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Balfo du autobusai, pensinio
kų du autobusai ir Marquette I nių dalinimo. Maistui ir gėri
Parko R. L;et. B-r.ės vienas au
tcbusas. Apytikri nuvežė 1Ch'cagos ir apylinkių apie 250 jos
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organ’zacijo.
trys radijo stotys ir net krautu
vių vitrinose buvo skelbimai. 
Tie skelbimai tęsėsi ištisą savai
tę. Be abejo, kainuos.

— Zarasiškių piknikas įvyks 
šį sekmadienį,^tfgpiūčio 12 d. Į 
Vyčių salėje ir’sodelyje, 2455.

ai

geriausias.
Pvz., Jasaičio giminė

Reklama kaip nė vienos kitos | rengiami svetimtaučių, atseit: 
skelbė spauda, amerikonų. Turi personalą, ku

ris aptarnauja šimtus žmonių.
Virtuvėje, baruose pasirengi

mas geriausias. Dirbo daug 
žmonių.
su dr. Kėziu stovėjo prie keps-

asmenų.
Prie nų prie anksčiau pažįs

tamo sodybos savininko inž. Vy- 
ten:o Jonyno ir teiraujuosi, kiek 
esama piknike žmonių. Jo ma
nymu — apie 600 asmenų. Pri
važiavo mašinomis iš Chicagos 
ir apylinkių Balfo darbuotojai ir 
rėmėjai. Spūstis kieme, salėse ir 
sode, pasistatę stalus ir susėdę 
savo kėdėse, žodžiu, Balfas po
puliarus ir žmonės pakluso kvie
timui.

Su Jonynų giminaičiu V. Vis
kanta buvau, berods, prieš 10 
metų. Man labai patiko apie 
15 akerių sodas, auginami joji
mo arkliai, bitynas. Dabar pada
ryta didelė pažanga: 43 akeriai 
žemės, arabų ir lenkų veislės 
net 33 arkliai, didžiulis prūdas 
karpiams auginti, įrengta dviejų 
aukštų salė. Jaunos eglaitės iš
augę į didžiulius medžius. Trijų 
aukštų rezidencija. Aplink gė
lių klombai“ Daro patrauklų 
įspūdį. Inž. Vytenis — statybos 
inžinierius. Stebėtis reikia jo 
energija ir sumanumu administ
ruoti tokį stambų objektą. Gir
di, parengimų kas savaitgalį: 
jei ne vestuvės, tai piknikai 

------------- —

mams skirtingose vietose reikė- 
iš 1 io išsipirkti kuponelius. Loteri- 

; bilietus platino nemažas 
ska’čius balfininkų. žmonės no
riai stovėjo eilėse ir viską pirko; 
Mano manymu, padaryta nema
ža apyvarta ir turės būti pelno 
vargstančiams broliams sušelpti.

Kas vadovavo? Ten mačiau 
V. Šimkų, K. Čepaitį^!. Macke-

W
A.a®

,ris

gau

Savings and Loan’Bendrovėje, 
v? bet kuriame skyriuje. Aukas 

■ paminklui statyti prašome siųs- 
J- ti nurodant sąskaitos numerį ir 

vardą. Daug nusipelniusiam me
no ir visuomeninio darbo vete
ranui da.l. Ad. Varnui reikia 
pastatyti atitinkamą paminklą.

M. S.

W. 17 gat. šokiams gros Vens-| 
Iz'iii.’ zM-lzocti'oc Rhc croiicnc fim.'

/■j tasmagorijų
*• ■

kaus orkestras. Bus gausus fan-;
i šulinvs. v I pumpus-

r

i

vičių?Rožanską, J. Blažį, A. Ka- B nės vykdomasis vicepirminin- jams. Jo krautuvaje galima 
reivą, G. Giedraitytę ir kitus kas J. Bagdžius grįžtančius pa- ti lietuviškų laikraščių.
Balfo pareigūnus. Daug buvo vaišino Seven-Up. Muzikantai

ti

pagalbinio personalo. Visi pa- grojo. Maloni ir jauki atgaiva! 
slaugūs. Į Oras buvo apygeris. Truputį

Protarpiais ganiausioje salė- į pabaigą krapnojo. Įvažiavus į 
je mėgėjai šoko. Grojo K. Vens- 
kus ir G. Kivėnas.

Tarp dalyvių mačiau inž. A.
Rudį su žmona, dr. L. Kriauče- 
liūną su žmona, inž. Jurkūną su 
žmona, inž. Bartkų, St. Vana-

Illinois valstijos ribas, gavome 
lietaus. Prisiėjo iš autobuso iš- 
važiuotr’E’narrius automašino
mis. J. Bagdžius net 15'asmenų 
t 
j

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra. 2212 W. Cermak Road Tel. Virginia 7-7747
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IKAI LINKSTA ARAB
'■* ‘ 'i'ip

AMERIKOS POLI b i
Visi maloniai kviečiami pas za- 
rasiškius praleisti dieną gra
žioje nuotaikoje. Bet teks su
mokėti vieną doleriuką įėjimui. 
Kviečia Valdyba. ,

• Vyčių seimo banketas, la
bai iškilmingas, bus rugpiūčio 18 Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
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).

• ■ p

namus DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 

i namas ir mūro gąra- 
rengtas beismantas.

Registruokite savo
biznius, sklypus pardavimui jai
26-tus metus veikiančioj įstai I? butų muro Prašai.. >zas. rengtas beismantas. Prašau 
goj, o pirkdami pasiteiraukite. I teirautis ir perduoti savo telefoną 

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

>zas.
I*

— Kazys Karuža, Los Ange
les, Cal., perrinktas LŠT Dau
manto kuopos pirmininku. Val- 
dybon išrinkti bei . perrinkti: 
Justinas Naujokas ir Antanas 
Galdikas — vicepirm., Bronius 
žemaitaitis — ižd., Vladas Ra
čius — sekr., Kazys Rakūnas — 
šaudymo’ vadovu, Rimas Paš- 
kauskas — jaunimo vadovu, 
Veronika Paplauskienė — mo
terų vadove, Judita Paškaus- 
kienė — vadovės pavaduotoja. 
Revizijos komisijon išrinti: Jo
nas Venckus, Jo'nas Avižienis 
ir Mykolas Barauskas. Garbės 
teisiną sudaro Tomas “Sereika, 
Regina Jurkūnienė ir Juozas 
Mitkus.

1

X MOŠĖ DAJANAS ATVIRAI KALTINA SEKRETORIŲ CYRUS R. VANCE 
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MEKSIKOS NAFTOS JUOSTA JAU PASIEKĖ TEKSAS PAKRAŠČIUSLABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri gu
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo

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

k

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

jas stogas, gazu šildymas.
1 . *..
lite pirkti už $41,800.

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

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

i
5 > AIŠKINA. KAD ARABU NAFTA GALĖJUSI 

PAVEIKTI AMERIKIEČIUS
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

GUBERNATORIUS LABAI SUSIRŪPINĘS 
NEŠAMA ŽALA IR PAVOJUMI

— meto nesiėmė priemonių pavir- 
naftos šiuri- besiveržiančiai naftai 

juosta, užliejusi visą Meksikos tvarkyti. Komisijos nariai tyli, 
įlanką, jau pasiekė Izabelės iš-

parj;ęžė j/riamus. -V'
s Susidarė-įspūdis, kad pąsiren- 

” • v — -į geras,
patenkinti, vaišinosi 

•patiektomis gėrybėmis ir dėkin-

HkJllCA. KZ V« V Ulių W 9 "-. . . . v girnas piknikui buvo ganguną, mz. K. Karaziją, inz. V. ° . . 31?,.
Žemaitį, dr. Motušiehę, prof, M. 
Mackevičių su žmona, inž. Ra
čiūną, J. Vaičiūną ; su : 
mok. Girdžiūną, Ig. Serapiną ’ 
su žmona, p. Garbenį, J. Bal-į 
čiūną, Smilgi ir daug kitų, ku-' 
rie teikėsi dalyvauti piknike ir i 
paremti Balfo veikimą.-ir užmo-

žmonės
i

PORT ISABEL, Teksas.
MeksikosMilžiniškoji su-

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris vakar buvo 
pasikvietęs Izraelio ambasado
rių pietums, kad .-galėtų išsikal
bėti dėl JAV ir Izraelio tolimes
nių santykių. Izraelis jaučia, 
kad JAV keičia savo politiką 
Izraelio atžvilgiu, ’beV Tžraelio $U i1’ tie debesys yra didžiausi 
vyriausybė nežino, kokios tos 
keičiamos politikos ribos.

i Gerai informuoti

Visatoj daug gazo (duju), 
bet sunku pasiekti

Astronomai skelbia, kad Vi
satoje. Paukščių Kelyje, yra 
apie 5,000 dujinių (gazo) debe-

nedaro jokio pareiškimo. Jeiguv ’ t gi Balfo vadovybei skirstėsi į žmona, j ■» . . - i • _i _* ■nomno molnriiOi nrolDino rilO-

a
kišulį, toliausiai išsikišusį Tek- nafta-pasiektų Meksikos pakraš-. očius,- tai ilgiems metams užterš- •i

1 engvaf skaitoma ir

asmenys
, tvirtina, kad prezidentas Carte- jono kartų- ,|ldesnė

5 doleriai.
1

i toro defektą ir . sutaisė. Sugai-
* i ■ ‘ ___‘ i___ . _.. i

1

rado šešias amerikiečių neigia-Pasiteisino gistratorius Česyš Šadeika,
mas degtinės rūšis, vadinamus

TRUMPAI
Ti )

CASH IER skirstyti į sudėtinės dalis, bet White, J&B, Ballantine, Sandy*

dailiniitko Adomo išr .adoti

nėtos. -'degtinės vėžio riėprimes.
i

naftosbanga grįš atgąlįx_.palies
(U r > V sutiko parduoti Izraeliui pačius

žiūrėti^kokįą: degtinę jis. geria.Siuntiniai į Lietuvą 1
1

i .4 ..

Tek WA 5-2787 733-3313-

Youcannot spend tomorrow/• 4 t

drome, kuns dabaryra pats jud-' kalų ir apipurkščia inžinierių
I riausias pasaulyje.

tvirtinama, kad rastas bizonas mučė tris Sirijos karo lėktuvus, tą pažadą, tuo tarpu amerikie*
11 . _  * _   — 1 - T —- _ — * — 1 _ - - ... , V. V. • .w. . <• W .4 Plan today. yra ledų gadynės palikuonis.b'

Because mighty U.S. Savings / ne-z
,L

naftą.paviršiun noa

f (tautinės
Iran

So do put off for tomorrow j kad sekretorius Vance šiuo rei-i what you can save today. Join the Pirmas jo rūpestis būsiąs pa-< Kalu tapo nesukalbamas. Jis lau-U Payroll Savings Plan.
I

11

Trečiadieniais iš anksto susite

na- — Wil-i

m
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

i
Mošė Dajanas skčių

beversdama

i-

avė notį*

Mi

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company

a .

( 
l

i
1

iV£L
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(Take

HELP WANTED — MALE 
------Darbininkų -Reikia------

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir DarbininkiŲ

at- 
kad 
:elis

Ilgametis patyrimas

darbus dirba.---------------- ------------------- ———--- ——

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno.

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

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
C 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

_A. a.
Vamo-pąminklo- Fondo ,(A. Var
nas Memorial Fund) sąskaita:

blondinės maudymosi 
kostiume nuotrauką su takiu 
užrašu:

— Štai^dėlko aš neturiu pini
gų ir negaliu tau sumokėti . . .

MAINTENANCE
Someone to take 'charge of building 

I maintenance, i ncluding machine &

šiaurės vėjas palaikė bangas. 
Naftos juosta jau neslenka į

nuos apsisaugojimas riucų naftos 
Vyriausybe turės imtis prįeino- 
nių. aiaftaLneutralizuoti ir ją iž

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL * Assochin ( 
-------2649 West 63rd Street. — E

Tol. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.

Vyriausybė turės imtis priemo- 
iš-

Šiaiįę7“betlpradėj o grįžti atgal organuš^-tai-stĮkliukaš ar du mi- 
' ' ' nėtcšTdėgtines vė?į0 rieprimes.

; Bėt jkieno\vįdųriąi_jau pradeda 
privargti, lai - turėtų’ gerai apsi-

donia- ir 
į JAV.

NAMLFREMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avė. '

sfl
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

objektai mūsų galaktikoje. Tie 
debesys turi kiekvienas apie 200 
šviesos metų diametro (skersai) 
ir kai kuriu masė yra iki mili- 

: mūsų

dž'aši iz
raelitams^ kad- Amerikos ad
ministracija pradėjo linkti

— PauI Putrimas, Cicero, UI

šios priemonės brangiai kainuos.

Gubernatorių nudžiugino pra
nešimas, - kad - pradėjęs pūsti

1 Supratingi žmonės

| Vieną kartą -pas žymų Gab
rovo prekybininką ūžėjo' į sve-

i';2

Tam tikslui yra sudaryta komi
sija. . 1’;. . ...

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Gražiu
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai,

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 

—Tel. REpublic 7-1941-

reikalavimas buvo toks 
griežtas, kad sutiko iš anksto 
jokių kolonijų Jordanijos že
mėje' nesfeigti: -

lO’i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
' " MĄRUA NOREIKIENS

2608 West 6 9th St į Chicago, DI. 60629
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

— MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ —

. 1739 South Halsted St., Chica 1 
Igo, ILL..60608. Kaina $3.00,i

Pašto išlaidoms pridėti 90c. *

< Z ■ ' -

Save not,

jus. Buvo- ir-kunigai: kun. dr.
A. Urbonas, kun?*J-.^Kuzminskas 
ir kito, pavardės nežinau.

Marquette Parko R.

. K, Sragausko nuotr.) .
-:   — --y _

neapsakomus—nuostolius ne tik 
laukams, bet ir gyvenamiems 
namams.

Rinktinė minės. 25 m. veiklbs- 
sukaietį rugsėjo 15 ir 16. d, Bus 
išleistas sukaktuvių leidiny^

Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-11

] x Beje, neapsiėjom be nuoty-
Y .pį. i kių: sutriko motoras. Buvom

sas žemės gabalą.
Teksas gubernatorius labai 

susirūpinęs tolimesnė naftos 
juostos nešama žala. Jis žino, 
kad nafta ne tik išžudys Mek-

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Valdyba 1979*80 m. (iš kairės Į deš.): valdybos vice-
; pirm. adv. Algirdas Ambrose, Angelė Šukienė, dr. Arūnas Vaitiekaitis, pirmininkas dr. 
į Algis Barauskas, vicepirm. Alfas Šukys, anglų kalba sekret. Gražina Vaškelytė, Birutė 
| Janulevičiūtė; antroje eilėje stovi adresų re 
įvad. Algirdas Vaitiekaitis, sekret. teis. Stasys

F. Zapolis, Agent z „--i 
3208’/z W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

judo eiti namo, šeimininkas no
rėjo uždegti lempą. r ..

— Palaukt ;— sulaikė jį.sve-
Kol mudu, sėdėjom i

turi; vėžiui sukelti elementą. 
Vėžį keliančios degtinės yra 
šios: Ctevas RegaL. Black and .

frr r -------------' —............................................ .  «■ ■ - -’ S
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siejančiam 

______ aukštojo mokslo ir ju gyvento pradžiai. '

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

1 susirūpinę, kai algai teks laukti 
Į pagalbos.' Laimei, P; - Kivėnas 

(mūsų_muzikantas) surado mo-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo_ rezervacijas; Parduoda- 
1 - -- - - -- _ * * - ?M —— 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame inferĮ 
macijas.jyisai5.kelionių_reikalais.________ ________________ ' ________

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. \ . ~ T *

Hours 5 AM -r 2 PM 1 f 
Benefits -Profit Sharing Plan. Paid ! - 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET

SALARY BASED ON EXP.
Call CRAIG 829-7700

— Richard M^ Niksonas ne
draugavo nė su vienu buvusiu 
Baltųjų Rūmų tarnautoju, nes , 
jie “nesuprato prezidento”.

čias-.
tamsoje, aš nusimoviąu kelnes, 
kad jos veltai nesitrintų.

(Iš bulgarų jumoro)

var^ie-žmo. -kad -iaya-padarys|^^^^Js—-mFi--i^ ““band^,
Tiksliai nustatyti bizono amžių j^aj jjs pasįUntė pačius 
ir gyventą laiką.

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA—^apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment

stoviai įgyvendinti demokratiją 
ir finansiniai sustiprinti kraštą, 
nes Bolivija turinti tris bilijo
nus dolerių skolų.

