuose Rytuose.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB “TIPS ON
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Id war.
padainavo

brangi” ir kt. Lucia

Š -
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people are still helping America K

makeshift army without proper clothing, 
not nearly erough food, and short on

k was an army long on courage, 
but short on money.

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonck

Computers Dressed Id Khaki
kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining th< 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologic* 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is buih 
around the company’s “mili
tarized” digital computers. 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation- Special compo
nents and packaging make 
them suitable for military usr 
on land, at sea, and in the ain

Jonas ' Ramoška
“Lietuva
Tomecki padeklamavo “Sudiev, 
sudiev!”
nai Genovaitei tą dieną šven
čiant savo gimtadienį, ji buvo 
pasveikinta Sodyboje išauginta 
gėle ir visi dalyviai jai sugie
dojo “Ilgiausių metų!” 
mas baigtas giesme 
Marija.

Sekanti sekmadieni.
22 d., savaitės bėgyje netikėtai 
mirus alvudiečiui Alfui Brinkai 
(VII-17 d.) ir menininkui pro
fesoriui Adomui Varnui (VII- 
19 d.), Lietuvio Sodyboje liūdė- 
dami po gedulo skraiste apie 30 
asmenų pagerbė jų atminimą. 
Dr. J. Adomavičius paskaitė 
maldą, prašant, dangaus palai
mos mūsų įnirusiems — Ateikit 
angelai, priimkit mirusius ir pa- 
lydėkit prie Aukščiausiojo aki
statos. A.a. profesorius Adomas 
Varnas nebuvo svetimas Sody-

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skrn 
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 BrCOZENEA Use only as 
directed; The medicallyprp.ven 
creinefor 
itching. r

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

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

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY-

IF YOU DRIVE AT THE 
M/MMUM SPEED STAY IN



PUIKUS NAUJIENŲ PIKNIKAS

KAIMIETIS IR PLĖŠIKAS
būti tokiavieta gali

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

Antano Balčiūno mirties metinės

banketus, piknikus sutelkti lė*
Vyrai kirto anglams mišką. Nor- APie jaunimą - neužsimink!

1

šmotelis, 
Šimtmečio

Amerikon 
pradžioje,

mi?; atsakė a' 
dė falšyvas. ..

® Vienas lieja, antras geria, 
trečias auga? (Lietus, žemė ir 
žolė)

“Parduok brar 
“Ba^d^’^’i fą

įžangos ir nieko ne
žino, kad viskas.

Kiekvienam aišku, 
pabran go. Bet atsi-

"Jau nebeturiu jėgų paeiti... 
I Mirštu iš bado...”, staiga paste
bėjo ant savo rankos auks n į

kiekvienos tautybės ir be pilie-.Laikraščiai vegetuoja. Rengia 
tybės, atseit rusų pabėgėlių, 93.) j .■ - .

'Šv. Mišias atnašavo Šv. Mer-> 
gėlės Marijos Marquette Parko 
bažnyčioje kun. Gelažius.

atsirado 
pasodino i

:c! etą.
nadarvti”, ra

imti ’šeinant i sceną Tas buvo 
ir iš publikos

Praeitą šeštadienį Chicagoje vyksta ir vyras su abiem vai- 
įvyko puikus Naujienų pikni
kas. Ryte lijo, bet apie vidudie
nį oras prasiblaivė, vėjas išblaš
kė debesis, o prašvitusi saulė 
sušildė orą.

Pikniko rengėjai buvo labai
susirūpmę. Pikniko v'eta nauja, dėl ir vyko į pikniką

Pa- šia gerai pap:etauti,
daro 
kita- 
prie 
jau

kais — tikrais pagalbininkais.
Žmonės pradėjo rinktis anks

ti. Jau anksčiau pažįstantieji 
maisto gamintojas žinojo, kad ir 
geriaus’ame restorane lietuviš
ko skanesnio maisto negaus, to- 

pirmiau- 
o vėliaudaugeliui visai nežinoma, 

prasta’’ piknikus lietuviai 
sekmadieniais, tuo tarpu 
taučia’, greičiau prisita’ką 
kintančio gyvenimo, juos
daro šeštadieniais. Turi progos 
pasilinksminti, sekmadienį pail
sėti, o pirmadienio rytą traukti 
į darbą.

žmonės pradėjo rinktis į p'k- 
niką žymiai anksčiau. Piknikas 
prasideda 12 valandą, bet jie 
jau susirado vietą ir atvyko 
nuo 11-tos, o buvo ir tokių, kurie 
laukė vartų atidarymo nuo 
10-tos valandos.

Šis piknikas buvo d'deliame 
Wosniaiko sode, esančiame mies
to viduryje, todėl daugelis ne
manė, kad 
graži. •

Juozas 
atvažiavęs
yra gyvenęs šioje apylinkėje, 
žino, kad anksčiau čia buvęs 
McCormick klubas, kuriame 
biznieriai pramogavo. Išgriovus 
dirbtuves, klubas jiems nebuvo 
reikalingas. Jį’nupirko apdairūs 
biznieriai, kurie ir šiandien da
ro gerą biznį!. Uz gražią vietą 
piknikui ima stambią sumą. Vie
ta jau užimta dviem metams iš 
anksto.į.’T.en tik šeštadieniais 
gali koją įkelti, nes visos kitos 
dienos užimtos. Praeitų metų 
pikniko vieta išgriauta, padary
ta vieta mašinoms pastatyti.

Pikniką pradėjo Kristina Aus
tin, anksti atvykusi su visa savo 
šeima. Anksčiau, aišku, ten atsi
rado pikniko šeimininkė Sofija 
Adomaitienė, lydima ir padeda
ma geros virėjos Galinos Jasiū- 
naitienės. Jos jau prieš dvi die
nas privirė kaldūnų, prigamino 
dešrų,. kopūstų. Jos jau viską 
buvo p'aruošusios, kai atsirado 
pirmi išalkusieji. Joms padėjo 
Pranckevičienė, visuomet pasi
ruošusi priremti petį prie Nau
jienų ruošiamų renginių. Ji va
žiuoja-ne-viena, bet kartu at-

jau ir pasižmonėti.
Pati Kristina, kol 

daugiau pagalbininku. 
Juzę Kriščiūnienę. savo motiną,
prie vartų į pikniką. Miesto 
centre turėti puikią gegužinės 
vietą — reikia mokėti. Reikėjo 
mokėti ir įžangą. L’etuviai tai 
žino, nes moka visose vietose.

Dauguma ramiai mokėjo po 
du doleriu 
sakė. Jie 
brangsta, 
kad viskas
*-ado ir tokių, kurie tesumokėjo 
tik dolerį. Jie, girdi, ir anksčiau 
bemokėję po doleri. Kas anks- 
č’au buvo, tai to šiandien nėra. 
Už lietuviškos duonos kepaluką 
mokėjome 50 centų, o šiandien 
be $1.25 jau nebegausi.

Bet visi tie, kurie manė, kad 
doler's — perdaug, pakeitė savo 
nuomonę, kai įžengė i sodą. Ge
gužinės vieta didelė, švari, 
daug medžių, šešėlio. Didelė 
salė šokiams. Geras orkestras, 
^rojąs lietuviškus ir modernius 
šokius. Daug stalų su dideliais 
l’etsargiais. šeimos, pažįstami, 
draugai užima stalą, valgo ir 
šnekučiuojasi.

— Niekad Naujienos nesuruu- 
šė gegužinės tokiame švariame 
ir parankiame sode, —girdėjo
si komentarai.

Piknike anksti atsirado ir 
Blekys su visa grupe padėjėjų. 
Tuojau įkaitė pečių ir pradėjo 
pumpuškas kepti. Lietuviški 
restoranai kepa pumpuškas. bet 
nieko nėra skanesnio, kaip švie
žia, tik iš keptuvo ištraukta 
pumpuška.

Visi, pabuvusieji piknike, pa
sižmonėję, užkandę, pašokę ir 
gerų dovanų laimėję, tiktai* 
džiaugėsi,' kad Naujienų pikni
kas buvo tokioje gražioje ir pa
rankioje vietoje, lengva ten nu
važiuoti ir malonu popietę pra-

du pakvietė į-Rjemūnės restora
ną 69-bje gatvėj ©..kavutei. Prisi
rinko !ąi0"2Qi^įnenų. Maldą su- 
kalbėj B J. SJuozevi čius.