SICILIJOJE PRASIVERŽĖ ETNOS UGNIKALNIS.
LAVA “ARTĖJA“ PRIE-GRETIMV’KAIM^

WASHINGTON. D.C. — Pre- rytus, o pavakare iš kalno jau 
zidentas Carteris.matydamas, t pradėjo veržtis TavaTEtnos ir ki-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

, , MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1.2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

V. VALANT IN AS

Taip pat daromi vertimai, giminiu

žvalus, kasdienąpalarhhuja. sa
• r ■

1

j šom kelyje 15 minučių. Visi jam 
{plojom. K. PdulilLS,

Carter skrenda į Pietų Ame
riką naujo prezidento 

inauguracijai.

butas.
Saulė teka 5:51, leidžiasi 8.

Oras šiltas, lis.

namus, maloniai praleidę rug
pjūčio pirm jį sekmadienį.

Daviau bendrą vaizdą. _Gal 
: kas nors iš vadovybės duos 
daugiau detalių? Kelionė į abu 
galu $3 asmeniui. Po -loterijos

- pradėjo išvažinėti po 6 vai. vak.

sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787

— Šv. Kryžiaus ligoninė šį
met švenčia 50 metų sukaktu
ves. Jos prasidės rugpiūčio 26 
d- pamladomis 3Iarquettc Par
ko Lietuvių parapijos bažnyčio
je. Iškilmėse dalyvaus kard. 
J. Cody.

— Elena Jankauskienė iš 
Brighton Parko apsigyveno St. j ' 
Petersburg Beach, Fla. V. Jac-Į 
kūnas iš St. Petersburg apsigy-

Anna-I— Kreditorius—bandė_ visokiu.
Bridgeporto

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

--------- pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
vykti ir knygą'pasiimti. Kitur; 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina
Autoriaus adresas:

7114 Si Campbell Avė., 
Chicago, TL. 60629.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
--------Tel. 927-3559-----------
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me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus leistus; | 
t t 

L — A dUl A UVI^ĄILOO, V41VVXV, Ali., 
šv. Antano Taupymo B-yės di-

risuomėn^ veikėjas ir fietuvišį- 
; “kt^Ušpaųdos rėmėjąs,, nesenai 
pradėjo 86-tus metus, Nežiūrint

.metų naštos jis. tebėra guvus ir 
i žvalus, kasdien., p a taniauja. sa

vo krautuvės?' gausiėmri pirk ė-
M.- i,-

vėso—Clearwater,—^FlaT 
Laurinavičienė iš 
išvyko į Worth, UI.

———Vytauto—Didžiojo—Šaulių

ESTATE SALE
6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near 
Maria High School. Low 30’s.

LEO L. PARKER
& ASSOCIATES, INC.

767-2562

sikos įlankos gyvūniją, bet ji 
padarys didelius nuostolius- vi
siems Teksas valstijos pakraš
čiams. Pirmiausia nafta ištroš
kins visas žuvis ir jūros dugne 

jnųįtajičius- įvąįrįiSJ.i3š^ius ' ir 
kitus gyvius. Užtrokš ir augme
nija, likusi be deguonies.

LABAI BRANGIOS AP
SAUGOS PRIEMONĖS

Gubernatorius žino, kad Tėk- 
sas valstijai^labai’'brangiai kai

tų VeraCruz, Tampico ir Cam 
pechė sritis. Dabar Tampico Ir*. 
-Veraėruz- srityse tarpsta labai; 
pelningas vėžiukų biznis. Dides
nė sugautų vėžiukų dalis įšal- 

lėktuvais siunčiama-.

z Ion cannot spena tomorrow u 
,what you have not saved todays” 9 * , -f • f £So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

<. Bonds from little pay check r - 
allotments grow.

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

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

Which is why a Bond in time^ 
saves.

; stock\
mericą.)

.o.] 
būdus atgauti skolą, bet visi bu-Į 
vo nesėkimhgi^agaliaū 'jiruu-i 
siuntė savo mažos mergaitės 
nuotrauką ir~parase:~

— štai dėlko man-reikia-pinL 
..... .

Sekančią savaitę skolinkas at
siuntė blondinės maudymosi

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

įt plėstis? Susidaro įspūdis, kad

Meksikos pakraštį. Tai padarys 
didelės žalos Meksikos pakraš
čių 'gyventojams ir gyvūnijai.

• Vėžį gali sukelti
L d eg fine

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos'/rnokslo draugija, tyrinė
janti galimybes vėžiui sukelti.

Scot ir- Cutty Sark. Buvo tyri-, 
nėjami-ir-kitp-skačiai^.-betjuo-- 
se vėžio, elementų tyrinėjimai 
neparodė.

Kas- -turi sveikus . yįrškin i mo

laišku rašymui 
Šimoliūnas, vicepirm. Bernardas Brizgys, 

kasininko pagelb., Vincas Rinkevičius^feormacijai Antanas Sukauskasytrūksta^vrcepir^ 
inininko Raymondo Šakio, kasininko Antano Vaitėno, Vitalijos Vaškelytės, Vytauto Pet
rausko, Aldonos Petrauskaitės, Romo Macionio ir Povilo čečkaus. 

-- -I — —-n-------- - ■ —* J-HELIKOPTERIAIS STENGIASI GESINTIDIDŽIUOSIUS AMERIKOS MIŠKUS
čius jo nuolatinis klientas. Pa- electrical repair for small business, 
vakarieniavę jie* susėdo užstalė
je pasikalbėti. Po kurio laiko 
šeimininkas- užgesino lempą- ir 
-tarė:________________________

— Nėra reikalą veltui deginti!
žibalą. Kalbėti mudu galim ir< 
tamsdj. į Į"

Pasikalbėjo jie, ir svečias su-.

Gydytojo patarimas

Pacientas klausia gydytoją:
— Ką man daryti, daktare? 

Smarkiai tanku.
— Reikia kasdien gimnasti- 

kuotis. -----
— Aš gi kasdien einu jėsčias 

į darbą!
— Tai pabandykit geriau va

žiuoti troleibusu!

KAIP SUDAROMI 
; TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ j 
išleista knyga su legališkomi? 
fon-nomis.

Knyga su formomis gauna 
[ma Naujienų administracijoje Į

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 _ - ■_ • --* —--- V 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

šymai ir kitoki blankai.

Jeigu vėjas ilgiau pūstų Į pie- 
tušj tai Teksas valstijai nuosto
liai nebūtų tokie dideli.

' RENGIASI NAFTĄ :
——-------- SIURBTI -

Meksikiečiai kalba ir rašo 
apie įvairius projektus vandens 
paviršiun liejamai naftai su
siurbti ir sunaudoti, bet iki šio

— Keturi aerodromai Čikagos 
apylinkėje (Aurorą,. Kankakee, 
Wadkegan ir Gary) bus pakelti 
į aukštesnes kategorijas.. Tuo 
bus siekiama sumažinti judėji
mą perkrautame O’Hare aero-

kad kitomis priemonėmis nega
lima užgesinti milžiniškų -miš
kų gaisrų Montanos, Wyoming 
ir Idaho valstijose, vakar pa
siuntė į gaisrų sritį tam tikslui 
paruoštus malūnsparnius.

Karo lėktuvai paima didelius 
Mciekiūš” gaisrams- gesinti chemi-

tų kalnų srityse italai augina 
obuolius ir riešutus. Jie labai 
skanūs ir maistingi. Bet karts 
nuo karto besiliejanti lava vis
ką išdegina ir sunaikina.

Sicilijos gyventojai labai su
sirūpinę besiliejančia žemyn la-

ris yra pasiryžęs saugumo ta
ryboj paskelbti JAV veto, jeigu 
Jungtinių Tautų asamblėja per
kėlą Izraelio klausimą į Jungti- 
nių Tautų saugumo tarybą. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra pasiryžusios ginti Izraelį ir 
neleisti sovietų bei arabų blo
kui sunaikinti Izraelį.

Bet prezidentas Carteris nori 
■pasakyTi““IžfaėIiūiL“kad jis ne*- 
gali sauvaviauti^negali_ sava- .

rankiškai keisti susitarimų ir 
Bandyti laužyti-savo pažadus.----

Karo pradžioje Izraelio vy- 
riausybė; siekdama JAV-ir kitų*; 
valstybių paramos, prižadėjo 
atiduoti arabams užgrobtas jų 
žemes, tuo tarpu dabar prem- 

dideles jero Begino politika skiriasi nuo 
migiies -kasyklas, rado 40.000 
metų didelio bizono griaučius. 
Tais laikais- ir anksčiau-visuose. 
Aliaskos miškuose ir kalnuose 
veisėsi didelės Amerikos bizonų 
kaimenės. Matyti, kad bizonas, 
įkritęs į plyšį, ten žuvo ir už
šalo. Angliakasiai, ieškodami 
artimesnio tako prie anglies, ra
do prieš šimtmečius užšalusio 
bizono griaučius. Manoma, kad

Aliaskoj ro^S bizono
-----------------griaučius-------

-FAIRBANKS, Aliari ., 
Amerikos angliakasi grupė, be
siruošdama

saulės.
Apie dujų objektus Visatoje 

jau seniai buvo žinoma, tik ne- 
- tikėta, kad jų tiek daug ir tokie 
dideli. Informacija buvo pra
nešta Kanadoje Internacionali
nės Astronomijos Sąjungos sinr 
ooziume.

Sudege 22 vasarotojai
—BARCELONA.— Vėjui staiga 
pasisukus, piktadarių pakurta- 

-Rle miško gaisre-, Ispanijos* štatr-- 
rės ry tuose . antradienį 22 vasa
rotojau gaisro apsupti nebespė- 
jo ant netolimo kelio (tik 30 
jardų atstu) išbėgti ir sudegė. 
Gaisrininkai rado sudegusius 
12 vvru. 6 moteris' ir 4 vaikus. •Z fc.

Izraelis norėjo palaukti dery
bų su Jordanija, tačiau ameri- 
kiečiai <£ori. kad šitas klausimas

Aiškintas dar prieš de-

j? ■ , .

Valdžios chemikai rado, 
meto nieko praktiško nedaroma, kad šešios “skač” degtinės rūšys 
Vieni inžinieriai pataria palikti gali sukelti vidurių vėžį. Dabar 
vandenį ramybėje ir susiurbti tyrinėja alaus rūšis.

išsiveržusią
Kiti inžinieriai nori įrengti to
kius siurblius, kurie galėtų su
siurbti paviršiuje gulinčią naf
tą. Jeigu bangos nejudėtų, tai

ir. ugniagesių numatytas sritis. 
Vienur buldozeriai bando pra
kasti grabes, o kitur malūnspar
niai bando užtroškinti jau sau
sas ir degančias sritis.

DEGA YELLOWSTONE 
ŠIAURĖ

Labai didelis gaisras dega 
Wyoming valstijoje, visoje Yel
lowstone parko šiaurėje. Ten 
laisvai gyveno įvairūs laukiniai 
gyvuliai ir žvėreliai, bet dide
lis gaisras juos varo į kitas 
vietas.

Montanos valstijoje dega di- 
-deli m'škai Ovando ir Anaconda 
kalnuose. Savo laiku ten buvo 
didelės vario kasyklos. Dalinai 
jos dar ir šiandien tebeveikia.

Idaho valstijoje dega risi 
šiaurės miškai. Gaisrai praside
da Baise srityje ir eina į pačią 
valstijos šiaurę, kur persimeta 
į Montanos kalnus.

Chomeini uždarė 
Irano dienrašti

TEHERANAS, Iranas. — Pa
valdžia uždarė vieną įtakin

gą Teherano laikraštį Ayande- 
gan, kaltindama, kad jo vado
vybė vedė kontrrevoliucinę po
litiką ir taktiką, priešingą mu
los Chomeini režimui. Įėjimai į 
dienraščio Įstaigas apstatyti sar
gyba ir niekas neįleidžiamas. 
Vyriausias Irano prokuroras 
pareiškė, kad to laikraščio re
daktoriai ir leidėjai bus teisia
mi. o jo įrengimai bus perduoti 
neseniai įsteigtam “prispaustųjų 
fondui”. Toks fondas buvo 
įsteigtas praeitą vasario mėne
sį nuvertus šachą R. Pahlevi.

• Prezidento žmona Rosalynn

ETNOS LAVA LIEJASI 
Į KAIMUS

CATANIA, Sicilija. — Sicili
jos šiaurėje, Fomazzo kalnų 
srityje yra didelis Etnos ugni
kalnis. Jis gana dažnai prasi
veržia ir išgąsdina kalnų sri
ties gyventojus.

Be jokio įspėjimo Etna pra
dėjo rūkti, beversdama di
džiausiu* dūmų-,debesią-į pietų

Čekų komunistai paleido 
tris biblijos agentus

Liepos 3 >iieną trys amerikie
čiai, atvykę į Čekoslovakiją su 
biblijos “kontrabanda”, buvo 
areštuoti “už valiutos spekulia
ciją”, nutylint tikrąjį “šmuge
lį”, kaltinant, kad neparodė tos 
prekės čekų-sovietų muitinin
kams. Visą mėnesį išlaikę kalė
jime amerikiečius paleido, kuo
met JAV pareikalavo paleisti 

■kaip neteisėtai kaltinamus.

naujausius karo lėktuvus vien 
tiktai gynybos tikslams. Tuo 
tarpu Izraelis minėtus lėktuvus 
naudojo puolimo tikslams. Pir
mą kartą aviacijos minister’s 
pareiškė, kad jis nežinojo apie 
vyriausybės pasirašytus paža
dus, jis asmeniškai jų neskaitęs.

i DRU.-

Jau dabar jausįus Izraelio lėktuvus ir nu-į sulaužė amerikiečiams pasirasy-

anksčiau buvusių viešų pareiš
kimų. Izraelitai taip pat nesi
laiko—JAV duotų pažadų. JAV

būtų
rybas

Be rto§sekretoriaus C. Vance 
laiškas apie Amerikos lėktuvų 
naudojinią puolamiesiems tiks
lams dar neatsakytas. Susidaro 
Įspūdis, kad jis negalės būti 
sakytas be prisipažinimo, 
susitarimas sulaužvtas. Ižrs ..

tai jokio pasiteisinimo krašto 
apapsaugos ministeris jau

* galėjo skelbti.
Sekretorius Vance, nustatęs 

faktus apie trijų Sirijos karo 
‘nacional'nio I Įeit t’ i i ui išimą, tu j u

siuntė labai griežtą notą Izraelio 
. Sekretorius nieku 

d-ilvva-1 negrasino, bet Izraelis pajuto.
1 1 1 1 • XT Y*____  —

Bolivija demokratėje
Naujai išrinktas Bolivijos pre

zidentas Walter Guevara Arce 
prižadėjo sudaryti ;--------------
susitaikymo" (tautinėj santa-1 
ros) valdž’ą, parinkdamas atsto-Į vyriausybei, 
vus iš v’sų rinkimuose 
vrsių politinių partijų.

kėjjamatuoto paaiškinimo, bet 
Izraelio vyriausybė tokio paaiš
kinimo nepasiuntė.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Mošė Dajanas.daryda- 
mas pareiškimus apie Izraelio 
santykius, tvirtina, kad arabų 
kontroliuojama nafta turi Įtakos 
į Ameriką, o ši pradėjo keisti 
savo politiką Izraelio atžvilgiu. 
Amerikai reikalinga arabų vers
mių nafta, todėl JAV yra linku
sios pataikauti arabams ir ne
kreipti tiek daug dėmesio į Iz
raelį.

Izraelis atidavė savo kolonijas 
Egiptui ir dabar JAV reikalau- 

sirinko šiuos patyrimą turinčius J ja, kad Izraelis nesteigtų jokių 
Homer Boynton, j kolonijų Samarijoje. senovinėje

Pertvarko FBI 
vadovybę

WASHINGTON, D.C.
liam H. Webster, susipažinęs su
Edgar Hooverio paliktu ir gero
kai apardytu Federaliniu Inves- 
tigacijos biuru, nutarė viską 
perorganizuoti, kad jis vėl galė
tu būti naudingas kraštui.

Direktorius Websteris savo 
artimiausiais pavaduotojais pa-

FBI narius:
Donald Moore ir Lee Colwell, 'i Judėjos žemėje. Tas amerikie- 
Kiekvienam yra paskirta spe
ciali tyrinėjimo sritis. Manoma, 
kad Websteris su jų pagalba at
statys FBI.

čiai viešai skelbia apie numa
tytus Įteikti Egiptui naujus lėk
tuvus. Egiptas sutinka sumokė
ti milijonines sumas, turi Izrae
lio paliktus du didelius aerodro
mus, tuo tarpu Izraelis paliktas 
be naujų lėktuvų ir be aerodro
mų. Kol nebus išaiškintas klau
simas su Sirijos lėktuvų numu- 
šimu. atrodo, kad nebus jokios 
kalbos apie naujus lėktuvus.



JUOZAS ŽEMAITIS

Ką išdirbinė ja kai kurie gydytojai 
su pensininkais ir jų Medicare

dabar esąs užimtas 
Tai ma- 
įsakomu

(Tęsinys)

Ir ką gi, jų atsakymas buvo Matot, mano sąskaitą jūsų 
trumpas 
neturįs laiko tikrinti,
ne įsiutino ir, beveik 
balsu, jam atrėžiau:

Klausykite da! 
p r Avi dienas ms 
s:te jūsų buvusiam 
>138J 9. t.kra 
dą, — ir padėjau telefono rage-

tare, 
ncgrąžin- 
pacientui

dicare pilnai neapmokėjo, ir aš 
nežinau kas padengs susidariu
sį skirtumą?

Aš tiesiog buvau pritrenktas 
jei f tokiu mano buvusio gydytojo 

pirmu klausimu ir tuojau pat 
gana pakeltu balsu, /užuot jo

papulsite j bė- klausimą atsakęs, aš jj paklau-
siau:

— Mielas daktare, sakykite,
pinigai bu-'ar jums pinigai svarbiau už ju-

šį per.sinin- 
ir užbaigti,

Po dviejų dienų 
vo grąžinti. •

Šiuo ir norėjau 
kams perspėjimą
kad visi šio amžiaus, arba ge
riau sakant pensininko “ti- 
luli” sulaukę, būtų labai, aky
lus patekę į piniginių besočių 
rankas, bet, atsiprašau, tai kas 
visai neseniai su manim pačiu 
ivvka, negaliu nutylėti.

1978 metais, "išprašytas” dar 
gerokai luošas is St. Anthonv 
ligoninės, keturių mėnesių lai-, 
kotarpyj privalėjau lankytis 
dviejų tos; ligoninės gydytojų 
privačiuc'se ofisuose. Vienas gy
dytojas būva- gana žmoniškas, 
ir “duoklę” už vizitus rašė tie
siai i mano Medicare saskaita. 
Kai pas jį vizitus pabaigiau, jis

su buvusio paciento sveikatą, 
jei pu ligoninės pirmą kart ma
ne sutikę tik sąskaitų apmokė
jimu susirūpinę, o ne mano 
sveikata ?

.Gydytojas pasijuto gana ne
jaukiai ir tuojau pažėrė man 
komplimentą, kad aš airodąs
labai gerai ii- jis tuo labai džiau- mano buvusiu gydytoju. Ką, ži- 
giasi- žinoma, aš jam paaiški
nau, kad be Medicare aš dar

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)Antanas Tamošaitis

noma, aš ir padariau.
Už poros dienų paskambinau. 

turiu privačią apdraudą, ir kad to gydytojo ofisan ir, issikvie- 
jam neteks perdaug nukentėti, tęs patį gydytoją, pasiteiravau 

Šio gydytojo- ofisą teko lan- apie įvykusią “klaidą”, kurią 
kyli dar keturis kartus ir kiek-; paprašiau atitaisyti. Gydytojas

HAMILTON, ONTARIO, KANADA

vieną kartą jam sumokėti po 
$15.60. Po keturių savaičių 
pertraukos, aš užpildžiau Me
dicare anketa ir pasiunčiau 
šiam gydytojui jo daliai užpil-

Didž. gerbiamos ir gerbiami šios 
prisipažino, kad įvykęs nesusi- demonstratyvinės SLA 72-osios 
pratimas, ir neteisėtai išreika
lautus iš Medicare pinigus tuo
jau man pasiusiąs. Tai buvo 
prieš dešimtį dienų, bet pinigų

parašė Medicare sąskaitą ir ką 
-gavo, tuo ir pasitenkino. Visai 
kitas reikalas .buvo su antruo
ju. Po’ kiėkviepėjja ofise vizito, 
tuoj reikėjo pą tiesti penkioliki- 
nę ant jo.stal'pjir. žinoma, pri
minti jam' apįė pakvitavimą. 
Šia proga neiškenčiu nepaminė
jęs labai harakteringo pirmo

žino susideginusio reikalaujant 
Lietuvai laisvės Romo Kalantos 
vardą, šioje ceremonijoje pa
grindinę kajbą pasakė Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentas Povilas Dargis iš Pitts
burgh, Pa., JAV.

R. KALANTA buvo tinkamai 
pagerbtas SLA 72-osios kuopos 
pirmūnų. Be to, man pasiūlius, 
Kanados Lietuvių Fondas buvo 
paskelbtas Romo Kalantos va
jumi ir šis obalsis buvo labai 

, populiarius lietuvių tarpe, nes 
Į KLF-das per penkerius metus 
: ir kelis mėnesius surinko šimtą 
tūkstančių dolerių aukų.

Kaip žinote, KLF-do kapita
las bus skiriamas būsimai nepri
klausomai Lietuvai, o procentai 
— lietuvybės išlaikymo reika
lams.

Romui Kalantai Amerikoje 
šauliai pastatė paminklą katali
kų kapinėse. -Toronto Vlado 
Pūtvio šauliai, vadovaujant 
veikliam kuopos pirmininkui St. 

! Jokūbaičiui, pagamins virš pus- 
j antro tūkstančio dolerio vertės 
i Romo Kalantos reljefą. -

Bet kas tinkamai įamžins ki- 
; tus patriotus lietuvius, susidegi
nusius protestuojant prieš žiau
rią sovietų okupaciją Lietuvo
je: Andriušį, Stonį, Kalinauską 
ir kitus?

Vienas iš jų, ir reikšmingiau
sias, yra Antanas Kalinauskas, 
kuris paimtas į sovietų armiją 
1976 metais, Latvijoje apsipylė 
benzinu ir garsiau sušuko: “Aš 
-sovietų—armijoje' netarnausiu!

Žiūrėkite, kaip dega patriotas 
lietuvis!”

Antanas Kalinauskai yra ly
gus Romui Kalantai. Jo vardas 
vertas įamžinimo ir jį įrikiuoti 
į Lietuvos didvyrių eiles.

Baigdamas šiuos žodžius no
riu pareikšti jums, kad Viktoro 
f’etkaus vardas jau yra įamžin
tas Kanados Lietuvių Fonde ir 
□inigus jau pasiunčiau. Viktoro 
Petkaus vardo įamžinimo vajus 
vyko sėkmingai. Ten, kur aš 
lankiausi, daugiau pas St. Cath
arines lietuvius, buvau nuošir- , 
džiai priimtas ir aukų gavau. 
Lankiausi ir pas Hamiltono pa
rapijos kleboną prelatą dr. Juo
zą Tadarauską, kuris vertino šį 
darbą ir parėmė $30 auka. Vi
siems už nuoširdžią paramą 
reiškiu padėką.

Kadangi esame didvyrių tau
ta, ten sovietų okupuotoje Lie
tuvoje tėvai savo vaikams žo
džiu perduoda žinias apie Lietu
vos didingą praeitį, nes ten to
kia spauda uždrausta. Mes gy
vendami laisvame pasaulyje 
turime patriotinę spaudą, bet ir 
čia jaunosios kartos veikėjus ir 
•kovotojus už Lietuvos laisvę 
paruošia tėvai, gyvu žodžiu 
jiems išaiškindami apie okupuo
tą Lietuvą,, supažindindami su 
dabartinėmis kančiomis ir gar-? 
binga praeitimi. Gyvenkime su 
viltanti, kad Lietuva anksčiau ar 
vėliau vėl bus nepriklausomą. 
Tautieti, būk vienas iš-tų kovo- 
tojų ir rėmėjų,, o Lietuva, tikrai 
atgaus laisvę! T - ’

SLA 72-osios kuopos gegužinėje š.m. liepos 15 d. Paris, 
Ontario, Kanada, kuopos pirmininkas J. Šarapnickas 

pasakė šią kalbą.

Lietuvos didingą praeitį. Lietu
vos okupantas žino, kad lietu
viškas raštas yra pavojingesnis 
už kardą. Todėl Lietuvos oku
pantas, norėdamas išauklėti jau- 
hąją kartą marksistine — komu-' 
nistine, užvertė Lietuvos praeitį 
klasto jančia spauda ir-knygo
mis.
“Sovietai- okupavo Lietuvos 
valstybę, bet tautos kol kas ir 

ginti aktyvisto Viktoro Petkaus^ po 35 metų neįstengia okupuoti 
ir, remiantis Helsinkio konfe-Į 
rencijos nutarimais, kuriuos ir - 
sovietai pasirašė, okupuotoje.

’Lietuvoje lietuviai didvyriai 
ėmė reikalauti pagrindinių žmo-i 
gaus teisių, nežiūrint, kad už tai | 
Lietuvos okupantas — sovietai 
baudžia po 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Taip, be jokios

kuopos gegužinės dalyviai!
SLA 72-sios kuopos valdybos 

ir narių vardu 'reiškiu jums 
tautinę padėką už gausų, daly-

dyti, paprašydamas, kad Medi- dar negavau. Nutariau palauk- vavima ir prisidėjimą aukomis
care čekį nukreiptų mano var
du. j klausomų pinigų negausiu, tuo-
-Tai-hnvn 197R VpsnJi™ parašysiu^Iedieare-skundą.-;Tai-buvo 1978 metais. Nesu- 

daukęs čekio ligi 1979 metų bir
želio mėnesio, ir gerai žinoda
mas ko'kius triukus kai kurie 
gobšūs pinigams gydytojai is- 
dirbinėja tiek su pensininkais

ti dar savaitę ir, jei man pri- vieno žymiausių Lietuvos lais- 
vės kovotojų Sovietų okupuo
to j e Lietuvoje, "Helsinkio konfe- 
rencijos nario, žmogaus teisėms VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 

OKUPACIJOS METAIS
.. Štai dar vienas neriboto pini-.
gams gobšumo pavyzdys.

_____ , ■__ ______ 1

. Visai neseniai, susitikęs vie
ną gerai pažįstamą pensininką,1 
pradėjau, jam pasako’ti kokias .

ne rase siuos. žodžius:
“Lietuva Tėvyne mūsų, Tu 

didvyrių žemė, Iš praeities ta
vo sūnūs Te stiprybę semia”.

Lietuvos okupantas — sovie
tinis komunizmas, okupavęs

vardo įamžinimo Kanados Lie
tuvių Fonde ceremonijoje.

Vincas Kudirka Lietuvos him-
Tiek su Medicare, griebiausi ra-1 išdaigas, mūsų gydytojai išdir- 
dikalių priemonių ir, viską binėja su sergančiais pensinin-I 
smulkiai išdėstęs, paklausiau kais. Išgirdęs 
Medicare, kodėl man neapmo- pinigų sumas, kurias gydytojai 
karna tokio ir tokio gydytojo ir: norėję du kart išreikalauti' —Į 
už tokį ir tokį patarnavimą ? jiš pacientų ir iš jų apdraudų, 

■ Atsakymas-atėjo-tik po dvie*1 lt*kė ir pasakė
jų savaičių, kad už man minė-! _ Į’ų ___ , ^ .2
tus padarytus patarnavimus, j nigus gydytojas galėjo iįu.pirk-;

-daktarui-HHa^ ytj—sąyo žmonai • ląbąi puikius ■ Ra ffi ftFčir^uokau rT—
i -v -i -------L- - Plūstos, tiesiai, jam pa- batukus, bet ąš negaliu įsivaiz4 kiAį& j teb^

- Joe, as.kazkur nudėjau ju- cianų jie, esą, taip ir padarę, duoti ką gydytojas gali nupirk- 0 v įtebėjau _
šfaBS- reikaluir-išsiaiškinti/ti ar 'nusipirkti užLl doleri ir 53. f • j vį?U

Medicare patarė susižinoti su centus? >telsyb^ ~ įšokai sukte-

vizito, kurį" padariau šiam gy- 
dytc’jui tik po trijų savaičių li
goninę palikęs.- Būvant man li
goninėje, ligoninės administra
cija jį paskyrė pirmuoju mano 
daktaru, ką sužinojau tik są- 
monę pilnai atgavęs?---- ----------

Atsiradęs pirifįą kartą jo pri
vačiame ofise, buvau sutiktas 
gana “maloniai”. Pirmi ja žo-
džiai buvo:

daktarui - nurodziwu—k-ad- čeki 
fe -r \

JUOZAS

mano minimas
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei
dėjas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 
nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytaš okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybėj pradėjo, šmeižti ir te-_
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių. Kad. Amerikos

—1940—metais—Lietuvą,—uždraudė--kaltėsį-yra—nubaustas—ir-Vikto------- lietuviai -pažintų-voldenaarininkus ir suprastų jų šmeižimo
giedoti Lietuvos himną. Degino 

Psi^liau, juk užduos pi- visas knyg-a^kūri^ ražė apie
ras Petkus.

Viktoras Petkus kovojo ne dėl

šų telefoną ir niekaip, neradau 
būdo kaip su jumis susisiekti.

' Įėjo. — Jei nori, tai gerai įsi
dėmėk šiokį gydytojo piniginį 

gobšumą: —___

savo asmeninio- geresnio gyve
nimo. Jis kovojo už visų lietu* 
vių-žmoniškesnes teises,-už visų 
lietuviu ir Lietuvos laisve.

<e fe

Kiekvieno lietuvio, lietuvės, 
kiekvieno jaunuolio, jaunuolės, 
kurių širdyse dar neatšalo tė

, rvynėsuneilė, privalo jungtis i tų— Ligoninėje išbuvau kele- , . .. . 6 *

tikslus, spausdiname frontininkų vadb, veikusio J. Bra- ' 
žalčio, A. Sūduvio, ir kitais vardais, straipsnį! Red.) 1

“ .. ;-v... (Tęsiays) -• ~ ~~
Iš pasikalbėjimų su gen. von.

For the woman 
whofe at the heart of 
her family^ finances

stock

meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your

mĄrnerica.
Join the Payroll Savings Fla*.

You can’t afford to be wrong.. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future, too.

And: that’s where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you’re

your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman w*no really knows 
a good bargain.
Now E Rond* pav 6% inters when Seld to 
maturity of 5 years <414%. the first year). • 
Bonds are renLwrd if lost, stolen or di uti 
When needed, they can be cashed at yow 
hABk. Fnterret i« net fin state « ko<
income taxes, and federal tax may ba 
deferred until mdrmpbon.

. lą savaičių, šiek tiek susveikus.
■ tuojau buvau “pasfųštas Kairio, 
j Ligoninių ir gydytojų sąskaitų
tvarkymas ir jų apųiokėjimas 
užėmė daug ilgesni laiką, kaip 
ligoninėje buvimas. Pagaliau, 
vienam iš gydytojų pasilikau 
skolingas 1 dolerį ir 53 centus- 
Ar žinai ką tas gydytojas su 

'manimi padarė? Gi-po dviejų 
! paraginimų tą sąskaitą aęm<r
■ keti, trečiame jis pažymėjo, 
; kad jei per 5 dienas La sąskaitą 
. nebus apmokėta, tai jis pave

šiąs kolektoriui" ją “išreikalauti 
ir man sudarys daug bercika-

j lingu išlaidų. Žinoma, sumokė 
’ jau. ... 1.... ..

Užbaigę pasikaibėjjriUįĮ. nu.- 
' teigti naują ministeriją, pinigi- 
tarenie prašyti Prezidento. įs- 
niam gobšumui tvarkyti. > 

(Pabaiga); . „

kovojančių gretas ir dar akty
viau, dar garsiau šaukti-ir—rei
kalauti, kad Lietuvos okupan
tas — sovietai Viktorui Petkui, 
Baliui Gajauskui, Nijolei Sadū- 
naitei, Petrui Plumpai-Pliurai, 
Onai Pranckūnaitei ir kitiems 
kaliniams grąžintų laisvę.