Vieri&je iš .anglų zonos di
džiausioje stovykloje gyvenome 
kartų. Stovykloje lietuvių buvo 
per -2500. (Latvių SS divizija 
1500 vyrų, estų ir latvių per 500

ina 6 metrai savaitei. Iškirtome 
per 300 kuo puikiausio miško. 
Dienai išveždavo per 70 vagonų. 
Už tai gavome padidintą maisto 
normą, cigaretes. Įsteigėm ko
operatyvą, pirkom vaisių, turė
jom gimnaziją, mokyklą, skau
tus, ateitininkus. Buvo puikus

: per 90 asmenų choras, kuriam 
vadovavo muzikas Liuberskis. 
Ne tik stovykloj, bažnyčioje gie- 

i do j o, bet duodavo kariuomenei 
| koncertas. Buvo teatralų būre- 
j lis. žodžiu, kultūrinis gyveni- 
I mas žydėte žydėjo. Turėjom 

paradams aikštę su tautiniais 
motyvais padirbtus kryžius.

Be kitų Įstaigų, buvo pašto 
įstaiga. Viršininkės pavardės ne
beprisimenu. Faktiškas vadovas 
buvo A. Balčiūnas. Berods, jis 
turėjo 12 laiškanešių. Tai jau 
nemažas miestelis, pasakyčiau.

Kas būdinga, — kiek Antanas 
užsakė knygų — permažai, kiek 
užsakė laikraščiu — visuomet 
permažai. Eilės stovėdavo prie 
spaudos.

Po 30 suvirs metu sunku 
įbrukti lietuviui knygą į rankas.

patikimų šaltinių nuskamba ai
das, kad negeistinų asmenų ei
lės didėja... Ne be reikalo va
žinėjo Mališauskas ir Lukoše
vičius iš sovietų pasiuntinybės.

K. Baukus

L The Well-Dressed Astronaut Of The ’80s I
y "When America’s new Space 
Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
sn advanced space suit devel
oped for tie National Aero- 
mirties and. Space Admin- 
žstration.

> The two-piece RiS consists 
©f ft flexible pants portion 
and ft hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 

•life-support system; the 
Control unit on the chest 
xegulates and monitors the 
system.
( The demonstrator spice 
•nit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
Suits will be stowed when

not in use. Both its back* 
pack and control unit ara 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their spaed 
suits,. Excess body heat is 
removed -.by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process “ 
from pants to- helmet and 
gloves — takes about five 
minutes.

leisti. Apie š 
pakalbėti.

į pikniką dar teks
Reporteris

Į r
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ryta didelė pažanga, nes prieš kai pasakė žodžius: 
trejetą metų HUD buvo nusa- į 
v;nęs 711 namų už tą pat atsi
tik mą Ipotekoms sumokėti.

Tokios privilegijuotos namų bransa'ietą, kurį užmiršo nusi- 
oirkimo politikos rezultatas yra.
kad Roselande daugiau negu pastebėta salėje 
kur k’tur č'kagoje yra šimtai kas tai sur ko: 
namu faniera ir lentgaliais už
kaltai langais ir durimis.

Praneš me “Namų skolų ne
mokė usiems suteikiama antra Į 
proga” Sun Times liepos 27 die-’ 
na skelbė visas galimybes at- į 
gauti už morg.čių nemokėjimą j 
orarastus namus: tokių namų | 
buvęs savininkas turi tik įrody- į 
ti, kad skola liko nesumokėta! 
dėl ne nuo jo priklausomų prie- j 
žasčių ir įtikinti, kad naują 
morgičių pajėgs išmokėti.

® Atėio senas m;sl:nč:us. mos
telėjo rankom ir išledo iš kiek
vienos po šešis paukščius, kiek
vienas paukštis turėjo po ketu
ris sparnus, kiekvienas sparnas 
turėjo po septynias plunksnas ir 
k;kv;ena plunksna buvo pusiau 
juoda, pusiau balta? (Metai, 
mėnesiai, savaitės ir dienos)

SUSIGRIEBĖ KĄ ATSAKYTI

Garsi prancūzų aktorė Sara 
Bernard vaidino viename veika
le elgetos rolę. Tuo momentu.

-t ■
i

M

s

1-W

t*?

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
end electricity.
Don't be a Born Loeeri

Jis užaugęs skirtingose sąlygo
se ir faktiškai daugumoje ati- 

. trūkęs nuo lietuviško gyvenimo.
Prisimenam: prie R. Kalanto 

paminklo — jų nėra, Pavergtų 
tautų savaitės demonstracijoje 
— jų nėra ir, išskyrus dviejų 
šeimų jaunuolius, kurie rėkavo 
Laisvės Lietuvai! ir pan. Ukrai
niečių, latvių, estų jaunuoliai, 
pasipuošę kiekvienas krūtines 
vėliavėlėmis, žygiavo prie estra
dos. Mat, mūsiškiai stovyklauja.

Prie Dariaus ir Girėno, tautos 
didvyrių pagerbimo — jauni
mo nėra. Amerikos karo vetera- 
ranai ir mūsiškių vos dvi orga
nizacijos buvo su vėliavomis. 
Net šauliai nesiteikė dalyvauti. 
Koktu ir graudu žiūrėti!

Sedorfo' stovykloj mūsų jau
nimas buvo pasididžiavimas! 
Visos tautinės iškilmės prasidė
davo ir baigdavosi jaunimo pa
radais. Jiems vadovavo Lietu-

Pirmininkavo

ROŽIŲ ŽEME ŠIANDIEN-

CHICAGO.— Rožių žemė yra 
lietuvių duotas vardas Roselan- 
dui, vienam iš jaukiausių prie
miesčių ar užmiesčių Chicagos 
rytuose, seniau žymia dalimi 
apgyventam darbščių ir tvar
kingų lietuvių su švariai išlai
komais namais-nameliais, apso
dintais medeliais ir gėlių dar
želiais. Patiko ir kitiems Rožių 
Žemė, kaip dabar patinka Mar- 
ketparkas. Reikėjo tik pagąs
dinti džiunglių taktika... ir Ro
žių Žemė pasikeitė iš pamatų.

Šiandien, Roselandą užtvinus 
naujakuriams, HUD (Housing 
and Urban Development De
partment) už valdžios (FHA — 
Federal Housing Administra
tion) garantuotų morgičių (ipo
tekų) nesumokėjimą Roselande 
iš pirkėjų yra atėmusi 584 na
mus, kurių 246 yra tušti, niekas 
juose negyvena. Bet jau pada-

Kaimietis, kurdamas savam namely laimę, 
Karvutę ir melžtuvę mugėj nusipirko 
Ir pats su pirkiniais namolei vyko 
Pro mišką tyliai neviešu keliu į kaimą. 
Staiga Plėšikas kelią jam pastojo

Ir ligi sauso apdorojo.
“Susimylėk! — graudinasi žmogelis, — 
Visai mane tu pribaigei — aš pražuvau! 
Karvutę pirkt rengiausi ištisą metelį 
Ir šios dienos sulaukti vos gavau”.
Gailėdamos Plėšiks jam sako pagaliau:
“Gerai, jau dėl manęs nesigraudinkie:

Iš tikro, kas be to,
Juk karvės melžt man nereikės. Tad tiek jau to.
Melžtuvę savo atgalio's tu pasiimkie!”

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, ilius
truotas, gaunamas Naujienose, kaina $4).

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

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

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

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

Tel. 476-2206

i

vių komitetas.
adv. Plokštis. Kiek prisimenu, 
jaunimo gretose matėm J. Vai
čiūnienę, J. Kazlauską, inž. V. 
Liuvima, K Povilaiti, A. Sa- ^7 Z?

muši, A. Orentą ir kitus. Kon
takte dirbo gim. dir. J. Vedegys.