Jau stiprėja prošvaistės: ir 
ėmė aktyviau dalyvauti Kana-

j nių reikalų ministerijos rūmuo---- • Geu- RaištikiuL teko? Eyšy& ir
se, aiškėjo, kad jis rodė korek- su- vokiečių partiniais paęeigų- 

nais, kurie jį buvo? atgabenę į 
_Kauną._Pirmiausia su dr. Gref
fe, “Hauptams der Sfclierheite 

po’lizei und SDT'nariu.________
ku, kada; kiti vokiečiai; Kaune 
vengė kalbėtis apie Lietuvos _ 
politinius reikalus, jau nuo? pir
mos dienos pradėjo’ apie- juoš j 
kalbėti SS majoro uniformą, dė
vėjęs dr; Greffe. Atrodė, kadi Jis 
tik vienas buvo įgaKotetr kalbė
tis tokiais reikalais .. < Aš'pas

tiškumb ir neslepiamo respek- 
to laikinosios vyriausybės at-
žvilgiu “Daugiau, nei jam bu
vo leidžiama. čia jau reiškėsi- ir 
toliau labiau ryškėjo skirtinga 
kariuomenės ir partijos linija 
ar bent taktas’’’ (Z. Ivinskis, Į 
Laisvę 1955 Nr; 6-43). Tuo dar 
aiškiau įsitikino gen. St. Rašti
kis iš pasikalbėjimų su savo 
buvusiu profesorium vokiečių 
karinės akademijos viršininku 
gen, lt. Eugen MueUer ir su sa-

“Tuo lai

ENERGY
WISE , j

Umlt use of di swasher 
to once a day, after the 
•veninę meal, and cut 
excessive use of water 
■nd electricity. i

prieš “Lietuvos okupantą — so~ 
vietus. Kanadoje jau yra susi
tveręs komitetas sovietų oku
puotoje Lietuvoje žmogaus tei
sėms. ginti, šio komiteto pastan
gomis š.m. birželio 9-10 dieno- 
mis. Ottavoje prie sovietų amba
sados buvo suorganizuota de
monstracija. Svarbiausia. .kad 
šioje demonstracijoje dalyvavo 
daug jaunimo. Čia. tenka didelė 
garbė1 šio komiteto pirmininkei 
advokatei Joanai Kuraitei, kuri 
priklauso jaunajai kartai. Joa
nos Kuraitės įsijungimas į ko
mitetą sovietų okupuotoje Lie
tuvoje žmogaus teisėms ginti 
teikia, daug vilčių kenčiantiems 
lietuviams, laisvės kovotojams
sovietų vergo darbų stovyklose, 
kalėjimuose..

Man teko dalyvauti š.m. bir
želio 10 <L Ottawoje suruoštoje 
demonstracijoje ir kartu su ki
tais ir visa eile čia esančių V-ik- 

Petkaus vardo. įamžinimo 
į Kanados Lietuvių Fondą ce
remonijoje garsiai šaukti: La is-
vės V. Petkui-, laisvės visiems 
kaliniams, laisvės Lietuvai!

Ottawoje prie sovietų amba
sados suruošta demonstracija 
buvo reikšminga, .neš. visa eilė 
laikraščių reporterių dalyvavo 
ir iškėlė viešumon lietuvių ir 
Lietuvos kenčiamą žiaurią so
vietų okupaciją.

Prieš septynerius metus SLA 
72-oji kuopa šioje sodyboje įam-

vo_ taip pat senu pažįstamu_Įkarto, bet jis vis
kalų atvykti pas mane, dažniau
siai Į laikinosios vyriausybės 
būstinę naujuose Lietuvos tam
pomųjų kasų moderniuose rū
muose P^aisvėst Alėjo-ję.& prieš 
valstybės teatrą . : . Pasikarto
jimuose dr. Grefifę iŠ .pradžių 
vengdavo het žodžių 
Vyriausybė” ar '*UHnisteriai”- ir 
sakydavo: “diėse Hfecson-*'_
tie p<»at. Bet vėliau po truputį 
priprato. '

(Bus daugiau'' 1

pulk. lt. Graebe, vokiečių armi
jos rytuose vadovybės nariu 
Kaune, Ir vienas ir kitas apie 
lietuvių nusiskundimus žadėjo- 
si informuoti savo vadovybę, 
tačiau Graebe “patarė' mums 
nebūti dideliems optlimistams. 
Esą, Škirpa visą laiką daręs vie-, 
nų klaidą -— jis per daug tikė
jęs, pasitikėjęs ir per daug lau- 

I <cęs iš vokiečių . . . Beveik visi 
vokiečių kariai labai gerai su
prato mūsų reikalus ir buvo 
pasiryžę mums jiadėti^ bet visi 
jie skundėsi, kad tie reikalai 
išimti iš vokiečių karinės va
dovybės kompetencijos ir juos 
tvarkė reicho vidaus reikalų 
ministerija” (SL daštikis, Ko
vose ... II, 296 p.).

d. Greffe .r Kleisto direkty

— Sekretorius W. Miller atsi
sakė skelbti bet kokius ekono
minius pranašavimus. ■

— Amerikos Darbo^Fedr^/d;, 
ja siūlo naconal zuoti visą kraš
to naftą.

?"■ ■ — ....-------------- ■ - .. - . _
"11 - 1 • J
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K. STRIKAITIS

WINNIPEG, MANITOBA
FOLKLORAMA'79

šios vasaros sezonui The City

paskutinė priežastis buvo, kad 
daug prancūzų Manitoboje gal
voja, kad ji nėra etninė grupė

of Winnipeg Parks and Recrea- -r |U0 nepraiaimėtų savos kul-
tion Department išleido savo 1 
periodinę brošiūrėlę “Leisure I
Guide”, kurioje be kitko skel-- 
b'a, kad FOLKLORAMA ’79 
Winnipege prasidės sekmadienį, 
RUGPIŪČIO 12 D. iki to pat 
mėnesio 18 dienos. Ją rengia: 
“The Community Folk Art 
Council of Winnipeg, Inc.”, kur 
Įjungiamos eilės “ethno-cultu
ral” organizacijų, dabar esančių 
įsiregistravusių Winnipege, ku
rios sudarys, kaip ir kiekvienais 
metais, Manitobos “Festival of 
Nations”.

Užbaigai rašo: “This is the 
time when Winnipeg displays, 
in all its pride and glory, its 
true and happy ethnic mosaic. 
Thirty-four pavilions took part 
last year and welcomed many 
visitors to the “homeland”.”

Vietos anglų laikraštis “The 
Winnipeg Tribune” pažymi, kad 
šiais met^a,įsijungia ir^^icū^ 
ziškai kalbantį^ bendruomenėj į 
rengiamą FoUŽrčg'ąmą/ędgl^ž'ėj 
mėnesį. Toliau jis rasb/^fu? R*?" 
mą 
riniame įMoMpyJe 
prancūzų pd^^R^š ^eSii Wskdiit 
gaivintas, :kufi®Il^poidsdriiXy bus

%

Winnipego Lietuvių Tautinių šokių grupė, a. a.^T Lukui vadovaujant.

tūros Kanadoje.
Ka:p matosi, jie drauge su 

anglosaksais išeina prieš daugia- 
kultūrę politiką Kanadoje, tad 
ar neasiras sunkumų tai trečiai 
— menkesnei grupei įgyvendin
ti šias sunkiai sprendžiamas 
oroblemas? ▲

Bet kaip matosi, po viso tų 
galvojimų laikotarpio šiais me
tais jie ir vėl apsisprendė jung
tis į ruošiamą įvairių tautybių 
junginį Folkloramą’79.

Folklorama’79 uždarymo ce
remonijos įvyks rugpiūčio 19 d. 
(sekmadienį) 7 vai. popiet "WIN
NIPEG CONVENTION 
TRE, kur įėjimas vienam 
niui kainuos $2.

Dabar winnipegieciams 
ir vėl sena problema, kuomet 
pasirodė Foklorama‘79 pasai 
(passport), kur lietuvių pavil
jone išmestas J'Vilnius” — pa-! 
viljono vardas, dė| kurio Win-1 
iųįėgo lietuvig^idruomenėje rinktaSt nes 
ne taip”'šeh^i&ftvQ kilęs dide- , -y_ ■_ _
.pSTJri'ukšrnas Ąū<|metinė kus statomos abėcėlės tvarka,
KLB-hes^.Jvjįld^a “ Winnipege todėl lietuvių paviljonas pava-

CEN- 
asine-

i škilo
Po šitokių pasiaiškinimų tuo

metinis KLB-nės Winnipego Į 
apylinkės valdybos pirmininkas 
Algis Eimantas ėmė aiškinti, 
kad žodis “Kaunas’’ buvęs pasi-

; “K” yra abėcėlės 
viduryje. Paviljonų karalaitės

būyo priyėrsta,;atsistatydini i. j ginant “Vilnius” mūsų paviljo- 
iKši 1975 ! saūsiprlil ,4į buvo ■ no karalaitė per karalaičių pa-

sųšauktas-B-nės visuotinas narių sirodymą būtų stovėjusi gale, 
susirinkimas,^ ėjo-karštos^disKu- Ar bereikia “gudresnio” aiškini- 
sijos dėl paviljono pavadinimo 
“Kaunas”, kuriame buvo pasi
sakyta, kad kitos 'tautybes savo' 
paviljonus pavcidiha‘sostinių pirmininko pasiaiškinimo, 
vardais/ tai ir. lietuvių paviljo-; linkimui vienbalsiai, pritariant 
nas turėtu būti pavadintas “Vii-buvo nutarta: “Ateityje lietu- 
nius”. Buvo aiškinama, kad Vii- v’ll paviljonas turėtų būti vadi
nius visais amžiais, nuo jo Įsi- namas VILNIAUS vardu . Tad 
kūrimo, buvo Lietuvos sostinė šių metų valdybos pirminin- 
ir dabar einant J^į^tiniais kas Vincas Januška be visuoti- 
snsitąrimais, T Jetitvoš^ sostine m° narių susirinkimo neturėjo

>drii$riiXį; bųš

Rouge, “ą.j i ifece 
troupe”.^ j. ■,

Prancuzu^papraljo^^bjiis ruo
šiamas: Lė* peptrėy-ęulturel 
Franco. Mahlto^mi;iri;St. Bonį- 

------ face, kur "bus tipiškai paruoštas 
prancūziškas maistas, gėrimai, 
dainos, šokiai ir visa atmosfera 
prancūziška aplinkuma — nuo
taika. .. :

Tad šiais metais vėl buvęs at- 
____kreiptas dėmesys ir į ^prancūzų 

paviljoną, kuris 1972 metais 
koncentravosi kaip prancūzų 
kultūrinis centras St. Boniface' 
ir po to iki šio laiko iš viso ne- 
bebuvo.

_____-Tas klausimas - buvęs iškeltas 
ir Winnipege leidžiamame pran- 
čūzų”laikraštyję “La Liberte”, 
kuris atstovauja Winnipege gy
venantiems prancūzams. Tada 
laikraštis atsakė, kad 1972 m. 
jie į Folkloramą jungėsi su pa
sitikėjimu,- o 1973 metais jie-ir- sisakė, todėl joks kitas kraštas į 
gi būtų ėję, bet nebebuvo kas nratami-in ; I
vadovautų... Be to, dar aiški
no, kad tas jų kultūrinis cent
ras hebegavęs pakvietimo, o

Ar bereikia “gudresnio” 
mosi?

Nežiūrint buvusio mūsų B-nės 
susi-

laikomas Vilnius, taip ir^oficia-i teisės išmesti ar pakeisti 1979 
liuose geografijos vadovėliuose m(?tų folkloramos pavadinimor 
yra nustatyta, nežiūnht. kad ' ^iūr- ,visuotin}jį narių susirin- 
Liėtuva yra rusų - komunistų . knygą 1969. m. ~pusl. 45.) 
okupuota. j Kodėl šįmet FOLKLORAMA

Einant Lietuvos ir Rusijos su-i r79 pasuose lenkti paviljonas yra 
tartimi iš 1920 m. liepos 12 d. 1 pavadintas “Krakow”, antrame 
Rusija visiems amžiams pripa- į jų ;pavi]gone vardas ^duotas 
žino Lietuvos suvereninę vals- “Warsaw”, ukrainiečių paviljo- 
tybę su sostine Vilniumi. Rusija nas pavadintas “Kiew”, antras
išvaldžiusi Lietuvą virš 100 me-' jų paviljonas “Lviv 
tų, į Vilnių savo pretenzijų at- i vii jonas “Ryga'

m

Detroito naujienos
TRŪKSTA AIŠKUMO :

Dar šiek tiek apie Amerikos

tuosius rūmus tik nusifotogra-1 Naftos juosta slenka
fuoti su ponia Prezidentiene?, šiaurėn
Po to rašo lietuviškuose laikraš-Į
čiuose, o amerikiečių spaudoje j SANTO PADRE SALA, Tek-
nei -šnipšt. | sas- — Pamažu į šiaurę slen-

Centrinis Jonukas toliau po
rina: “Girdi, dr. Meškauskas

kanti ilga naftos juosta jau pa
siekė St. Padre saią. Naftos

papildė federacijos atstovo AL- juosta pamažu slenka šiaurėn. 
Tos valdyboje V. Kutkaus nu
pasakojimą — nesklandumus
ALTos vykstančiuose posėdžiuo I tai 5 myl’u atstumoje, kai pa
se. Ko V. Kutkus tikrai netikė
jęs, kol nematė savo akimis.

Jei tokios, ar kitokios kome
dijos ten buvo, tai kas tie ko
mediantai? Prašau p. V. Kut- 
kų paaiškinti, kas gi iš tikrųjų 
ten dėjosi? Mes visi norime 
žinoti.

« *
MIRĖ J. KARTIS

Liepos mėn. 26 d. Jurgis Kar- 
I tis-Karčiauskas, krisdamas nuo 

kopėčių, labai susitrenkė ir mi
rė savo namuose.

Vakar ji buvo 8 mylių atstu- 
moje. o antradieni ji buvo tik-

siekė St. Padre salą.
Blogiausia, kad nafta sugadi

na visus paplūdimius. Žmonės 
negali maudytis, o žuvys trokš
ta. negali kvėpuoti.

Koks bus Irano seimas

TEHERANAS. — Irano 73 at
stovų konstitucinis seimas, ku
ris ten šiomis dienomis renka
mas, bus dominuojamas musul
monų dvasininkų, kurių daugu
mas yra mulos Chomeinio šali
ninkai. Iš pirmųjų jau išrinktų

Velionis Jurgis gimė Lictuvo-i 39 atstovų naujai Irano konsti
tucijai paruošti, 22 yra religijos 
lyderiai, iš jų aštuoni mulos.

je 1902 m. balandžio 16 dieną. 
Iš Lietuvos atvyko į Kanadą 
1928 metais. Kiek pagyvenęs, 
persikėlė į Ameriką ir visą lai
ką gyveno Ann Arbor, Michi-! daugėja jaunuolių gengės. Gat- 
gan. Buvo tykaus būdo, nuošir-i vėse ujpU]dinėja žmones, vykdo 
dus, vaišingas. Priklausė švytu-l --- j_,;----- ron-
rio Jūrų šauliams.

Atsisveikinimas įvyko liepos 
mėn. 29 dieną. Prie jo karsto 

-stovėjo—šaulių-Amelia va™ir-garbės- 
sargyba. Maldą sukalbėjo Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
A. Babonas. švyturio Jūrų-Šau
lių kuopos pirm. Alfas Šukys 
tarė atsisveikinimo žodį. Šeimos

Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos Tarybos suvažiavimo 
vyksmą ir atgarsius "Dainavo
je”, netoli Detroito. 
__ C entrinis_ Jonukas_ “Draugė 
liepos mėn. 10 d. rašo, kad vys
to glaudesnį bendradarbiavimą 
.tarp federaciją sudarančių orga
nizacijų. Gaila, kad ALRK Fe
deracijos Tarybos suvažiavimas 
neaptaria savų reikalų, bet pir- įr artimųjų vardu atsisveikino { 
moję eilėje svarsto VLIKo ir 
ALTos klausimus. Kodėl jiems 
parūpo daugiau svetimi reika- 
lai, o ne savi, nereikia nei aiš
kinti.

Trečiu klausimu išgyrė ir iš- 
liaupsino L. Bendruomenę; ap
sprendė VLIKo klausimą ir jo 

-tęstinumąp4)anagrinėįo^pakedeT_ 
no Amerikos Lietuvių Tarybos 
"statutą.""Girdi, negeras punktas, 
kuris nusako, kad sprendžiamas 
reikalas dviem trečdaliais bal- 

žada vėl jungtis Į “Naujienas”..-sų> Pagaliau, tarp kitko, taip'

buvo patalpintas Winnipeg Free

WINNIPEQO LIETUVIŲ 
KLUBO GEGUŽINE

Š.m. liepos 22 d. (sekmadienį) 
sėkmingai praėjo lietuvių para
pijos piknikas, surengtas Oak 
Point vasarvietėje., kur. dalyva-

■ vo ir iš Čikagos atvykęs vysk. V. 
Brizgys. Jis atlaikė šv. Mišias, . 
pasakė pamokslą. Po to veikė 
bufetas ir atsilankiusiems buvo 
patiekti specialūs pietūs, žino- į 
ma. ne veltui. Nors man pačiam 
ir neteko dalyvauti, bet pasako- 
jama, kad žmonių buvę daug, o 
ypač svetimtaučių. Buvęs atsr

savanoris-kūrėjas Povilas Liau- 
kevičius, kuris, kiek nugirdau;

(Bus daugiau)

KNOW YOUR HEART

u n

Centrinis Jonukas_ rašo__apie
ALTą: “Girdi, ALTa yra sukur-

* Sovietų Sąjungoje sparčiai

vandalizmą, girtuokliauja, ren
kasi slaptai būriais. Mergaitės 
išdarinėja visokias blogybes. 
Vodka ir pinigai jiems nėra 
problema. Policija juos žino, 
bet nepagauna.