šiandien liūdna ir tiesiog 
graudu, kai skaitai, kad ateiti
ninkai, vadovaujami vienuolių, 
svarsto prostitucinius romanus, 

j komunistiniai autoriai jų pro
gramose, jaunimo kongrese dr. 
Štromas ir Striptizo autorius žy
das perša savo idėjas. Net Va
sario 16 gimnazistai jau nebe tie, 
kuriuos globojo kun. Sugintas. 
Pasimetimas aukščiausio laips
nio! Pasimetėliai griauna Vliką, 
Altą, kurie mus išgelbėjo nuo 
tironijos. Atsakingų veikėjų, at
rodo, praplautos smegenys... Iš

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.That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin 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.

| — MAWIIMOS, CHICAGO ■* U* Tuesday, July 31, 1979

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai ._ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $15.0<J

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

$10.00
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No© fruadžie plrmoa d.
DianraUio kalaoa:

As of Docatnbar L 1$77 
Subscription Rat**:

M Chicago $33.00 Per year, $18.00 >«r 
jix months, $10.00 per 3 month*. In 
>mer USA localitiea $30.00 per year, 
$16 00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
rther countries $34.00 per year.

piuei. metu ------------------ ___  $16.00
trinu mėnesiams __ ____ $ 9.00

____ « 3.00

Kanadoje:
metanu ----------------------___  $83.00
pusei metu ________  $18.00
Yianam mėnsaiui ____ ____ $3.50

Užsieniuos©:
metams ----------------------___  $34.00
pusei metu —-------------- ___  $18.00
▼ienam mėneatni ____ ____ $ 4.00

Naujiena* eina kasdien, ibkiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halited St, Chicago, 
ūl. 60608. Talat 421-6100.

Pinigu* reikia siusti paiia Maiay 
Orderiu karta a užsakymu.

hicagole tr priemiesduoee:
metams$33.90 
pusei metu  $18X10 
trims mėnesiams  $10.00 
vienam mėnesiui  $ 3.50

titofe JAV rieto**: 
metams ĮSOJO

NAUJIENŲ mitinė atdara kasdien, ižakyrus aekmadienim, nu*
9 vaL ryto iki S ral. rakoro. Sežtadieniiis — iki 13 viL

“Aušros” mintis tęsiant
Ilgame “Aušros” straipsnyje, ’’Žvelgiant' į ateites 

Lietuvą”, buvo paliesti kiti klausimai, su kuriais verta 
supažindinti išeiviją.

Kaip žinome, Lietuva yra sąmoningai rusinama 
jvariais būdais, -svarbiausia, -užtvindant okraštą kolo
nistais. Kaip “Aušra” numato spręsti šį klausimą, pa
sisakoma sekančiai:

“Atkūrus nepriklausomybę iškils viena svar
biausia problema — ką darysime su rusais, kurių 
okupacijos metu pas mus apsčiai prigūžėjo? Juk ne 
paslaptis, kad pas mus atvyksta... ne pati geriausia 
rusų tautos dalis, bet priešingai, jų tarpe daug re-

■ cidivistų, girtuoklių, saugumo šnipų ir šiaip žmo
nių, pasiruošusių... Lietuvos vardą išbraukti iš že
mėlapio visiems laikams”. (Aušro, Nr. 14z54).
“Aušra” numato ateities Lietuvoje toki spren

dimą:
. “Visus rusus, atvykusius Į Lietuvą po 1944 me
tų, taip pat jų vaikus, gimusius Lietuvoje, būtinai 
išsiųsti atgal... Jei Lietuvoje paliksime rusus — pa-
— liksime Rusijos “penktąją koloną... Viena išim
tis, jei nors vienas šeimos narys lietuvis — šeima ga
li likti Lietuvoje”.
Lietuva nėra užpūdoma vien rusais, bet ir ukrai

niečiais, baltgudžiais, totoriais ir kitomis tautybėmis. 
“Aušra” numato toki sprendimą:

“Kaip elgtis su jais, priklausys nuo tų tautų 
pasirinkto kelio: jei tas kelias palankus Lietuvai
— jie galės pas mus pasilikti”, (t. p.).
Ši, mūsų nuomone, “Aušros” užimta pozicija nėra 

visai’ logiška, nes ir kitos slaviškos ir neslaviškos tau
tybės yra sąmoningai okupauto apgyvendinamos Lie
tuvoje su tuo pačiu tikslu, kaip rusai. Nieko nepasako
ma “Aušroje, kokie yra susidarę santykiai su nerusais, 
priverstinai ar savanoriai atsiradusiais Lietuvoje. Rei
kia manyti, jie yra favorizuojaini okupanto ir tuo pačiu 
yra priešiškai nusistatę prieš lietuvių išsilaisvinimo 
kovas.

Užpildymui susidarusbs gyventojų tuštumos, iš
krausiąs visus okupantus prigabentus kolnistus, “Au
šra” tikisi sulaukti masinio lietuvių emigrantų grįžimo 
į išlaisvintą savo tėvynę, kas, mūsų manymu, labai 
abejotina.

Jau buvo anksčiau aptarta, ką “Aušra” numato da
ryti ateities Lietuvoje su kolūkiais ir valstybiniais 
ūkiais, dabar pasvarstykime, kaip manoma tvarkyti 
ateityje pramonę, prekybą ir finansus.

“Stambios įmonės priklausys valstybei. Čia 
reikėtų prisiminti Jugoslavijos darbininkų patyri
mą... kur įmones valdo darbininkai... ir sprendžia 
ką gaminti, kaip gaminti... Valstybė į įmonių vi
daus reikalus nesikiša. Smulkios įmonės ir įvairios 
dirbtuvės galėtų priklausyti privatiems asmenims, 
kad pakeltų gaminių kokybę ir... skatintų sveiką 
konkurenciją”, (t. P.).
Toliau “Aušra” pasisako už laisvas profesines są

jungas, su teise reikalauti didesnių atlyginimų, viešai 
protestuoti ir net streikuoti, bet

“jais reikia naudotis tik tada, kai nenukenčkia val
stybės interesai.”
Kaip matome, “Aušra” pasisako tikrumoje už tau

tinio komunizmo įgyvendinimą, kuris daugiau ar ma
žiau yra praktikuojamas satelitinėse valstybėse. Reikia 
šioje vietoje priminti, kad bene pirmoji Stefanija Rū- 
kienė, savo atsiminimuose iš Sibiro tremties ir okup. 
Lietuvos gyvenimo, atskleidė, kad naujai auganti kar
ta yra palinkusi į Jugoslavijos tipo komunizmą.

Tai neturėtų mus nustebinti, nes Lietuva nepavel- 
dėjo demokratinių tradicijų ir nesugebėjo jų įgyven
dinti nepriklausomybės laikotarpyje, kas sudaro labai 
sunkias pasekmes dabartinėje lietuvių tautos laisvės 
kovoje. Būdami beveik aklinai uždaryti nuo vakarietiš
ko pasaulio idėjų įtakų bei neturėdami daug kuo pas-i 
semti iš savo praeities, nesugeba persvarstyti Lietuvos 
ateities problemas vakarietiškos galvosenos kate
gorijomis.

“Aušra” kaip ir kitų pogrindžio spaudos organuo
se, sutinkama daug nekonsekventiškumo, nesugebėji
mo Įsijungti Į vakarietišką pasaulį, net naivumo, kai 
pav. “Aušroje” siūloma apsijungusioms Pabaltijo tau
toms Įvesti bendrą esperantų kalbą.

Iš kitos pusės, ta pati “Aušra”, kad ir nenuosekliai 
orientuojasi Į Sacharovo vadovaujamą disidentinį są
jūdi, kuriame teisingai įžiūri gynamus laisvo žmogaus 
principus, kas priartina juos prie Vakarų demokratijos 
Pasaulio.

Kaip matome dabartinio Lietuvos pogrindžio min
tys yra prieštaringos, nes neturi tvirtos atramos Vaka
rų demokratijų idėjiniame ir dvasiniame palikime bei 
yra blaškomi netikrumo ir okupantų klaidinančios- pro
pagandos ir ideologinės diversijos.

Kas gali jiems padėti? Laisvojo pasaulio lietuviai, 
i kuriuos iš anapus daug kartų kreiptasi ne vien šau
kiant materialinės ar politinės pagalbos, bet padėti 
jiems susigaudyti politinėje painiavoje ir surasti nau
jus idėjinius ginklus kovai prieš modernųjį totalizmą.

Į ši, kovojančios tautos šauksmą, negali duoti at
sakymo išeivijos sluokniai, kure buvo ir liko antidemo
kratinio nusistatymo. Šis uždavinys krenta ant tų, pe
čių, lietuvių, kurie įsavino Vakarų demokratijų idealus 
ir sugeba spręsti mūsų amžiaus problemas.

I ' V. K.

A. Cooper Skupas - Čikagos miesto vaizdas

Kada raudonas pasidaro žaliu?

bet ir auksę-. šiandien prancūzai 
neturi aukso, nėi dolerių. Toki
jo konferencijoje Prancūzijos 
prezidentas patarinėjo prezi- j 
dentui Carteriui, kaip apsaugoti & 
JAV dolerį ir ūkį nuo pasikė- 
sintojų. Visos Europos valsty
bės, įskaitant ir Sovietų Sąjun
gą, Iraką, Iraną ir Saudi Arabi
ją, gaudo JAV dolerius, nes tai 
esanti saugiausia ir parankiau
sia prekybos priemonė visame 
pasaulyje. Be JAV nėra tokios 
didelės pažangos moksle, pramo
nėje ir ūkyje.

Vokietijon atvyko 
165 užsieniečiai

MIUNCHENAS, Vokietija. — 
Š pmis d’enomis Vokietijon at
vyko 165 užsieniečiai, kuriems 
leista aps;ęyventi ir dirbti Vo- 
kiet’joje. J’’e turi te’sę susirasti 
gyvenamą vietą ir dirbti bet ko
kius darbus. Vokietijos darbo 
įstaigos padės jiems tuos darbus 
surasti.

Iš Rumunijos atvyko 128 žmo
nės, iš Čekoslovakijos atvyko 11, 
o visi kiti pasiekė Vakarų Vo
kietiją iš įvairių Rytų Europos 
kraštų, kuriuos dabartiniu metu 
valdo komunistai. Vokietija pri
ima ir leidžia apsigyventi val
džios persekiojamiems žmo
nėms.

ANDRIUS RYLIšKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
Į VAKARUS

(Tąsa)

Vėliau visos gimnazijos Vokietijoje tuo litua
nistiniu knygynu naudojosi vežiodamos jį dalimis. 
Tai buvo vertingas indėlis lituanistikos studijoms. 
Lietuvių tremtinių masei emigruojant tas knygy
nas padalintas pusiau. Pusė jo palikta Vasario 
16 d. gimnazijai Vokietijoje, kuriuo naudojasi ir 
lietuvių gimnazija Italijoje. Kita pusė atgabenta 
į JAV ir perduota Putnam lietuvaičių bendra
bučiui ir juo naudojasi Šv. Antano gimnazija Ken- 
nebunkporte (Dabar “Alkos” muziejuje — Red.).

PAŠNEKESIAI
Hanau stovykla buvo tarptautinė. Buvo ap

gyvendintos kelios senų rusų emigrantų šeimos 
išsiųstos iš SSSR 1922 m. kairiųjų partijų nariai: 
socialrevoliucionieriai, menševikai ir kt.

Šeštadienių ir sekmadienių laisvalaikiais DP 
būriuodavosi pokalbiams, štai vieno šeštadienio 
nopietės DP sambūrio pokalbis po anketų pildy
mo 1945 m2tų rudenį.

Sovietai labai susidomėję grąžinimu tėvy
nėn naujų emigrantų, savųjų sovietinių Piliečių. 
Kokia velniškai sukta rusų komunistų propagan

da ! Mūsų senųjų emigrantų grįžimas tėvynėn, tai 
SSSR Prezidiumo malonė ir tenkinama individua
liais prašymais, — sako vienas senas rusų emig
rantas iš Čekoslovakijos.

Sovietinis mokytojas nuo Poltavos taip iš
vedžiojo:

— Naują emigraciją sudaro darbininkai, ūki
ninkai, inteligentai, kilę iš liaudies ir net komu
nistų auklėtiniai. Juk jų komunistai negali ap
šaukti “Kapitalizmo atmata” arba “Socialiniai 
svetimas elementas”. Bolševikai įtikinėja savo 
žmones sovietijoje pas save, kad negrįžta namo 
tik dėl to, kad jiems trukdo grįžti JAV “Wall- 
streeto” rykliai.

— Kažin ar daug kas patikėjo komunistinei 
propagandai, — įterpė kolchozininkas gudas, čia 
mus pabėgėlius apskelbė “liaudies priešais”, “Tė
vynės išdavikais”, “Fašistais”.

Mokytojas nuo Poltavos įterpė:
— Bet vėliau agitatoriai apsižiūrėjo. Nepa

togu agitatoriams, kad čia tokia gausybė negrįŽ- 
tančiųjų. Sovietai griebėsi veidmainystės. Iš vie
nos pusės, jie žarsto meilės žodelius agitatorių 
lūpomis, bet iš kitos — laiko arsenalą bausmių 
kiekvienam grįžtančiam.

Juk nėra nė vieno emigranto, kuriam nega
lima būtų pritaikyti net visų 14 punktų, jų pa
garsėjusio baudžiamojo kodekso 58 straipsnio. 
Visi šitie punktai numato sušaudymą arba ilga
metę bausmę kacete.

Neseniai Chicago Tribune da
vė įdomų Alice Siegert straips
nį, aiškindama kodėl marksistas 
filosofas Waif gang Harich, 56 
metų amžiaus, išvyko iš Rytų 
Vokietijos į Austriją. Tas komu
nistų intelektualas su Rytų Vo
kietijos palaiminimu išvyko gy
venti į Vieną, Austriją, kad įsi
jungti į Vakarų valstybėse pra
sidėjusią veiklą prieš atominę 
energiją. Keistas sutapimas — 
W. Harich atvyksta į Vakarus, 
kada čia . pradėta akcija prieš 
atomo energijos vystymą, o tuo 
tarpu komunistiniuose kraštuo
se kaip tik pradėta akcija spar
tinti ir didinti atominės, energi
jos naudojimą.

Rusija planuoja eilę atominių 
reaktorių statybą į vakarus nuo 
Uralo kalnų. Rytų Vokietija pra
mato, kad per sekančius 20 metų 
jie gaus 50 proc. visos sunau
dojamos elektros iš atominių 
reaktorių. Jugoslavija planuoja 
12 naujų reaktorių.. O Vakarų 
valstybėse tos pačios idėjos žmo
nės išvystė didžiausias demonst
racijas prieš reaktorių statybą.

Ir kaip elgiasi tos pačios par
tijos vadovai? Rytų kraštuose 
komunistų partija skatina ir 
plečia atominės energijos gamy
bą, o Vakarą valstybėse tos par
tijos Žrtionės rengia demonstra
cijas prieš: Rytų Vokietijos- par
tija skatina atomo reaktorių 
statybą, o Vakarų Vokietijos ko

munistų partija, nors gyvena 
Rytų Vokietijos parama, akty
viai yra įsijungusi į akciją prieš 
atominę energiją. Ir W. Harich 
tikisi jiems daug padėti.

Pažiūrėjus į Amerikos “anti
nuclear” organizatorių pavar
des, pamatysime kuriam kraš
tui, kokiais sistemai jie tarnau
ja ir kokius tikslus jiė turi.

Ignas Petrauskas

Komentuoja Čarterio 
pasakytą kalba

NEW YORK, N-.Y. — Prezi
dento Čarterio kalbą, pasakytą 
energijos klausimu, labai plačiai 
komentuoja ne tik Amerikos, 
bet ir Europos politikai.

Prez. Carteris, norėdamas ap
ginti Amerikos ekonomijos pa
grindus, ėmėsi priemonių pada
ryti kraštą nepriklausomu nuo 
užsieniečių. Prezidentas gerai 
žinojo netolimą praeitį ir pasi
priešinimą Amerikos planams. 
Pirmas pasipriešino gen. Char
les DeGaulle. Vietoje dolerių, 
jis pareikalavo aukso. JAV par 
prašė sumokėti senas skolas. De 
Gaulle sutiko prisilaikyti senų 
susitarimų. Jis pareikalavo iš
vežti iš Prancūzijos buvusią ka- 

;ro medžiagą ir atsargas. JAV 
dalį išsivežė, o kitą dalį paliko 
Prancūzijoje, atiduodama-: vy
riausybei; Už turimus . dolerius 
prancūzai gavo ne tik frankus,

Pavojinga karalienės 
kelionė

LUSAKA, Zambija. — Britų 
karalienė, vykdydama seniai 
duotą pažadą, išvyko oficialiam 
vizitui į Zambiją. Karalienė at
skrido, bet ji pataikė labai ne
ramiu laiku.

Zimbabvės premjeras Muzo- 
rewa nenori klausyti prieš de
mokratinius rinkimus kovojusių 
juodžių grupėsį tuo tarpu Zam
bijos juodžiai nori, kad jų klau
sytų. Zambija organizuoja kitas 
Afrikos valstybes ’ Muzorewai 
nuversti. Tuo tarpu Zimbabvės 
Muzorewa nori lėktuvais bom
barduoti Zambijos sostinę. Bri
tai bijo, kad nekliūtų-karalie
nei, kuri nori abi valstybes su
taikyti.