CONSTIPATION
D^ctorprovęningrediėnt

latvių pa- 
o iš. lietuvių 

L paviljono “Vilnius” jauūšbraukv 
pretenzijų i Vilnių negali reikš- Į tas? Kodėl? Ar vėl norime, kad 
ti, nors trumpam laikui ir buvo i 
šį kraštą okupavę kaip vokie
čiai, taip ir lenkai.

ta? For your headache get
'9

mūsų laikraščiai mums išpliek- 
tų šonus? Tad manau, kad val
dybos pirmininkas V. Januška 
turėtų viešai per spaudą pasi
aiškinti, kodėl šiais metais 
FOLKLORAMA’79 bepavadinta 
tik “The LITHUANIAN pavil-
ion”, o mūsų sostinės vardas

P. Pečiūrienė.
Liko nuliūdę: mylima žmonai 

Ona, Kanadoje pusbrolis, gimi- 
nės Lietuvoje ir daug artimų 
draugų.

Jurgi, ilsėkis ramybėje.
Ant. Sukauskas

Doctors lind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don't Jet.irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unflavored -Pills. Ea-Laa

i

------- 72759^7ršt"Kt^aucagorIIt---------
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS ---------

Atdara šiokiadieniais nuo ------
Dtl^KXi

Anae®® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strssgth than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headash® tablet. And more pain reliever than any 
AnaciseaEihsigs that strength regular strength headache 
with .s^ety, • tablet. Gives you safety you

: -r Liks aH lea^sg headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. :

, Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. 1

ular headash® tablet. And

“VILNIUS” jau išmestas?
Šiais metais lietuvių paviljo

no majoru, kaip ir praeitais me
tais, bus inž. Jurgis Valaitis, o 
paviljono karalaite — gražuolė 
Cindy Kuras, kurios paveikslas 
su atitinkamu aprašymu jau

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

ta politinei veiklai”:
Taip, ji tą darbą puikiausiai ir 

pasigėrėtinai atlieka. Kokiais gi 
sumetimais LB veržiasi į ALTos 
veiklą ir dublikuoja darbus, ke
lia -erzelį lietuviųvisuomenėje? 
Pagaliau, ar ji važinėja į Bal-

9 vai. ryto iki 10 -vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Plkantlikij ir intvnifo naotyklt

ipniyari, palntl ii gyvenimo. Lengvai ftlliox. gyva kalba. uaflaJ lileiiti 
IMptL Kaina UJO. (

Dr. JtMcat B. K»nČlua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietoro* IftortJo 
antranki nno pat lėnųjų amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato 14? 
mL, kainuoja £1.00.

Dr. Jimzm B. Kantfvt, VYTAUTAS TH f GREAT. literiniai DLK V) 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valatyoea ir jo* kumyUu Liortja 
211 pel. Kaina 53.00. Kletala viriellala *4.0ū.

------ Dauguma tltj knygų yra tinkamos dovanos Ivairlomlt progomis Jas b 
Utas knygai galima Irigyti »trilaukiu* I Naujienai arbs t trimitui Čeki t? 
olniglne perlaida

Lin Mvth HaIMM Strwi. Chlea<«. Ok <«<•*

i
B R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE G AL (K. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
JO, VISUOMENES VEIKtJGJR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS___ —

Dr. A. J. _ MINTYS IR DARBAI. 23© ?«1.. Užančiui 19»
roetq įvykiui. Jibloniric Ir lutorričio jaunu dienu ir 
rflpinliM______________ _ __________________________

>-. A. 1. Ovt-n _ DANTYS, jtj prleriflrA rveltatt ir
Kietai* vtrkęllaia, rietoje *4.00 debar tik _______ _
Minkitili TtrieULali Ūk _ 

Dr. A. J. Gv*»*e — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONES.
KMlonAa po *urop< j>p<Mtl>L Dabar tik 

Sal’ma lala Ml vlalukrH ifriuntv. • m ir-i u

SDRj 
U.M

1731 »♦. HAL8TKD ST, CHICAGO, DLL.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

$10.00Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

Pridėti doleri palto išlaidoms.

$10.00

1 _ MAUJiaNMg CHICAGO L IU< Thursday, August 9, 1979

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUTI
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ $10.00

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

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUKŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai

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

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

$15.00
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DlenraUto

Chiccxoje ir priemleačiuoee: 
metame —___________
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918.00
8 9.00
« 1.00

da pasibaigs prekyba tautomis ?”r tilpo tame pačiame 
“Aušros” 14 (54) numeryje, kuriame buvo pasisaky
ta už demokratijos atstrigimą Lietuvoje. Pačioje Įžan
goje pasakyta: “Čia dėstome ir laukiame atsako”.

Po to seka dėstymas, kaip imperialistiniais sumeti
mais Amerika ir Vakarų demokratijos, susidėjusios su 
bolševikais; nugalėjo jiems pavojingą Vokietiją. Po to 
seka papunkčiai išdėstyti kaltinimai.'Verta jų keletą pa
cituoti: v į

d. 
kitaėč:

KltoM JAV vietcM: 
>ahnn _____

833.90 
318.00 
310.00 
8 3.M

now

Kanadoje
metama ______
pusei metu __
vienam mėM«iui

S3.00 
918.00 
I U0

Už&ieniuom:
metama . _ .
pusei metu —- -
▼ienare

134.00 
313.00 
8 A00

i
iekmadienisg. LetdžU Nasjienu Ben
drovė, 1739 So. Halstad St, Chicaio, 
HL 80806. Talat 421-4190.

PWac nUda Mwči Raito 'Stan 
Orderiu karto M siaakyaL*.

Naujienos etaa kaadtaa, ifakiriant

drovė. 17» So. HalMed St» Chiciio,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

NAUJIENŲ roitinė atdari, kaadias, ižakyrtsi fekmadlenžua^ 
0 vai ryto fld 5 vai vikaro, leitidianiali — iki U viL

Atsakome pogrindžio “Aušrai”
a Neperseniai “Naujienų” editorialuose komentavo- 
Aušros” pasisakymus dėl Lietuvos ateities.me

dfai, skaitant “Aušroje” rimtus, 
kančia išgyventus straipsnius, mums- išeivijoje sukel
davo pasididžiavimo jausmą, kad kovojanti Lietuva, 

orumo,

Ben- 
gerai apgalvotus ir.

žiaurios okupadijos sąlygose, neprarado savb 
idejingumo ir moralinės drąsos.

Vienok,, pasiekiančią mus Pogrindžio -spaudą seka
me ir skaitome su didele doze kritikos ir atsargumu, nes 
be galinių saugumo organų paroušinių pogrindžių spau
dos imitacijų, gali būti jų infiltruoti agentai pačioj po
geidžio spaudoj arba suklaidinami okupantu misin-
formacija._____________

Kitais atvejais okupantai galėtų lengvai likviduoti 
išeinančią pogrindžio spaudą, pravedę masinius Įtaria
mųjų suėmimus, bet to nedaro nenorėdami pakenkti 
savo interese vedamai -detentėš politikai, 
sės, pati pogrindžio spauda,norėdama dezorientuoti oku- 
pantų organus arba apraminti jų Šėlimą, atiduoda - smil
kalų duokles ^viešpačiams,- kaip daroma ir viešoj^'“ 
raštijoje. ■ ____ ' ________________

Turint tai omenyje,- turėsime atsakyti ir pasisaky- 
ti dėl riietamų toje pačioje “Aušroje” žiaurių kaltinimų 
AmerikarTr-Vakarų demokratijoms, kurios tariamai 
sąmoningai pardavusios ir toliau- parduodančias laisvas 
tautas komunizmo vergijai. 
, Panašius kaltinimus sutinkame išeivijos spaudoje, 
metamus atvykusių su naujais ateiviais diktatūrininkų, 
bet iš 440,000 užregistruotų per JAV paskutini gyven~ 
tojų surašymą tik 8,000 balsavo už LB sąrašą, kas sil* 
daro 2—3% visos Amerikos lietuviškos išeivijos.

Apsoliuti Amerikos lietuvių dauguma yra tapusi 
integraline Amerikos tautos (nation) dalimi ir kiekvie
nas metamas šmeižtas jos veidan, .tuo, pačiu metamas 
95% Amerikos lietuviams, kurie yra Įpareigoti pagal 
Konstituciją ir moralini Įsipareigojimą ginti demokra- 
tijąr nuo visų jos” priešų, nors jie būtų tos pačios tauti- 
nės ar religinės kilmės.

Minėtas straipsnis, pavadintas iššaukiančiai: “Ka-

Iš- kitos pu

>rKodėl taip ilgai nėra taikos sutarties?.^ nes 
rusams jau viskas parduota” . . ,

“Vakarai bjaurėjosi Franko diktatūra, šaukia 
prieš Čilės karo vadų diktatūrą, bet jau beveik ke
turiasdešimt metų bučiuote bučiuojasi su kruvino-" 
mis diktatūromis visuose komunistų pagrobtuose 
kraštouse, ypač Rusijoje!”

“Tarp Vakarų ir komunistų tebevyksta vergų
prekyba šimtais milijonų žmonių! O jų riksmas 
prieš Franko ir Čilės diktatūras yrą apgaulė ir 
priedanga vergų prekybai tautomis milžinišku 
mastu.”

“Kaip suprasti gražius Amerikos vadų žo
džius. . .kad Amerika neatiduoda Lietuvos rusams?
Tai lietuvių^ pačių amerikiečių ir visos žmonijos ap- Apie tą suvažiavimą tautininkų
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LIŪDNOS IŠVAKARĖS
Lapkričio 26 d. Kaune Įvyko 

Tautininką s-gos apskričių pte* 
mininkų ir Jaunosios Lietuvos 
s-gOs rajonu vadą susirinkimas.

gaudinėjimas, kaukė pridengianti gėdingą preky- spauda rašė taip: 
ba žmonėmis”. V

“Aušra” No. 14 (54) ..
Panašiais kaltinimais nubertas visas ilgas straips

nis, nuo kurių Amerika, kaip ir Vakarų demokratijos, 
galėtų atsipirkti iki paskelbus žūtbūtinę kovą Sovietų 
Sąjungai ir išvaduoti visas komunizmo pavergtas 
tautas, , ----------------------- —---------- ———

Dabar, pagalvokime šaltai, kokią reakciją sukeltų 
toks straipsnis, patekęs Į senatorių, kongresmanų, val
stybėsd-to Politikos vadovų ir šiaip įtakingų Amerikos 
veikėjų rankas, kurie nuoširdžiai rėmė Lietuvos lais
vės bylą?

Pagal turimas žinias, lietuviška spauda plačiai šė
kams, ypač ateinanti iš gilaus pogrindžio, nes iš jos 
sprendžiama apie~Amerikos politinių ėjimų" rezultatus2 
Pabaltijo erdvėje. Neperseniai “Draūgo”’ korespon- 

tas V. Ramojus pranešė kokią didelę žalą daro geriėfns
Draugo’

santykiams su Amerikos politikos vadovais mūsų “kon
servatyvi” spauda, kurioje priešiškai rašoma apie Ame
riką ir jos vedamą pasaulinę politiką-. ------- ---—.—a_
___ Susipažinus Amerikos politikos ekspertui sū tokio 
turinio straipsniu, ypač tilpusiu lietuvių pogrindžio 0f-
ganė :iAušroje7’, galėtų padalyti maždaŲg sekanefą iš-
vadą: Lietuvoje, kaip ir visojo Rytų Europoje^ atgims- 
ta fašizmo ar nacizmo hidra. kuri išsilaisvinus i škomu- 
nizmo repliųr sudarytų rimtą pavojų Vakarų demokra- 
tijai. Iš čia sektų loginė išvada, kad tie kraštai turi likti
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I)R« K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTSRŲ 1,1908 

CINEKOLCKJINt CHIRURGU A 
6449 >. Pulaski Rd. (Crawford 
Madlcal ftuikHnf) Tol. LU 56446 
•Priima Ufeftius I>aggl sy sutarimą-

GINEKOLOGINR CHIRURGU A

Jei nęatsdM^a. nito mitinti 324-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMMMctor Community klinikos 
Moį|icinoę direktorius

1.938 8; Manheim Rdv Westchoetor, IL.
VALANB03: 3—9- darbo dienomis ir 

tas antrą šeštadienį 8—3 vai.
T*l.r 562-2727 arba 562-2728

TEL BE 3-5893

DK. A. B. GLEVECKAS 
, GYQYTQJAS IR CHIRURGAS 

SPEC1ALYBR AKIŲ LIGOS 
3907 Mtosf 103rd Stroot

Vatoodoa pegal susitarimą 
jim s i ■ WL. L-------

“ . . • Tautinės, valstybinės, 
socialinės ir ekonominės sąmo
nėje šiandien suvažiavimas visu 
blaivumu konstatavo liūdnų 
apraiškių. Jas išgyvendinti nebus 
lengva. Tautinis judėjimas tu
rės paieškoti ir surasti naujų 
impulsų, naujų veikimo meto- 
dų, kad būrų išvengta praeities 
klaidų ir sugriautos visos Už
tvaros”.

'Praeitis parodė, kad buvo 
klaidingai daroma laikantis dės
nio “ne kiekybė, bet kokybė tau
tininkams rūpi”. Dabar šis dės
nis gali pasilik ti tik su tokia pa- 
taisa “kad ir kiekybiškai ir ko-- 
kybiškai tautinis judėjimas’ iš
siskleistų, kuo plačiausiu mas
tu”, O tas vadinamas “Tautinis 
judėjimui”., tai: tautinjnk'ų par
tijos režimo sustiprinimas jos

liMtL suvažiavimas pareiškė pri
brendusią išvadą ‘‘kad konkr'ė- 
čios programos trukumas praei- 
tyjė btlvd viste. iŠ tų priėžašeių, 
dėl kurių tautinis judėjimas ir 
tautinis, režimas beįstengė kraš^-
te išugdyti tokios politinės va- 
lios, kurios reiškimasis bum vi-
siškai laisvas nuo abejęjimą, 
svyravimų ir apatiškumo”. Rei-

ąjūdžiai. Kol to nebus, tol negalima planuoti rimtesnes vadę principas neretai buvo kiai-
.; • ~ __ dingai TOterpretuętema^taip7

komunistinėje valdžioje, bent iki tokio tefkd, kol ten 
pasireikš platesniu mastu vakarietiškos detnokfatljos
sj
tų tautų išlaisvinimo politikos.--------  ----  ----

iTuo rimtu klausimu privalėtų pasisakyti mūšų kad škiriieji vadai bei pareigū- 
veiksniai, viešai ir aiškiai, .nės jų tyla būtij laikoma i>ri- nai {uri galvoti, viską 
tarimu “Aušroje” paskelbtiems kaltinimams AffiėHk&i 
ir bendrai visai Vakarų demokratijai, kas mestų juodą 
šešėli ant mūsų veiksnių ir visos lietuviškos išeivijos*

vakarietiškos deftiok-fatijos kia atsimintu kad “Vadinamasai

svarstyti ir viską Veikti, kad ei

ešėli ant musų veiksnių ir visos lietuviškos išeivijos*
V. K.

' ——  -----------------------------—

SK AITYK ITEJ R P LATINKI TE D !ENR A^TU'NAU J1ENOS 
SKAITYKITE IR PLATINKITE DIĖNRAŠTĮ "NAUJIENOS"

ji

liniai nariai turi tik išklausymo 
ir nurodymų įvykdymo funkci
jas.- Tai reikštų organizacijos 
subiurokratėj imą, snstinąhną 
ir apmirimt”. Patiestas ir &ftu6- 
metinis režimas, apie kurį rašo 
ma taip: “Jeigu tsutirtifikai štafr* 
diena reikalauja ne (femoktatis-

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ 5
(Tąsa)

KELIONĖ
Pakilus Į laivą su lengvu rankiniu bagažu, 

radome ten dviejų rūšių jūrininkus etatinius — 
uniformuotus negausius jūrininkus ir DP ko
mandą, atvežtą Į laivą sunkvežimiu ir skirtą dar
bams ir budėjimui laive bei policijos pareigoms. 
Tjkrieji jūrinnkai žiūrėdavo į duotus mums i 
rankas krantinėje asmens numerius ir privedę 
prie laiptų žemyn liepdavo vadinamiems DP po
licininkams vesti Į kajutes. Vyrus sutalpino apa- 
tiniuose aukštuose — triumuose, o moteris 
šutinių aukštų — triumų kajutėse.