AMA ir vėl atmetė 
sveikatos apdrauda

CHICAGO. — Amerikos Me
dicinos Draugija (AMA) pa
tvirtino savo opoziciją valdžios 
kontroliuojamai nacio nalinei 
(visos .Amerikos) sveikatos ap- 
draųdos programai, bet jokios 
savo programos nepateikė. Ne
gana to, Medikų Delegatų Rū
mai (House of Delegates) pra
eitos savaitės susirinkime vėl 
įgaliojo AMA- patikėtinių tary
bą atitinkamai reaguoti į kiek
vieną naujo įstatymo sumany
mą, liečiantį mediciną.

Gūdas nuo Minsko pertraukė :
— Šaudymai dabar retai vykdomi. Mat, So

vietų kacetams trūksta vergų darbams. Kiekvie
nas repatrijantas gali tikėtis 5 ar 10 metų arba 
dvigubai konclageryje. Mažai ką "žavi tokia Krem
liaus malonė.

Bet vienas čekas, atsidusęs, tarė:
— Amerikos prezidentas Franklinas Roose- 

veltas padarė daug gero JAV viduje, bet, priešin
gai, pridarė painiavų tarptautinėje politikoje, ku
rias bus sunku išvengti be gausių aukų. Jis pats 
apie pasaulį žinojo iŠ pašto markučių, o apie ko
munizmą nieko. Jo aplinkoje nebuvo žmonių, kurie 
būtų padėję orientuotis aplinkybėse.

Jo suorganizuotas vadinamas “smegenų tres
tas” tame klausime buvo bereikšmis. Nes jie visi 
buvo liberalai, kuriems komunistai buvo artimes
ni. Komunistai juk yra “kairieji”, o jie visgi gal
voja, kad kairiųjų pažiūrų žmonių samprata jun
giasi su pažanga. Kiek laiko tvers' tos iliuzijos 
numatyti negalima. Tokiais atvejais lieka pasi
kliauti draugu Stalinu ir kompartija.

Griežtas “savanoriškas” grįžimas buvo taiko
mas rusams kariams, buvusiems Sovietų Sąjungos 
belaisvio generolo ViasOvo vadovybėje. Jie visi in- 
ternavosi amerikiečiams, kurie užtikrino jų globą. 
Bet vėliau amerikiečiai įvykdė tris baisius išda
vimus: du Plattingene ir vieną Bad-Aiblinge. 
Kiekvienas išdavimas buvo politrukų kruopščiai

apgalvotas ir savaip organizuota^ bet vykdomas 
amerikiečių karių. Po tų liūdnų išdavinių 'vokiš
koji spauda daug rašė-, tiksliau sakant, aprašė 
vežamųjų savižudybes.

Bet visgi po tų išdavimų kažkam, kažkur pa
sisekė prie kažko Prieiti ir išaiškinti- “Griežto sa
vanoriškumo”. sąvoką ir jo tolimesnis taikymas 
buvo sustabdytas. Tuo būdu piliečių daliai, neno
rinčiai grįžti į- kilmės kraštus, pasisekė išvengti 
“pažangos” krašto ir teko tenkintis “supuvusiais 
Vakarais”.

0 juk daugumai negrįžtančiųjų į “Socializmo 
Tėvynę” grįžimas reiškė gyvenimo ir mirties klau
simą, o sovietiškųjų kacetų nebūtų išvengęs nė 
vienas.

Daugelis rusų prisirašė prie kitų tautybių 
stovyklose išgalvotomis pavardėmis. Jie žinojo, 
kad UNRA organizacijos pareigūnai, daugumoje 
komunistų simpatikai, arba jų papirkti, Perduos 
tremtinių sąrašus Maskvai ir jų giminės pasilikę 
tėvynėje kentės dėl jų. Net važiuojantieji įkur
dinimo vieton bijojo ir savęs neatšifravo, Įsikū
rimo kraštų įstatymai jų tos baimės nesuprato. 
Tie, kurie nenorėjo duoti kreivos priesaikos, tapo 
bastūnais Vokietijoje. Vėliau rusai DP, imdami 
Įkurdinimo kraštuose pilietybe, grąžinusi savo 
pirmykštes pavardes. ■

’ (Bus daugiau)
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Mažeika & Evans

ALEKSANDRA NAVICKAI TĖ-BODNER

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

I

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 

M4S So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6446 

■PNijna Ligonius pagal susitarimą 
Jei neaLsmepia, sMamhinti 3'/4-bu04

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS lift CHIRURGAS 

W***ch*$)«r Community klinikos 
Medicinos direktorius

a938 S. Mtnheun Rd., WestcrwMer, ik
V ALa/lNUOSz 3-—9 aarbo dienoniu ir 

Kas Antrą šestaoienj 8—3 vai.
TeL; 562-2727 erbe 562-2728

TEI------BE 3-5893
DR. A. B. G Ui VELKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ} 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3VC7 West 103rd Street 
Valandos pagal kuri tarimu

DH.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
VaL antrai. 1—4 popiet,

"Žiūrėkite, broliai, i savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingy kū
nu, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galintais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pasaukimą ir iŠ- 
ruikimą tikrą.

rų jie sykdė poht š .ai karinę 
h siią, kuri buvo p-^gaikšinga 

•'•'či-.i lietuvių tau*.*r Jie išgel
bėjo Vakaru civilizacija nuo

m. 
‘lieškoti draugų 
r visada. Kiek- 
turi tapti savo 

YpačDR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 St. Tai. 737-514J

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
♦‘contact lenses’” 

VaL MW luaitanmą. Uždaryta treč.

Ofiso telef.: 776-2330
Razidsncljos t»l«f.: 448-5545

i--------------------------
j J. VENCLOVA

DR. VYT. TAURAS J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, MOTERŲ llgce.
Ofisas 2652 WEST 59th SIRGSI 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pina- annacL, trečiaa. 
ir penkt. ir B-d vaL vak. SUtadie-1 * • j
ows 2-4 vai. popiet ir kitu laixu:

o«aį»l suaitarim*.

F ŠILEIKIS, O. P. Į
ŲiiTHOPEDA>PBOTE^STAS 

K s Aparatai - Protezai. Mdo. nan- 
t luuML bpaciaik pagalba fcJjoma. 
F larčn bupporisj ir t t.

: DR. Č.K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

' TeL (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

T<J. WA 5-8063

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

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

(Tęsinys)

Iš visų Lietuvos diplomatų 
bene geriausias buvo Lietuvos 

te*' W«t 63ni 'st^ thiėas*.Tr606»|m!’nisteris Prancūzijai prof. P. 
T»i«f.: RRospMt »-dUM

FLORIDA

kinią.. Mūsų lietuviškiausias ir 
geriausias Ganytojas <
kūpąs prof. P. Karys (Karevi
čius) rieke “Visagalio parėdy
mu :'ūei

i Klimas. Lenkijos karo attache 
Į pulk. L.' Mitkievvicz savo atsi- 
j minimuose rašė, kad Lietuva, 
| gavusi Lenkijos ultimatumą, 
Į ieškojo per savo pasiuntinius L:e!uv:s pagal teavo išgales dirb-į 
pagalbos Vokietijoj, . Sovietų 
Rusijoj, Did. Britanijoj, Pran
cūzijoj, Švedijoj, bet tik viena 
Prancūzija no'rėjo padėti Lie
tuvai, jos ambasadorius Varšu
voj L. Noel padarė demaršą 
Lenkijos užsienio re'kalų mi-> bus 
nisteriui J. Beck- Taip pat bu- mylėk ... Be! pirmiausia mo- 
vo geras Lietuvos diplomatas kėk tėvynei gyventi”? Daugiau

apie lietuvio pareigas savo tau- stiprybės pagrindą-ir sutapo su! 
tai ir tėvynei J. Venclovos “Lie- lietuvių tautos pašaukimu, se-

tų savo tautai bei Lietuvai ir’ 
puoselėtų gražius lietuvių pa-

Lei tradicijas”. Vvsk. Lietuvos valdovai su mažomis 
T. Tc;th (156-116) pa-.išimtimis (Mindaugas. Kęstutis) 
“Mano mielas, mylėk ne tik nežinojo savo tautos pa

ir tu savo tėvynę. Juo labiau ji 
pažeminta, - tuo labiai ją

proems 
prof, dr 
aiškino:

PERKRAUSTYMAi
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

SOPHIE BARČUS 
LlT* ** __

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
ViSM praframwf K WOPA,

ministeris B. Balutis, apie kurį 
liudija Anglijos diplomatas E.: 
HarrisoTi: “B. Balučio manda
gumas, gilus taktingumas neiš-. 
semiama kantrybė ir humoras 
buvo neįkainojamos vertybės 
išnarpuluojant nesusipratimus 
. . . Balutis buvo plačiai susipa-i 
žinęs su krašto vidaus ir užsie
nio būkle, todėl jis greitai 
mums parūpindavo LondoYie 
reikalaujantiems informacijų. 
Aš visai atžvilgiais vadinu jį 
sumaniu dįploniatu kilniausia' 
ta žodžio prasme’’. Buvo neblo-, 
gų Lietuvos diplomatų ir dau- 
giau.