Viskas Praėjo ramiai, tvarkingai ir greitai. 
Visose kajutėse liko net po kelias laisvas neužim7 
tas lovas, nors laivu važiavo 900.

Išvažiujoančių akyse buvo džiaugsmas, nes 
čia pergyventa daug baimės, vargo, badauta ir 
net ašarų išlieta. Juk čia išgy venta ne tik skriau
dos, bet ir pažeminimai, todėl neverta pri
siminti.

Iš

vir-

.:m)os Bremen-Hafen uosto Į New Yor
ko Uostą laivu plaukėme 10 dienų ir naktų. Tai 
buvo kariškų transportų laivų serijos “Liberty” 
laisvas vardu “Marina Marlyn”.

ko hr ne liberališko, bet aiškaus, 
autoritetinio, tautinio režimo-, 
tai tas yra dėl to,- kad politinid 
gyvenimo dabarties patirtis įro
dė tokio režimo teisingumą”.

Tais laikais jau buvo atsira
dę rimtai galvojančių tautinin
kų, kurie laikydamiesi vienybės 
ir pilietinės lygybės principo, 
siūlė tautininkams patiems lik
viduoti savo' organizaciją, kai 
uždarytos ir kitos tos rūšies or
ganizacijos. Tai tuomet ir iški- 
lo lauUmnkų partijos apvaly- 

l na-mo klausimas, “nuo tokių 
rių, kurie pasirodė esą bailiai ir 
yra atėję -į tautininkų eiles ne 
idėjiniais sumetimais”. Jie su
silauks tokių sankcijų, “kad tau
tinės organizacijos su jais atsi
sveikins”.- Pasidžiaugta, kad Į 
darbą Įsijungė tautiško fronto 
-rezervai-jaunesnioji—tautininku 
karta ir pasiruošta eiti nauju ke
liu. “O tas kelias-tai tautininkų 
atsinaujinimo" kelias"’.

Suvažiavime “ugningą” kalbą 
išpylė tąutininkų generalinis sė-
kretorius J”Statkus. “Jis be ^kita 
ko, ragino minėti gruodžio 17 d. 
ir pasisakė taip!

Žiais—metais_nu  tarėme* «
gruodžio 17 paminėti šuširingi- 
mafs, paskaitomis ir ^teudoje. 
Taibus-dvyliktosios ^ik&kttivės, 
kurias reikėtų prasmingai irkurias reikėtų prasmingai 
rimtai pah'Ufiėfi. Tiesa, gruodžio 
17 mažiai! ar daugiau minime 
kiekvienais mėtete. Tas minėji-
ma§ yra' Įgav^ ir šavb charak- 
tefĮ: gruodžio 17 yra ę-žtingo
darbo ir tautinės minties gaju- 
md pavaiždavimas. šiėrriėt tas 
snkaklttvės tnifiėdanii turime 
dar daugiau išryškinti gruodžio 
17 prasmę iniisų tautAi”.

Padėkota Tautos.vadui už pa-

“atlyginimą 
mus gavo opozicija, tai žinome 
ir be paaiškinimų. Tenka pri
minti ir jų atsiektus “laimėji
mus”. Tuo laiku kai vyko tas 
suvažiavimas, tautininkų vadai 
jau buvo priėmę gėdingą Lenki
jos ultimatumą, .praradę Klai
pėdą, įsileistos rusų įgulos ir da
linai palaidota Lietuvos nepri-

ir. toki skaudūs I

pas

'-s Š f f
!

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St._ T»L 737-5149
Tikrina akto. Pritaiko Akinius ir

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

klausėm y Dė. 
ir liūdni įvykiai dar neatvėrė 
mūsų tautininkams akių, kad : 
jie tik suko galvas kaip triukš- 
-mingiatr paminėti savo padary- ' 
tą gėdingą gruodžio 17 d per-į 
versmą; ;

(Cifatos surinktos iš "Vairo”, I 
1939 m. Nr- 46.)

Kai tik Lietuvos kariuomenė 1 
įžengė Į Vilnių tuoj buvo Įsteig
tas šaulių'būrys, kurį suo'rgani- į 
zavo adv. P, Viščinis- Vėliau įsi- £ 
steigė daugio būrių, iŠ kurių 
sudaryta XXIII Vilniaus rinkti
nė. Jos garbės nariais išrinktik 
žymūs įveikėjai K. Stasys-ir A. 
Krutulys, šaulių moterų viene
tui vadovavo J. Kazlauskaitė.

Iš Lietuvos “Aido” pasitrau
kėvisaTeilė žmonių: vyę redak- |
torius A. Merkelis., kultūros prie- 
do redaktorius ir redakcijos se- 
kretorius K. Kirša,- A. Nazabi- I 
tauskas ir llgūnas. Ju viėton prl- r 
imti D. Cesevičius (vyr. redak- 1
toriuni), B. T. Dirmeikis (vyr. 
redaktoriaus padėjėju), V. Ras
tenis, B. Raila ir A. Leskaitis.

Lapkričio 29 d. prež. A. Sme
tona Seime pasakė kalbą rūpu 
niaiš to rrTetornBatĮsftiĮąis. ban
giausia palietė Vilniaus miesto 
tvarkymą ir jo ateitį. .

Lapkričio 30 d. spaudoje pas-
kelbta, kad Vilniuje prie viešų-
jų darbų priimta 4.000 naujų 
darbininkų. Tikrinant butus pa-darytus pageriamus ir atsiektus 

laimėjimus. O tie “pagerinimai” 
t r/ _ ________
tatūraUnndlatiidu.W 10XX)C

darbininką. Tikrinant butus
tąi_buYO tautininku įvesta—dik -aiškėjo, kad rugsėjo mėn. į Vii-

pabėgėlių.

(Bus daugiau)
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DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
2656 WEST £3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu, s—7 vai. vak. 
Oftoa 776-2380

Naujosios Zelandijos vaizdelis
i
| J. VENCLOVA

leido lenkams ir kitiems sve- (1236 m) sudarė palankias są-
limta ūgiams, užinū: tarnybines i lygas visiškai išvaduoti Padau-
vietas ir įsigyti turią Lietuvoje- giivib žemes iš vokiečių val- 

I’asJmLnis. aitiN kietu
ves valdovas Žyy nantts Attr 
gus* as buvo lab#i išlepęs ir par 
sidavęą lenkų įpafcii. Jis priver
tė lietuvius su .tonkas sudary
ti I.ietevai labai žalingų Liub
lino unijų ir, teužyd imas prie-

— saugoti Lietuvos že- 
atplėšė nuo Lietuvos Pa^ 

lenkės, Valuinės,. Padplės ir Ki
jevo sritis,. prijur.gdmi>as jas 
prie Lenkijos. Tail M. Lietuvis 
savo rašiny “Mšch ilunis Lituu- 
ni de moribus . tai tarorum, li- 
tuanorUM et mosd.rum’’ (apie 
1550 m.) iškėlė Žyųimsnto Au
gusto valdymo laiko blogybes, 
pažymėdamas,, kad patys lietu
viai yra laikomi, “mižinoj ver
govėj” 
gailos

saiką 
mes,

džios . . . Deja, tai neįvyko . . .” 
tr pu Durbės mūšio (1260 m.), 

i kada, anot to paties Jaso (>155 
| p.)*, ordinui tai buvo tikra “ne- 
lajmės diena”, tuo labiau, kad 
po to sukilo žemgaliai, kuršiai, 
prūsai, buvo susidariusi p-'cga 
Lietuvos pajūrį išvaduoti iš vo-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes skdirm tikima^ o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas liga* 
nymas". — R otru 10:10.
Čia pasakyta, kad ue. kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan-

me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir pt& 
ne nialoningąji dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kun kai-

gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ka matė-

1
1

Razidondjos t»lef4 448-5545

U±t.VI±.±AlhKAb  ̂
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spas. MOTERĄ Hgce. 
Ofisas 2452 WEST 5WR S1RQET 

Tai. PR. fc!221
OFISO YALu pirą- antrasL, tročtafl. 
-r peait. 2-4 ir 5-8 vsL vai.SfeJiadie j
ntoto 2-6rvaLz popiet ir kitu laiku 

. basai suatarima.

-Jr pilę

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS 
dova-^v^a-padaresy-parašes-i^-išleidęs v: v—Iv v c*. J C Jr S' C

Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku-
-mentais.-'-Lietuvospolitika’Yyrapaskutinioji jo .stųdija^ 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”.. N. Red.

(Tęsinys)

N. Red.

'viečių ordino jujigOi bet tuo lai- bėj0 mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos 
ku vyko žvdiinai LieluvCis vai- Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 

<L'/ų, kurie tai buvę pasiryžę 
įvykdyti, gi sitputivalis Lietu
vos vadovas Vaašvilkas, vietoj 
rėmęs suk.lėlius, padarė su or
dinu 
vokiečiams numalšinti sukilė
lius ir įsitvirtinti. Taip pat Lie- 
letą kartų turėjo progas likvi- 
tuvos valdovas Algirdas net ke- 
dueti Livonijos ordiną ir tuo 
pačiu Dauguvos kraštą prijung
ti prie Lietuvos, bet dėl paiku
mo, kaip anksčiai’ minėjome, 
tai atsisakė realizuoti.

Taipgi po Žalgirio mūšio bu
vo prc'ga lietuviams išvaduoti 
Mažąją Lietuvą iš vokiečių ver
govės, bet Vytautas atsisakė 

šio žygio, kaip analogiškai 
pasisakė prof. J. Lelewel (83- 
146): “Po šio kraujuoto mūšio 
(1410 m. Žalgiry) Vytautas su 

išskyrusi lietuviais atsitraukė, prarasda- 
vengrą Steponų Batorą-, kuris, mas visus vaisius pergalės, duo- 
kaip doras ir išmintingas as
muo, gerai tvarkė Lietuvos rei- 
kaius ir net atsiėmė iš rusų k-aū 
kurias seniau užgrobtas Lietu
vos žemes. Kiti, Lietuvos valdo- 
vai- (.VazOSj Saksa; etc.).. Įtrau
kė Lietuvą, į nelaimingus karus 

stipresniomis valstybėmis.
Pasėkoj, to- Lietuvos žemės bu- 

gyventojai žu-

gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

taiką, tuomi leisdamas ----- -
1

Baudžiavos Lietuvoj 
________ įvedimas__________

Lietuvių tautos nelaimei Ka-
F ŠILEIKIS O. P.

OKmorBDA^BOTEįĮSTAS' l*_ ė - . -
ucuau Spėčiau pcpcibr lojome,

fle-todiemcu 9—1/Sruogienė (31-85)- konstatavo:

I- Į
Aparaui-Protezai. ban-J j ier s pagal. lenku mada įve-

r-- rba-~~1 V Majua K o
ft

vėi.; 9-^4 ir
toėv Wwtfftxi Sfc,-ęhicAgcr. K L. 606291 “Kazimieras Jogailaitis

lArete susDortsj ir t t

Toloki PRocpccf I-5O84

FLORIDA

A

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

takų chirurgija.
- 5025- CENTRAL AVĖ.
St._Pętersbuxg, Fla 33710

■ -Tei. (81^ 321-4200
J. . -

įr A..Milius
Moterų ligos, chirurgija.

1 50S7 Centrai Avė.
t §t. Petersburg, Ha. 33710 

Tel. (813) 321-1004

dė Lietuvoj baudžiavą. Dr. V.

; duoda
1 Lietuvos ponams didelę laisvę

J.
L57-37) pabrė-

ir t.t. Bendrai apie Jo
di nastijos valdymą 

Hęrtmanovvicz
žę: “This era (Jagellonian Dy
nasty) Polish, .historians define 
as the ‘^Golden epoch in the 
is tory of Poland.”. Lithuanians 
define it as a, decline of Lithua
nia”.

Kiti Lietuvos Valdovai

Apie sekančius Lietuvos val
dovus taip pat nieko geresnio 
negalima -pasakyti.

nuo

su

vo Okupuojamos;
davO savo valstiečius gerti, rei- ^omį tuntas netikinamas. ir ki-
kalaudami, kad jie kasmet nu- nelaimės: Dūiidkai_ kovojo
pirktą- tani tikrą kieki degti prieš kitą,, o bajorai, aį>-
nės”.

Apie Jogailos Dinastiją

9?

Mažeika t? Evans
B J s

Laidotuvių Direktoriai 
6345 SOUTH WESTERN AE.

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

2 -

damas laiko ordinui sustiprė- 
” Ir 1453 m., kada prieš 

ordiną sukilo vietos gyventojai. 
ir Lenkija pradėjo karą s-j ordi
nu, lietuviams buvo gera pro- 

-ga atgauti Mažąją Lietuvą-Ar. 
drauge su lenkais likviduoti vo
kiečių ordiną. Vienok tuometi
niai Lietuvos valdovai rūpino'si 
Padolija, bet ne Lietuvos įsi
tvirtinimu? Lituvoš pajūry, pra- 
rašdąmi šią palankią-progą. Že- 
maičiai- 1155. nu užėmė Klaipė
da, bet, neremiami centrinėm 
valdžios,, negalėjo pilnai išnau
doti šio karo". Ir kaip po Žalgi- 

r rib. mūšio^. taip ir dabar visus 
laimėjimo vaisius nusinešė Len- 
kija — 146trmriro’rūnės taikos’

ti . .

N'-

E U D EIKIS
‘S'L.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

—4605-

i

svaiginti laisvėmis, rūpinosi, tik 
savo asmeniniais reikalais. Tie- .

Bendrai .sa>. i pabaiga, buvo mėginta ves-
ti geresnę politiką, bet galingi- 

pastebėjome-, kaimynai pasidalijo Lenkijos ir
1 Lietuvos, žemes

ti geresnę politiką, bet galingi-
Jau anksčiau ]

jog pats Jogaila Lietuvai ~laei Lįe{UV0S žemes. Taip, kitados 
ir atiduoda j u valdžiai—valstie- lietuviu -tautai—n ^paprastai daug* stipri Lietuvos imperija sutartimi . Lenkija atgavo

Įeius. 1447 m. Kazimiero rastas, 
—Į-priviiegi ja—v adittamas, 
__ baudžiavą Lietuvoj”.

KraėriieE (75-38.). nurodė
baudžiavą Lietuvoj’

Kazimieras

Dr. E.
“Su 

lenkybe į Lietuvą taip pat atė
jo ir baudžiava-
parleido bajorams teisti ūkinin
kus. Tuo būdu ūkininkai su kū
nu ir gyvybe pateko. Į jų ponų 
rankas. Jie pasidarė baudžiau- 
ninkais”'. PT šlėžas ~(Eieti~Is » 
1950, 489) apgailestavo: “Gir
tybė buvo nepaprastai Įsigalėju
si, nes dvarininkai verste vers-

žalos padarė,, būtent, be kito, jis ^jungoj sU. anarchine Lenkija 
jadėjo-pa-matus lietuvių tautos " ’ ‘ ...
ęnainiihui, o jo sūnus Kazimie^
ras įvedė baudžiavų Lietuvoj,
:uo padėdamas pagrindą-. lietCF

-Viu—tautos—nuskurdinimui—bei—Geri—politikai—visuomet—iš^ 
vergystei. Nieko genesnio nega- uau({Dja pasitaikančias progas, 
Įima pasakyti ii: apie kitus Lie- speugjasj savo priešus nusilp-

prarado .?av.o potencij ą ir pa
galiau žlugb;

Neišnaudotos P rogos

—Geri—politikai—visuomet

slos žiotis, ir. o'rdjnas pasidarė.
^Lenkijos vasalu.—--------------—t

Taip, pat buvo progų sutvar- .