LIETUVIO TAUTINIS 
PAŠAUKIMAS

LtetuvĮv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8 JO

Vedi J a Aldona Daukua 

Telefu HEmtoek 4-2413 

7159 U. MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, ILL.

/ 1 -------- -

£ “Lietuvos Aidai’
- _KAZt BRAZDŽIONYT*

Proflramot

Kasdien nuo pirmadienio iki 
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.

7 2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778.5374

tik savo

Prof. F- Foerster (43-212) nu-Į 
rodė “žmogus vra ne tik savo' 
tėvų “žmogus yra ne 
krašto, savo tautos ir jos is to- į 
rijos vaikas”. O priklausymas 
tautai ir turėjimas tėvynės jpa-‘ 
reigoja smogų gerai atlikti pa-' 
reigas savo tautai ir savajai tė-! 
vynei, kaip ir nužymėjo, tauto-1 
logas prof. M. Boehm (Das ei-: 
genstaendige VolK, 1932): “Pri
klausymas savo tautai reiškia 
dalyvavimų pačios tautos gy •' 
veniiue . . . Pati tauta reiškiasi' 
per savo žmoTics, kurie savo' 

j asmeninį gyvenimį pajungia 
j savo tanios ir savo tautybės 
išlaikymo tarnybai bei jos s J - 
lestėjiinui”. i

Tokiu į»ūdu kiexvienas kelu- 
( yis .prfitfeuiso sa\ b tautui'ir sa
vajai tėvynei, o šis priklausy
mas įpareigoja k ckvienų lietu
vį atlikti gerai paretins lietu
vių tautai ir Lietuvai, kas ir 
sudard lietuvio tautu j pafeif-

U HIS S A 
lAzi. ELECTRIC 
STOVE

tuvių tautos pašaukimas", 7-l t|novės Lietuvos valdovai, sukur- 
p. 'darni gahn-'ą Lietuvos imperi-
Lie’uvių Tautos Pašaukimas ją nuo Lili jos ligi Juddųjų jū-
Ir tautos turi savo yial.ngus 

uždavnius bei pareigas — jos 
zykdo savo tautinį paštinkimą. 
Vienok tautai jas tauti r- pa
šaukimas negali būti kero nors'mongolų sunaikinimo ir krikš- 
prhnestas iš šalies, bet jis turi I čion skus Rytus nuo teutdnų or- 
iškil'a iš pačiute tautos prasmės dino pavergimo, bet tuo pačiu 
ir jos vyraujančio palinkimo, pakirta savo tautos fizines jė

gas, kaip h- konstatavo italų is- 
tonkas prof. R- Ciasca: “Nelen- 
kai, bet betuvnai savo susinai
kinimui šgelbėjo Europą nuo 
mongolų Antplūdžio”.

I.ie uvis Savo Tėvynės 
Bei Tautos Pasiuntinybėj

Prof. <ir. J. Genys (1978) 
pask,) ragino: 
Lietuvai visur 
vienas lietuvis 
tautos ambasadoriumi”. 
Lietuvai bei lietuvių tautai ga
lėtų draugų surasti mūsų moks
lus einantis lietuviškas jauni-

ir
O kr.lbanl apie mūsų tautos vy- 
.ajian'j palinkimą. išplauk:an- 
tį .š visos tautines individuaiy 
lės, v si prįpažjs'a nepanrastą 
e uvių liaudies yri.urišimą prie 

s nųjų tradicijų be: papročių ir 
»• su senų tautiniu bei kultūri
nių jos vertybių, (o žvelgiant į 
storinį lietuvių tautos likimų, 

Apvaizdos lemta buvo lietuvių 
autai nuo seniausių laiku gy

venti toj pačioj vetoj, toliau 
nuo visokių invazijų kelių, tarp 
nepereinamų pelkių ir girių. 
Tokiu būdu lietuvių liaudis ir 
išlaikė savo tautos senąjį pali
kimą ir tuo pačiu ji nesąmonių-! mis, lietuviai profesoriai, aka- 
gai vykdė, nežiūrint žiauriau-'demikai ir kili intelektualai, 
šių bandymų, lietuvių 
pašaukimą- išlaikė senąjį indo
europiečių tautų bendrąjį pali
kimą.

Tai konstatavo mokslininkai. 
Dr. R. Loebell (8G-13) aiškiai

ir 
tautos įdirbantieji visuomeninį bei po

litinį darbų ir pan.

Ambasnd or avimas Spaudos 
Ginklu

Didžiosios valstybės savo in- 
Veranda (aliejus) . pabrėžė: “čia jie (mokslinin-jteresus ^ali apginti ginklo jėga. 

; kai) pajuto tartum esą proin-. Mažosios valstybės privalo sa- 
< ' dc.eurctpietiškoj (proariškoj)!v0 interesus ginti daugiau nau-

igimtinėj, kai jie netkėtai suti-'d°jant spar-1-' 5*';'
: ko su tauta (lietuviais), kurios 
i skambi kalba, dainos, pažiūros, 
^kurios būdas ir veikla buvo to- 
! kia, kokia ir indoeuropiečių pro- 
■ tėvynėj . , .Kadangi jie (lietu- 
į.viai) yra labai konservatyvūs, j 
i kaip jokia’kita tautu, tai jie ir 
.išlaikė indoeuropiečių paliki- 
' mą”. Tod& lietuvių tauta da- 
;har atstovauja pirminius indo- 
europiečius, kaip ir tvirtino dr.

į I. Taylor (152-261) : “Lithua- 
nians have- the best claim to 

arkivvs- represent the primitive Aryan 
(Indoeuiopean) race”. Plačiai 
šiuo klausimu J. Venclovos “In- 

š koletą tūkstančių me- doeuropiečių protėvynė senovi- 
tų susikūrė lietuvių tauta, to- Lietuvoj ’. 
dėl Dievas nori, kad kiekkienas

indą, kurios galybė 
labai didelė: garsus prancūzų 
rašytojas Voltaire prisipažino: 
“Knygos—mano ginklas: jdmis 
nukariavau visa pasaulį”.

(Bus daugiau)

s šešios pusės lauke guli, o 
sekmoj i — Dievo darže? (Sa
vaitė)

• Be kojų, be rankų duris ati
daro? (Vėjas)

s Pati plati, pats dar plates
nis, sūnus sukčius, duktė akla? 
(Žemė, dangus ir naktis)

Senosios Lietuvos
Valdovu Misija

Tenka pastebėti, jog senosios 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

šaukimo, bei gerai nesuprato 
savo tautos gyvybinių interesų. į 
Vietcij rūpintis savo tuatos kul-j 
tūros palaikymu . bei puoselėji- J 
mu, kas sudarė lietuviu tautos

Tel.: OLympic 2-1003

TeL YArds 7-1911

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

The Microwave Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING..

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TfeL: LAfayette 3-35VJ

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITL’ANICA A VE. Tel.: YArds 7*3401

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tol.: YArds 7-1138 -113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-441G

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, UI.

-.NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL. Tuesday, July 31, 1978

ffloWWILL COOKING BE DONE/N THE TEM20&0 
THEPOSSIBILITIES SEEM ENDLESS...

@UT IN THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUT OF A WAGON 
...THE "CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FAME WAS NAMED FOR RS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

THE FIRST

’Booking methods have progressed dr^mkhcally with 
NT THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAVE 

COOKING- PRODUCTS PROVIDE. THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAX

““ SN THE COLONIAL HOME, FOOD WAS 

i PREPARED IN THE FIREPLACE.
9 SOMETIMES A ’’TURNSPIT DOG-"WAS 

USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT.
61 THE DOG-SWERE TRAINED TO WALK 

ON A TREADMILL WHICH 
LWAS RIGG-ED TO TURN 

THE SPIT.

Mood and coal 
BURNING STOVES 
CAME INTO USE 
IN THE 1800‘S.

UODAY COMBINATION MiCROWA^e 
Ranges cook with complete 
FLEXIBILITY.- (iKONVENT/ONAL 
Electric heat for baking and 
Browning-, (z) microwave only— 
FOR THE MOST SPEED; ft)MiCROWAVE 
SPEED AND CONVENTIONAL BROWNING-.

(&AS -STOVĖS 

WERE SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE, 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN 18S1

OILSTOVES
RESEMBLED
large
LAMPS.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Laidotuvių Direktoriai

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicagos

Lietuviu
4w

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos



Reikia grįžti j realybę 
iš 19GO-70 m. kvaitulio

Nepriklausomos IJctuvos 2S- 
3(1 m. vedamuoju įdėtas ragi
nimas ‘"O iontuokimes daug'au 
į gylį”. Aptarus dabartinę pa 
dėtį, taip rašoma:

“Kanadoje ir JAV-se be tau
tinės id jos. kini netekus gim
tosios žemės drii ulinėse sąly
gose. šalimais ryškiau reiškiasi 
katalikiškos akcijos linija. Ši
tai be individuaLus pasaulėžiū
rinio gilin’mosi yra būtina ir la-t 
bai naudinga, kur reikia steng
tis derintis prie vietinių ielėji-. 
nių susigrupavimų. Todėl savoj 
programose siekia didesnės so
cialinės Ivgvbės, kas mums tu
rėtų būti ypatingai aktualu. Ta
niau bloga, kai užmirkus pa
grindinius uždavinius, pradeda
ma nešvari tarpusavio konku
rencija ir betikslis savęs “gar- 
binimasis”.

j Lietuvos okupacija.
Pagilinti žmogaus vidujinį 

pasaulį, duoti jam pagrinde 
susipažinti su svarbiausių įdėjų 
esme ir siekimais, tuo nuimant 
nuo jo’ akių pavojingą nesiori- 

, entavimo 
pilnesnę 
grindinis 
gyvenimo
tų didesnėse lietuv škose kolo-1 * 
nijese burtis i diskusijų vieno-» 
tus, kur atskirų pasaulėžiūrų’ 

vengiantį 
iškrypimų ir tautinės 

žalojimo, pozityvia
gvildentų pąsaulėžiuri—

šydą ir kuriant iš jo r 
asmenybę. būtų pa
mušų visuomeninio’ 
tikslas. Todėl vertė->

kur 
atstovai, kol jų .yra, 

j partinių 
: I vienybės 

j forma 
; nius klausimus.

Šitokių diskusijų, pravedant 
jas tolerancijos- dvasidje, nau- * 
da būtų labai didelė: jos pade- ; 
tų žmonėms suprasti ir gerbti i | 
atskiras idėjas, švelnintų jų!^ 
konkurencijos pasireiškimą .ir j i 
gal svarbiausia kartu atitrauk
tų tuos nereikalingus ^juodini-v’

O

asistuojant Florencijai Patockai 
ir seržante? Janice Patockai. Vi
sos tos ponios yra buvusios Mo
terų vieneto pirmininkėmis.

šita liga išsinešė iš vadinamų 
tremties metų, kai tada vienas 
įtakingas katalikų veikėjas vi
sas liberahstines grupes nuve
dė skirtingais internacionalais, 
nepalikdamas jokio pusiauke-i 
lio. Tačiau tos pastangos, kilus 
reakcijai net iš tos pačios to 
palies asmens išvada, kad 
krikščioniškasis solidarumas ir 
socializmas, kaip dvi vieninte
lės grupės pasauliniame idėjų 
tvane, turi ir privalo benedra- 
darbiauti socialinės demokra- -i - — 
tijos kūryboje.

Atskirų žmonių, atstovaujan
čių tas idėjines likmes, netak
tiškumas dar nėra pagrindas 
pačios idėjos šmeižimui, kaip 
kad kartais tenka pastebėti mū
sų gyvenime. Tačiau , tai- yra 
priežastis susimas lyti dėl var
tojamų metodų ir aštraus ne
nuosaikumo, kuris tikrai yra 
žalingas, ypatingai tai žmonių 
masei, kuri dėl siauresnio hobi-, 
zonto nepajėgia viską giliau pa-į 
sekti. Jie dažnai pamaitinami 
demagogiškais šūkiais ir ati
trauktais nuo teisybės išvedžio
jimais, pritaikant su bendru, 
lietuvio' pojūčiu, susijusiu su

Romualdas Brizgyš'iš Mar
inus ir įtarinėjimus, kurie taip quette Parko baigė Northwest- 
ryškiai paskutiniuoju laiku lie-j ern universiteto Medicinos mo-

kyklą daktaro laipsniu. Jo bro
lis Vincentas baigė Illinois Tech
nologijos Instituto Kent Teisių 
mokyklą taip pat daktaro laips
niu.

— Gailius Vasonis, Kimberly

tuvių organizaciriiąmę gyveni
me reiškiasi.” '

Tokie ‘ pokalbiai ir diskusij os 
yra ne tik-reikalingi, bet ir bū
tini vieningai veiklai. Pagaliau 
ir dalis visuomenės, buvo klai- 
dingai informuojama,.-net in-j Stasukaitis ir Eugene Buksa iš 

j Marquette Parko yra Illinois 
j universiteto Urbanoje garbės 

studentų sąrašuose.

— New Yorko lietuviai iškil
mingomis ir nuoširdžiomis vai
šėmis išlydėjo Sofiją ir aktorių 
Henriką Kačinskus į Sunny

doktrinuojama svetmųjų Įtai-- 
gotomis prielaidomis.. j

Svetimomis idėjomis besi
maitiną tiltininkai ir jų'.ištiki 
mi padėjėjai bendradarbiauto- 
jai, dominavę visupmęnėje pas
kutini dešimtmetį, bet dabar 
praradę eilę svarbių pozicijų, 
norės atsigriebti.šiose 'diskusijo- Hills, Florida, 
se. Jie' vėl pradės gražbylauti j 
apie syvų reikalingumą* iš tau-j A 
tos kamieno. Nuo tokiu reikia j' 
atsiriboti,: kaip. jau ’ atsiribojo 
pagrindiniai išeivijos: politiniai

K. Petrokaitis 
-------------j

• Be sparnų lekia, be 
eina? (Debesys)

-■ Marija Martin išrinkta 
: Amer. Legiono Dariaus-Girėno 
j posto Moterų vieneto pirminįn- 
■ ke, Jean Stack —1 vicepirm., 
Stella Karalaitis — ižd., Marija 
Tyszka — sekr., Anna Sikorski 
— religinėms apeigoms, Bemice 
Graves — istorike, Harriet Er-

kojų, meį ir Peggy Davidauskas — 
! seržantemis, Helen Meižis ir 
j Eleonora Pleyęr — vėliavas pa-

• Mergelė į pirtį įeidama ka- j reigūnėmis. Pernai. pirmininke 
rolius paberia, ’o' išeidama 
renka? (Rasa)

Save not, 
have not

/ You cannot spend tomorrow į« 
K what you have not saved today. Ū.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

( Plan today.
Because mighty U.S. Savings 

Bonds from little paycheck . 
allotments grow.

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

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

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

' gathers no moss. But it does 
gather interest.

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

— Ponia V. Sliauteris iš šiau
rinės miesto apylinkės išsikėlė 
į Arlington Heights, Ill. Ponia 
Julia Adackus grįžo į šiaurinę 
miesto apylinkę.

— Jonas G. ir Stasys Evans, 
labai gerai pažįstami veikėjai 
lietuvių bei Marquette Parko 
apylinkės organizacijose ir visų, 
mėgstami laidotuvių direktoriai, 
įsigijo dar vieną šermeninę 
Evergreen Parko apylinkėj, 9837 
So. Kedzie Avė., tel. 422-2000. 
Naujoji šermeninė Čikagos piet
vakariuose vadinasi Lynch- 
Evans Funeral Home.