Tek 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kyti. beLjiugaleti Maskvą,. Dr.. V. 
Sruogienė (129"-36t) tvirtino: ' 
“Lietuvos vyriausybė neišnau-i 
dojo puikios progos suduoti le
miančio smūgio Maskvai,, kuri 
totorių užpulta, buvo atsidūru-Į 

gerų si tikrai kritiškoj būklėj: 1520 
gąlvatrūksčiąi’s pa- 

‘bęges iš Maskvos, vc's tik dery
bomis ir brangiomis dovano
mis išpirko sostinę iš totorių.”' 
Buvo ir kitų progų lietuviams 

120) pareiškė: “Nebūto masto nugalėti Maskvą, o taipgi buvo 
pralaimėjimas 
juočių

įima pasakyti ii: apie kitus Lie- sĮęugi«jsi savo priešus nusilp- 
valdovus Jogailaičius, iš.- rrdn. Vienok senosios Lie- » • . r-. 1__ 2 _ * . _ •

tavos valdovai nemaža 
progų praleido neišnaudoję. VL- mi? Vosylių s

:uvos ’ 
skyrus Žygimantą Senąjį, kuris 
1529ūiT. išleidogudių kalbaEie- 
tuvos Statutą. Tautiniu požiū pirma tokia proga buvo au
riu Lietuvos Statutas tuo buvo, sįhariusi po 
labai reikšmingas, kad jis ne Įaįj^ėto" mūšio: R.. J ąsas (Li

karas

" Strawberry Pie Spells Pleasure
tu vių

Saulės (Šiaulių)'

kryžiuočiais.su

TĖVAS LR SŪNUS
MAEQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTIištikęs kalavi- progų ir Lenkijai sutvarkyti, 

ordiną Saulės mūšyj (JBu& daugiau)
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. We call them strawberries and, at the

Fresh Strawberry Pie! In this version, 

u«a-th. feod ~ yoo'
pastry CTU j ___ r>ni«Vw>d me is scrumptious.

ii.
In France they are les fraises, in Italy le Fra«o1e’ *?

die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpass?* r^Sstrawbeiry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold

PRRkRAUSTYMAl

MOVING
2 . Laidimai,—. Rilna, apdrauda

i ■S AMSULANSO“
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

Let
A |i

C''—'v*—*V ■’/*’*“ir karo kaukę teisinai s-. Kultfli 
ringose valstybėse opozicijai už

■------------f■«!■■*< r , —. MiTiwi,

110 Pas jį j Pennsylvanijos ahgllakasių Plymou

I
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ŽODIS NUOALI KARDĄ
b. atrodydavo, kad švelnus vėjelis vos siu- (Autentiškas tėkštas Vytetito Sirvydo paskaitos teojau pristatė mokintis lietuviškai skaityti ir 
ir laivas grakščiai šliaužia vandens 50_tam gLA seimui, Cleveland, Ohio, 1970 m. ra8ytb pareikšdamas: “išmok, arba....” Be šito 

birželio 30 d.)
Maloni Susivienijimo Pildomoji Taryba; ger

biamieji 60-to seimo delegatai; mielos viešnios ir 
svečiai!

Pirmiausia noriu padėkoti Pildoma jai tary
bai, kad pakvietė mane, per 65 metus spaudos žo
džiu tarnavusį veik visiems senųjų Amerikos 
Lietuvių laikraščiams, pasidalinti su jumis .šian
dien mintimis apie tų lietuvių, o ypatingai Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje vaidmenį tautos 40 
metų kovoje už tokį lietuvišką spaudos žodį, ko
kio ji norėjo. —

Ta proga norėčiau padėkoti ir mano amžiną 
atilsį tėveliui, kad mane, iš Lietuvos Panemunė-

Įspūdingiausi buvo saulėtekiai. Penktą va-į 
landą ryto vėsa duodavo save pajusti. Atsiradus

rena 
pavirium. Tuo tarpu vanduenyno vanduo 
apačioje paslaptingai šnabždasi, šūšena, čiuža. 
Dienojantis dangus būna balsas, niūrus ir gilus- 
Dangaus raštas vienoje vietoje šviesus ir debe
sėlio šydu pridengtas, ir toje vietoje nuostabiai 
žalias, ir melsvas vandenyno vanduo. Išsiblašku- 
sĮ debesėlį padangėse šen bei ten paliečia saulės 
liepsnojan tie ji atspindžiai ir rytmečio žara ryš
kėja. Bet tas vienintelis debesėlis, plaukiojęs pa 
rytmečio žaras akimirką liepsnoja alyvine spal
va, kuri labai kaitaliojasi.

Pagaliau tolimame akiratyje ąnt vandens 
išsirito saulės šviesus kamuolys.. Ramus ir tuš
čias vandenynas rėmina laivą. Kiek besižvalgiau 
— atrodo, kad esame akiračio viduryje ir kiek 
beplaukė laivas, -jis-iš-akiraščio rato neišėjo 
neištrūko.

Savo gyvenime daug keliavau traukiniais f 
Petrapilis 
kentas — 
liau, bet turėdavau laiko Priprasti Prie aplinkos 
pasikeitimų. Mat gamta ir žmonės keitėsi iš lė-

Tuo tarpu
šušena,

— Irkutskas, Maskva — Kijevas, Taš- 
Maskva ir kt. Kelionės užtrukdav ilgė-

to. Bet po vandenyno begalinių erdvių, staigiai
atsiradus New Yorke, kažkoks vidujinis nervų 
dilginimas pirmą savaitę mane apsvaigino ir

¥

ŽEMA KAINA 
R. AERENAS. 
Tai. WA 5-8063 I

L.

p(O |j pį
į i". (

......J... , A.............. rifo-.
1

★

thą žtvyhugj pehkerių metų aihž. grinoriuką

ryžtingo lietuvių tėvų ir motinų “arba”, lietuty-
bė Amerikoje nebūtų išsilaikiusi kaip išsilaikė.

c ir 
rankutes padavė buvusio redaktoriaus 

t Iv-v 4

Tėvas redagavo Vienybę Lietuvninkų i
man j ranku tas padavė ’buvusio i^daktoriaus, 

• no iv ioi<.taj gražaus rašomojo popie-
pa- jrldus sąsiuvinį pavadintą “Lengvas btidas 

man pa-čiani per save išsimokinti rašyti”, Būdas
vis nenoresirudė visai nelengvas, nes plunksna

jo raukos klausyti. ‘ ■
Plymouthe, kaip žinote, gimė seniausias pa

saulyje lietuviškas laikraštis Vienybė LietUvhin-
kų, dabartinė New Yorko Bronklytio Vienybė. Jo
pastogėje gimė ir antrašte,, stinrante kūnas Jliū- f 
jo New Ydbkė pagimdytai įdėjai Susivienljiiho vi-1

T

» iI

I

1

I

I

SOPHIE BARČUS
RAMM 1WM0S VALANDOS
VIsat pra»rima« H WOPA,

T4M kfk A. M.
. Llatwiy kalba; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio ^9:00 
—3:38 Tai. popiet SeMadienūk 
ir sakmadiBniaia nno 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vw*H» Akfena Davkw

Valetu HEmhdc 4-2413
715» Sa. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 40629
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i
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jaučiausi pritrenktas.
Prasidėjo naujas, pilnas rūpesčių gyveni

mas Amerikoje ir visi slogūs išgyvenimai Euro
poje pasidarė tolimi ir migloti. Jie tik Protar
piais išnirdavo antmintyje, bet nektimis tekdavo
sapnuoti ir baisius sapnus, ižgyvetitous soVieti-
nes okupacijos laikais. Tai kompartijos čekistų
siautulys ir baisios išdaigos.

(Pabaiga)
4

sų lietuvninkų Amerikoje, kurio ’50-to seimo rla- ‘ 
Jyviate m€s šiandien čia ešiftfe. Garite dažnai pa- 
mlritemam Plymouthūi f Amerikonai turi šavo> 
Pilgrim Fathers Piymouthą, o Amerikos lietu-1 
vfai — savo, Abu buvo uolos, ant kurių pastaty-

Programos vadė| a

........... . .................... ......... <

"Lietuvos Aidaf
_KAZt BRAZDŽIONYTR

Kasdien nuo pirmadienio Od
penktadienio 9 vaLvak.

Vbog laidos ii WOPA rtotiea.
1- •4

crust may be useA-toe "store-bought”Mndoey^r,

Fresh Strawberry Pie 
Few drops red food 

coloring (optional) 
1 baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

te japūdingų pastatų.
(Bus daugiau)

VIST BtZNTFRUI

CARŠLVRITftS NAUJIENOSE
- naujienos. CHICAGO i, m. Thursday. August g.’iŠTg
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banga. 1490 AM.

St. Petersburg. Fla, 8:30 raL P-P.
ii XHS stoties 1110—AM banga.

• 2646 W. 71»t Street
>' Chkato HHwoik 60629

-. Tekt, 778-5374

Norite recipe. la either ease, the fimshed pie is scrumptious.

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

1-2/3 cups boiling water 
2 tablespoons sugar 

utainer (4-1/2 oz.) 
į jrozen whipped

Dissolve-gelatin in
n?e'whipped toppto^drfJod coioringf Chiil H neces-
iX nntU mixture will mound. Line bottom and sides of 

Just with the whipped toppin« mixture, mounding 
cnimo crust- w __ ronwnntf eelatin

wntfl tfiickened; stir to

Few drops red food

water; measure 1/3 cup and chill

wtfl mixture will mound. Line bottom and 
Xu^b Just with the whipped toppmc mixture, mounding 
Sh arSS edge. Chill. Meanwhile, chHL remamtng getoim 

thickened; stir strawberries. Spoon into the

. Chill until firm,at least 3 bourn. . ■ ■■ ■
V. — • * TV. ’• •

Chill until firm, at leaat 3 boua.

t
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food shortage.
Athens, Rome, Great 

Britain, and even the colonia 
United States had similar un
successful results with pric< 
controls on food. Throughout 
history ^whenever government! 
have attempted to relieve th< 
burden of citizens through 
mandatory price limitations 
the result is that people de 
not get relief, but usually ex* 
change one set of problem/ 
for another.

For example, in the U.S 
during the beef price freez< 
of 1973, some livestock 
producers, thinking they wen 

animals, withheld livestock 
from the marketplace^ Thit 
eventually caused a shortage 
of beef at the retail leve 
which, in the long run, actuallj 
contributed to inflation.

Brice freezes disrupt the 
marketplace for many yean 
even after the freeze i| 
lifted. Att segments oC the 
economy — producers, pack
ers, retailers, distributors, and 
consumers — are adversely 
affected by mandatory price 
controls.

These and other historical 
facts about mandatory price 
controls on food are contained 
m a booklet entitled “Food 
Control During Forty Six 
Centuries/’ A free copy of 
the booklet is available from 
the American Meat Institute, 
P.O. Box 3556, Washington. 
D.C. 20007; telephone (703] 
841-2432.

Rising inflation rates are 
a concern all American con
sumers share particularly when 
necessities such as food and 
housing costs are affected. 
They wonder why the govern
ment can't do something to 
curb inflation such as im
plementing some form of 
mandatory controls on food 
prices. But historically, man
datory price controls on food 
have been completely unsuc
cessful and, at times, have 
had the reverse effect.

Price controls on food is 
not an idea native to the U.S. 
nor is it a new concept. 
Controlling the supply and not getting full valuator then 
price of food Has been a 
concern o£ governments for 
more than 46 centuries.

In 2830 B.C., the Egyptians 
were able to control the 
grain trade and save their 
people fronfc starvation. But 
the monarchy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in $ system of land 
tenure where die agricultural 
class was ‘oread bo rent land 
from the government.

The h storiąn John Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic in 1585 A.D. 
was due lai <eįy to that govern
ment’s pnc< fixing legislation*

During a famine in the 
1770’s, the Indian govern
ment tried to relieve the 
peoples’ suffering by control
ling food price*. The price 
controls upset the natural 
law of supply and demand 
causing an even more severe

I

j
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Bl. TeL: OLympic 2-1003

. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetls 3-35H

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.1131

Į

i

1

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACK A WICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill.

REpublic 7-1213

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

974-4410

TfeL YArds 7-1911

— NAUJIENOS. CHICAGO I, ILL. Tliuibday, August 9, 1979 <
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Ac of D*o*nto*r J, 1977 
Sobčcrtotton

to ChkJLgo >33.00 per year, $18.00 per 
iix month*, $10.00 per 3 months. In 
Other USA lecalitiee 330.00 per ye*r, 
116.00 per rix months. 39.00 per 
three monthc. Canada 333.00 per year; 
other countries 334.00 per year.

30 cent* per copy.

Nve sroedCc
DlenraUto

Chiccxoje ir priemleačiuoee: 
metame —___________

yuaei meh; ___________
trimj tnjiTiacitTPf .
Tieaiin mėnaaiui 

pašei metu ____
trims mėnesiams 
viecam meaeeiul

918.00
8 9.00
« 1.00

da pasibaigs prekyba tautomis ?”r tilpo tame pačiame 
“Aušros” 14 (54) numeryje, kuriame buvo pasisaky
ta už demokratijos atstrigimą Lietuvoje. Pačioje Įžan
goje pasakyta: “Čia dėstome ir laukiame atsako”.

Po to seka dėstymas, kaip imperialistiniais sumeti
mais Amerika ir Vakarų demokratijos, susidėjusios su 
bolševikais; nugalėjo jiems pavojingą Vokietiją. Po to 
seka papunkčiai išdėstyti kaltinimai.'Verta jų keletą pa
cituoti: v į

d. 
kitaėč:

KltoM JAV vietcM: 
>ahnn _____

833.90 
318.00 
310.00 
8 3.M

now

Kanadoje
metama ______
pusei metu __
vienam mėM«iui

S3.00 
918.00 
I U0

Už&ieniuom:
metama . _ .
pusei metu —- -
▼ienare

134.00 
313.00 
8 A00

i
iekmadienisg. LetdžU Nasjienu Ben
drovė, 1739 So. Halstad St, Chicaio, 
HL 80806. Talat 421-4190.

PWac nUda Mwči Raito 'Stan 
Orderiu karto M siaakyaL*.

Naujienos etaa kaadtaa, ifakiriant

drovė. 17» So. HalMed St» Chiciio,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

NAUJIENŲ roitinė atdari, kaadias, ižakyrtsi fekmadlenžua^ 
0 vai ryto fld 5 vai vikaro, leitidianiali — iki U viL

Atsakome pogrindžio “Aušrai”
a Neperseniai “Naujienų” editorialuose komentavo- 
Aušros” pasisakymus dėl Lietuvos ateities.me

dfai, skaitant “Aušroje” rimtus, 
kančia išgyventus straipsnius, mums- išeivijoje sukel
davo pasididžiavimo jausmą, kad kovojanti Lietuva, 

orumo,

Ben- 
gerai apgalvotus ir.

žiaurios okupadijos sąlygose, neprarado savb 
idejingumo ir moralinės drąsos.

Vienok,, pasiekiančią mus Pogrindžio -spaudą seka
me ir skaitome su didele doze kritikos ir atsargumu, nes 
be galinių saugumo organų paroušinių pogrindžių spau
dos imitacijų, gali būti jų infiltruoti agentai pačioj po
geidžio spaudoj arba suklaidinami okupantu misin-
formacija._____________

Kitais atvejais okupantai galėtų lengvai likviduoti 
išeinančią pogrindžio spaudą, pravedę masinius Įtaria
mųjų suėmimus, bet to nedaro nenorėdami pakenkti 
savo interese vedamai -detentėš politikai, 
sės, pati pogrindžio spauda,norėdama dezorientuoti oku- 
pantų organus arba apraminti jų Šėlimą, atiduoda - smil
kalų duokles ^viešpačiams,- kaip daroma ir viešoj^'“ 
raštijoje. ■ ____ ' ________________

Turint tai omenyje,- turėsime atsakyti ir pasisaky- 
ti dėl riietamų toje pačioje “Aušroje” žiaurių kaltinimų 
AmerikarTr-Vakarų demokratijoms, kurios tariamai 
sąmoningai pardavusios ir toliau- parduodančias laisvas 
tautas komunizmo vergijai. 
, Panašius kaltinimus sutinkame išeivijos spaudoje, 
metamus atvykusių su naujais ateiviais diktatūrininkų, 
bet iš 440,000 užregistruotų per JAV paskutini gyven~ 
tojų surašymą tik 8,000 balsavo už LB sąrašą, kas sil* 
daro 2—3% visos Amerikos lietuviškos išeivijos.

Apsoliuti Amerikos lietuvių dauguma yra tapusi 
integraline Amerikos tautos (nation) dalimi ir kiekvie
nas metamas šmeižtas jos veidan, .tuo, pačiu metamas 
95% Amerikos lietuviams, kurie yra Įpareigoti pagal 
Konstituciją ir moralini Įsipareigojimą ginti demokra- 
tijąr nuo visų jos” priešų, nors jie būtų tos pačios tauti- 
nės ar religinės kilmės.