— Vytauto F. Beliajaus lei
džiamas ir redaguojamas tarp
tautinių šokių ir fokloro žurna
lo Viltis liepos-rugpiūčio nr., 
39 psl., pasiekė skaitytojus prieš 
porą savaičių. Tautinių šokių 
žinovė Betty Casey rašo apie Į 
amerikiečių tautinius šokius, ją Į 
papildo K. Aldrich, Rick Lane 
ir Bruce Mitchell. Straipsniai 
gausiai iliustruoti. Gausu infor
macinės medžiagos apie viso 
pasaulio žymiųjų tautinių šokių 
grupių veiklą 'it išvykas. Prane
šama, kad į Rusiją bei sateliti
nius kraštus vyks Brigham uni
versiteto tautinių šokių grupė. 
Joje dalyvauja Gintaras Genys. 
Rusų grupėje, kuri šoko Denve
ryje, dalyvauja Ona Pilipaitis, 
Dalia Jokubauskas, Rimas Stur- 
genisir Arvydas Stirbys. Įdėtos

nuotraukos Lo$> Angeles Jauni
mo ansamblio ir S. Balzeko Jr., 
pagerbto Amerikos Revoliuci-

! jos Dukterų draugijos. Žurnalas 
metams kainuoja $7, atskiras

j numer s $1.50. Adresas: VIL 
TIS, P.O. Box 1226, Denver,

1 CO 80201.
• Teko sužinoti, kad už Chica

gos miesto ribų gyvenantieji lie
tuviai žada atvykti į BALFo

' rengiamą gegužinę, kuri įvyks 
š.m. rusp’ūčio 5 d.J V. I. Jonynų 
sodyboje. Chicagės mieste ir 
apylinkėse gyvenantieji lietu
viai maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti piknike, sutikti iš to
liau atvykstančius ir drauge pa
bendrauti prie skanių valgių ir 
gėrimų. (Pr)

— Biržėnų klubo pobūvis -
gegužinė įvyks rugpiūčio 5 d., 
sekmadienį, 1 vai. popiet, Vyčių 
salėje ir sodelyje, prie 47-tos ir ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Campbell. Bus Įvairaus skanaus 
lietuviško miesto, veiks baras ir 
bus gausus dovanų paskirsty
mas. Visą laiką gros biržėno 
Ramonio orkestras. Visi malo
niai kviečiami linksmai praleisti 
sekmadienio popietę su biržė- 
nais. Įėjimo auka $1.. (Pr.)

• Vyčių seimo banketas, la
bai iškilmingas, bus rugpiūčio 18 
vakare Radisson viešbutyje, Či
kagoje- Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas ^T%50 asme
niui. Vietas rezervuoti tel- FR 
6-6489. Tuo pačiu telefonu pas
kambinus bus galima gauti in
formacijų apie kitus įdomius jvairi apdrauda —INSURANCE 
Vyčių seimo parengimus. (Pr). BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

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

Tek 434-9655 (PR)

SPECIALUS
IŠPARDAVIMAS

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimu 
REAL ESTATE FOR SALI 

4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

,;,t DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga-

Romas ir Dalė, “Avalon 
leries” savininkai, nuoširdžiai j 
kviečia visus į krautuvės metini j 
išpardavimą, kuris tesis tik vie-| 
ną savaitę, rugpiūčio 2-B d., Ga-<

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

MARIJA NOREIKIENe

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 • TeL WA 5-2787
< ' • ■ c . .

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie : 
• 2 butų mūro namas ir mūro_ 
Ižas, ^rengtas beismantas. 
(teirautis ir perduoti savo 
Į apžiūrėjimui iš anksto.
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butų 
garažas, elektrinės durys, atskii

. F 
te] 

Vili

nanTroy.
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas zu šildymai, Brighton Parke. $3 

' 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

Tuščias sklypas, tinka naujo 
statybai Marquette Parke.

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

MODERNUS 2 aukštu mūro r 
apie $18,000 pajamų. Geros są 

■iMarquctte Parke.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

1
BY OWNER. - Super buy. all brick 
3 bedroom house, all one floor, 8 
year old. 1% bath, full finished 
basement, central air, many extras, 
lot 75x100’. Owner retiring for 

, i health. No garage. S67,500.
Gal’: 6750 W. 114 PI.

Tel. 448-6869.

lėsite pasirinkti kristalo išdir
binių bei porcelano servyzų, įvai
rių auksinių ir gintarinių papuo
šalu “Lladro’’-Dresden ir kitų 
importuotų figūrėlių taip pat 
daug daugiau gražių prekių. 
Pirkite dabar Kalėdų dovanoms 
ir sutaupykite. Nuolaida tos sa
vaitės bėgyje nuo 10% iki 40%.

buvo Bernice Graves. . ;

— AL Dariaus-Girėno posto 
naujų pareigūnų priesaika bei 
įvedimas i pareigas- bus rugpjū
čio 11 d. 7-:30 vai. vak. posto pa
talpose;-’ Moterų vieriętb’-a^i-

vadoyąus Marijona o v
liką priims .-Sofija' Navas ’jų nuotraukos. Taip pat įdėtos Atdara: pirm, ir ketv. 9:30-8:30, ' T • •. v • • rA O/Y o •

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp- 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams pa tarnai! ja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali---------- —--------- - -
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
įlr-V. . : ---I -

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

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
TM. (211) 543-2210

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8J

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidin
Dirbu ir užmiesčiuose gre 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Av*. 
Tel. 927-3559

dėmesio 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRU01 
Tiktai $98 pusmečiui autom* 
Liability apdraudimas pension 

Kreiptis: .
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ 
523-8775 -- '

kitomis dienomis 9:30-6 
sekm- nuo 10 ryto iki 5 v.v.

AVALON GALLERIES
4243 Archer Ave.,

CHICAGO.
Tel. 247-6969

(Pr).

ir

esate 
savo

DĖMESiO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

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

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

RELIGINGAS BET 
PRAŽUVĘS

Mielas skaitytojau, gal 
labai uolus ir nuoširdus
religijos sergėtojas, bet jaučia
te sieloje tuštumą, nepasiten
kinimą . . -

Pasiklausykite šį antradieni 
“G e r o s io s Naujienos Lietu • 
viams banga 1490 AM radijo 
programos per Lietuvos Aidus.'

Ta pačia banga, rugpiūčio 3 
d., penktadienį 3:23 vai. p. pie-, 
tų, per S. Barčus išgirsite “Mir
tie, kur tavasis geluonis?”

Parašykite mums pareikalau
dama! knygelės “Pragaro Ko
ridoriais”. Prisiusime dovanai. 
Mūsų adresas: Lithuanian Mi
nistries, P. O. Box ^121,Oal£
Lawn, Ill., 60454.

RENTING IN GENERAL

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

Tel. 839-8597.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

BUDGETEER MOTOR INN
17003 S. Halsted St. - Harvey 

MAIDS
Will train. No Experience necessary.

APPLY IN PERSON

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenyl 

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

Siuntiniai į Lietu 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Av 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254 
Taip pat daromi vertimai, gr 
iškvietimai, pildomi pilietybė;

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th Si 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

<111

State Fwm CaswOy

KAIP SUDAROMI | TESTAMENTAI d
Tuo reikalu Jums gali dnn 

padėti teisininko Prano šulo| 
paruoštu. — teisėjo Alphons* j 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ ii 
išleista knyga su legališkomū j

D ' formomis.

advokatas

CHARLES P. KAL 4 Assoc 
2649 West 63rd Street,

________ Tai. 776-5162

Juozo šmotelioATSIMINIMŲSKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga su. |
krauta autoriau® troboje. Knyga su formomis gauna

Čikagos ir apylinkės lietuviai, jma ^auPenŲ administracijoje Į 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at ' South Halsted St., Chica ( 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur ( ILL. 6060^. Kaina $3.00, 
gyvenantieji prašomi užsisa-l Pašto išlaidoms pridėti 90c. 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

‘ 7114 S. Campbell Are.,
i Chicago, IL. 606'29.

Knyga su formomis gauna

1 • Laukas nematuotas, avys
I neskaitytos, piemuo raguotas? 
I (Dangus, žvaigždės ir mėnulis)

Trečiadieniais iš anksto i 
rus. šeštadieniais iki 12 
Vakarais tel. RE 7-50
Raštinė veikia jau daugiai 

40 metu, patarnaudama klie

MOVING
Apdrausta* perkraustyni 

U fvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1682 arba 376-59

SKAITYK PATS IR PARA 
DAR KITUS SKAITY 

' DIENRAŠTI “NAUJIEN

I « NAUJUMO*, CHICAGO 1/ IU. Tuesday, July 31, 1979