Minėtas straipsnis, pavadintas iššaukiančiai: “Ka-

Iš- kitos pu

>rKodėl taip ilgai nėra taikos sutarties?.^ nes 
rusams jau viskas parduota” . . ,

“Vakarai bjaurėjosi Franko diktatūra, šaukia 
prieš Čilės karo vadų diktatūrą, bet jau beveik ke
turiasdešimt metų bučiuote bučiuojasi su kruvino-" 
mis diktatūromis visuose komunistų pagrobtuose 
kraštouse, ypač Rusijoje!”

“Tarp Vakarų ir komunistų tebevyksta vergų
prekyba šimtais milijonų žmonių! O jų riksmas 
prieš Franko ir Čilės diktatūras yrą apgaulė ir 
priedanga vergų prekybai tautomis milžinišku 
mastu.”

“Kaip suprasti gražius Amerikos vadų žo
džius. . .kad Amerika neatiduoda Lietuvos rusams?
Tai lietuvių^ pačių amerikiečių ir visos žmonijos ap- Apie tą suvažiavimą tautininkų
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LIŪDNOS IŠVAKARĖS
Lapkričio 26 d. Kaune Įvyko 

Tautininką s-gos apskričių pte* 
mininkų ir Jaunosios Lietuvos 
s-gOs rajonu vadą susirinkimas.

gaudinėjimas, kaukė pridengianti gėdingą preky- spauda rašė taip: 
ba žmonėmis”. V

“Aušra” No. 14 (54) ..
Panašiais kaltinimais nubertas visas ilgas straips

nis, nuo kurių Amerika, kaip ir Vakarų demokratijos, 
galėtų atsipirkti iki paskelbus žūtbūtinę kovą Sovietų 
Sąjungai ir išvaduoti visas komunizmo pavergtas 
tautas, , ----------------------- —---------- ———

Dabar, pagalvokime šaltai, kokią reakciją sukeltų 
toks straipsnis, patekęs Į senatorių, kongresmanų, val
stybėsd-to Politikos vadovų ir šiaip įtakingų Amerikos 
veikėjų rankas, kurie nuoširdžiai rėmė Lietuvos lais
vės bylą?

Pagal turimas žinias, lietuviška spauda plačiai šė
kams, ypač ateinanti iš gilaus pogrindžio, nes iš jos 
sprendžiama apie~Amerikos politinių ėjimų" rezultatus2 
Pabaltijo erdvėje. Neperseniai “Draūgo”’ korespon- 

tas V. Ramojus pranešė kokią didelę žalą daro geriėfns
Draugo’

santykiams su Amerikos politikos vadovais mūsų “kon
servatyvi” spauda, kurioje priešiškai rašoma apie Ame
riką ir jos vedamą pasaulinę politiką-. ------- ---—.—a_
___ Susipažinus Amerikos politikos ekspertui sū tokio 
turinio straipsniu, ypač tilpusiu lietuvių pogrindžio 0f-
ganė :iAušroje7’, galėtų padalyti maždaŲg sekanefą iš-
vadą: Lietuvoje, kaip ir visojo Rytų Europoje^ atgims- 
ta fašizmo ar nacizmo hidra. kuri išsilaisvinus i škomu- 
nizmo repliųr sudarytų rimtą pavojų Vakarų demokra- 
tijai. Iš čia sektų loginė išvada, kad tie kraštai turi likti
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I)R« K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTSRŲ 1,1908 

CINEKOLCKJINt CHIRURGU A 
6449 >. Pulaski Rd. (Crawford 
Madlcal ftuikHnf) Tol. LU 56446 
•Priima Ufeftius I>aggl sy sutarimą-

GINEKOLOGINR CHIRURGU A

Jei nęatsdM^a. nito mitinti 324-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMMMctor Community klinikos 
Moį|icinoę direktorius

1.938 8; Manheim Rdv Westchoetor, IL.
VALANB03: 3—9- darbo dienomis ir 

tas antrą šeštadienį 8—3 vai.
T*l.r 562-2727 arba 562-2728

TEL BE 3-5893

DK. A. B. GLEVECKAS 
, GYQYTQJAS IR CHIRURGAS 

SPEC1ALYBR AKIŲ LIGOS 
3907 Mtosf 103rd Stroot

Vatoodoa pegal susitarimą 
jim s i ■ WL. L-------

“ . . • Tautinės, valstybinės, 
socialinės ir ekonominės sąmo
nėje šiandien suvažiavimas visu 
blaivumu konstatavo liūdnų 
apraiškių. Jas išgyvendinti nebus 
lengva. Tautinis judėjimas tu
rės paieškoti ir surasti naujų 
impulsų, naujų veikimo meto- 
dų, kad būrų išvengta praeities 
klaidų ir sugriautos visos Už
tvaros”.

'Praeitis parodė, kad buvo 
klaidingai daroma laikantis dės
nio “ne kiekybė, bet kokybė tau
tininkams rūpi”. Dabar šis dės
nis gali pasilik ti tik su tokia pa- 
taisa “kad ir kiekybiškai ir ko-- 
kybiškai tautinis judėjimas’ iš
siskleistų, kuo plačiausiu mas
tu”, O tas vadinamas “Tautinis 
judėjimui”., tai: tautinjnk'ų par
tijos režimo sustiprinimas jos

liMtL suvažiavimas pareiškė pri
brendusią išvadą ‘‘kad konkr'ė- 
čios programos trukumas praei- 
tyjė btlvd viste. iŠ tų priėžašeių, 
dėl kurių tautinis judėjimas ir 
tautinis, režimas beįstengė kraš^-
te išugdyti tokios politinės va- 
lios, kurios reiškimasis bum vi-
siškai laisvas nuo abejęjimą, 
svyravimų ir apatiškumo”. Rei-

ąjūdžiai. Kol to nebus, tol negalima planuoti rimtesnes vadę principas neretai buvo kiai-
.; • ~ __ dingai TOterpretuętema^taip7

komunistinėje valdžioje, bent iki tokio tefkd, kol ten 
pasireikš platesniu mastu vakarietiškos detnokfatljos
sj
tų tautų išlaisvinimo politikos.--------  ----  ----

iTuo rimtu klausimu privalėtų pasisakyti mūšų kad škiriieji vadai bei pareigū- 
veiksniai, viešai ir aiškiai, .nės jų tyla būtij laikoma i>ri- nai {uri galvoti, viską 
tarimu “Aušroje” paskelbtiems kaltinimams AffiėHk&i 
ir bendrai visai Vakarų demokratijai, kas mestų juodą 
šešėli ant mūsų veiksnių ir visos lietuviškos išeivijos*

vakarietiškos deftiok-fatijos kia atsimintu kad “Vadinamasai

svarstyti ir viską Veikti, kad ei

ešėli ant musų veiksnių ir visos lietuviškos išeivijos*
V. K.

' ——  -----------------------------—

SK AITYK ITEJ R P LATINKI TE D !ENR A^TU'NAU J1ENOS 
SKAITYKITE IR PLATINKITE DIĖNRAŠTĮ "NAUJIENOS"

ji

liniai nariai turi tik išklausymo 
ir nurodymų įvykdymo funkci
jas.- Tai reikštų organizacijos 
subiurokratėj imą, snstinąhną 
ir apmirimt”. Patiestas ir &ftu6- 
metinis režimas, apie kurį rašo 
ma taip: “Jeigu tsutirtifikai štafr* 
diena reikalauja ne (femoktatis-

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ 5
(Tąsa)

KELIONĖ
Pakilus Į laivą su lengvu rankiniu bagažu, 

radome ten dviejų rūšių jūrininkus etatinius — 
uniformuotus negausius jūrininkus ir DP ko
mandą, atvežtą Į laivą sunkvežimiu ir skirtą dar
bams ir budėjimui laive bei policijos pareigoms. 
Tjkrieji jūrinnkai žiūrėdavo į duotus mums i 
rankas krantinėje asmens numerius ir privedę 
prie laiptų žemyn liepdavo vadinamiems DP po
licininkams vesti Į kajutes. Vyrus sutalpino apa- 
tiniuose aukštuose — triumuose, o moteris 
šutinių aukštų — triumų kajutėse.

Viskas Praėjo ramiai, tvarkingai ir greitai. 
Visose kajutėse liko net po kelias laisvas neužim7 
tas lovas, nors laivu važiavo 900.

Išvažiujoančių akyse buvo džiaugsmas, nes 
čia pergyventa daug baimės, vargo, badauta ir 
net ašarų išlieta. Juk čia išgy venta ne tik skriau
dos, bet ir pažeminimai, todėl neverta pri
siminti.

Iš

vir-

.:m)os Bremen-Hafen uosto Į New Yor
ko Uostą laivu plaukėme 10 dienų ir naktų. Tai 
buvo kariškų transportų laivų serijos “Liberty” 
laisvas vardu “Marina Marlyn”.

ko hr ne liberališko, bet aiškaus, 
autoritetinio, tautinio režimo-, 
tai tas yra dėl to,- kad politinid 
gyvenimo dabarties patirtis įro
dė tokio režimo teisingumą”.

Tais laikais jau buvo atsira
dę rimtai galvojančių tautinin
kų, kurie laikydamiesi vienybės 
ir pilietinės lygybės principo, 
siūlė tautininkams patiems lik
viduoti savo' organizaciją, kai 
uždarytos ir kitos tos rūšies or
ganizacijos. Tai tuomet ir iški- 
lo lauUmnkų partijos apvaly- 

l na-mo klausimas, “nuo tokių 
rių, kurie pasirodė esą bailiai ir 
yra atėję -į tautininkų eiles ne 
idėjiniais sumetimais”. Jie su
silauks tokių sankcijų, “kad tau
tinės organizacijos su jais atsi
sveikins”.- Pasidžiaugta, kad Į 
darbą Įsijungė tautiško fronto 
-rezervai-jaunesnioji—tautininku 
karta ir pasiruošta eiti nauju ke
liu. “O tas kelias-tai tautininkų 
atsinaujinimo" kelias"’.

Suvažiavime “ugningą” kalbą 
išpylė tąutininkų generalinis sė-
kretorius J”Statkus. “Jis be ^kita 
ko, ragino minėti gruodžio 17 d. 
ir pasisakė taip!

Žiais—metais_nu  tarėme* «
gruodžio 17 paminėti šuširingi- 
mafs, paskaitomis ir ^teudoje. 
Taibus-dvyliktosios ^ik&kttivės, 
kurias reikėtų prasmingai irkurias reikėtų prasmingai 
rimtai pah'Ufiėfi. Tiesa, gruodžio 
17 mažiai! ar daugiau minime 
kiekvienais mėtete. Tas minėji-
ma§ yra' Įgav^ ir šavb charak- 
tefĮ: gruodžio 17 yra ę-žtingo
darbo ir tautinės minties gaju- 
md pavaiždavimas. šiėrriėt tas 
snkaklttvės tnifiėdanii turime 
dar daugiau išryškinti gruodžio 
17 prasmę iniisų tautAi”.

Padėkota Tautos.vadui už pa-

“atlyginimą 
mus gavo opozicija, tai žinome 
ir be paaiškinimų. Tenka pri
minti ir jų atsiektus “laimėji
mus”. Tuo laiku kai vyko tas 
suvažiavimas, tautininkų vadai 
jau buvo priėmę gėdingą Lenki
jos ultimatumą, .praradę Klai
pėdą, įsileistos rusų įgulos ir da
linai palaidota Lietuvos nepri-

ir. toki skaudūs I

pas

'-s Š f f
!

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St._ T»L 737-5149
Tikrina akto. Pritaiko Akinius ir

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

klausėm y Dė. 
ir liūdni įvykiai dar neatvėrė 
mūsų tautininkams akių, kad : 
jie tik suko galvas kaip triukš- 
-mingiatr paminėti savo padary- ' 
tą gėdingą gruodžio 17 d per-į 
versmą; ;

(Cifatos surinktos iš "Vairo”, I 
1939 m. Nr- 46.)

Kai tik Lietuvos kariuomenė 1 
įžengė Į Vilnių tuoj buvo Įsteig
tas šaulių'būrys, kurį suo'rgani- į 
zavo adv. P, Viščinis- Vėliau įsi- £ 
steigė daugio būrių, iŠ kurių 
sudaryta XXIII Vilniaus rinkti
nė. Jos garbės nariais išrinktik 
žymūs įveikėjai K. Stasys-ir A. 
Krutulys, šaulių moterų viene
tui vadovavo J. Kazlauskaitė.

Iš Lietuvos “Aido” pasitrau
kėvisaTeilė žmonių: vyę redak- |
torius A. Merkelis., kultūros prie- 
do redaktorius ir redakcijos se- 
kretorius K. Kirša,- A. Nazabi- I 
tauskas ir llgūnas. Ju viėton prl- r 
imti D. Cesevičius (vyr. redak- 1
toriuni), B. T. Dirmeikis (vyr. 
redaktoriaus padėjėju), V. Ras
tenis, B. Raila ir A. Leskaitis.

Lapkričio 29 d. prež. A. Sme
tona Seime pasakė kalbą rūpu 
niaiš to rrTetornBatĮsftiĮąis. ban
giausia palietė Vilniaus miesto 
tvarkymą ir jo ateitį. .

Lapkričio 30 d. spaudoje pas-
kelbta, kad Vilniuje prie viešų-
jų darbų priimta 4.000 naujų 
darbininkų. Tikrinant butus pa-darytus pageriamus ir atsiektus 

laimėjimus. O tie “pagerinimai” 
t r/ _ ________
tatūraUnndlatiidu.W 10XX)C

darbininką. Tikrinant butus
tąi_buYO tautininku įvesta—dik -aiškėjo, kad rugsėjo mėn. į Vii-

pabėgėlių.

(Bus daugiau)
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DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
2656 WEST £3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu, s—7 vai. vak. 
Oftoa 776-2380

Naujosios Zelandijos vaizdelis
i
| J. VENCLOVA

leido lenkams ir kitiems sve- (1236 m) sudarė palankias są-
limta ūgiams, užinū: tarnybines i lygas visiškai išvaduoti Padau-
vietas ir įsigyti turią Lietuvoje- giivib žemes iš vokiečių val- 

I’asJmLnis. aitiN kietu
ves valdovas Žyy nantts Attr 
gus* as buvo lab#i išlepęs ir par 
sidavęą lenkų įpafcii. Jis priver
tė lietuvius su .tonkas sudary
ti I.ietevai labai žalingų Liub
lino unijų ir, teužyd imas prie-

— saugoti Lietuvos že- 
atplėšė nuo Lietuvos Pa^ 

lenkės, Valuinės,. Padplės ir Ki
jevo sritis,. prijur.gdmi>as jas 
prie Lenkijos. Tail M. Lietuvis 
savo rašiny “Mšch ilunis Lituu- 
ni de moribus . tai tarorum, li- 
tuanorUM et mosd.rum’’ (apie 
1550 m.) iškėlė Žyųimsnto Au
gusto valdymo laiko blogybes, 
pažymėdamas,, kad patys lietu
viai yra laikomi, “mižinoj ver
govėj” 
gailos

saiką 
mes,

džios . . . Deja, tai neįvyko . . .” 
tr pu Durbės mūšio (1260 m.), 

i kada, anot to paties Jaso (>155 
| p.)*, ordinui tai buvo tikra “ne- 
lajmės diena”, tuo labiau, kad 
po to sukilo žemgaliai, kuršiai, 
prūsai, buvo susidariusi p-'cga 
Lietuvos pajūrį išvaduoti iš vo-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes skdirm tikima^ o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas liga* 
nymas". — R otru 10:10.
Čia pasakyta, kad ue. kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan-

me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir pt& 
ne nialoningąji dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kun kai-

gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ka matė-

1
1

Razidondjos t»lef4 448-5545

U±t.VI±.±AlhKAb  ̂
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spas. MOTERĄ Hgce. 
Ofisas 2452 WEST 5WR S1RQET 

Tai. PR. fc!221
OFISO YALu pirą- antrasL, tročtafl. 
-r peait. 2-4 ir 5-8 vsL vai.SfeJiadie j
ntoto 2-6rvaLz popiet ir kitu laiku 

. basai suatarima.

-Jr pilę

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS 
dova-^v^a-padaresy-parašes-i^-išleidęs v: v—Iv v c*. J C Jr S' C

Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku-
-mentais.-'-Lietuvospolitika’Yyrapaskutinioji jo .stųdija^ 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”.. N. Red.

(Tęsinys)

N. Red.

'viečių ordino jujigOi bet tuo lai- bėj0 mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos 
ku vyko žvdiinai LieluvCis vai- Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 

<L'/ų, kurie tai buvę pasiryžę 
įvykdyti, gi sitputivalis Lietu
vos vadovas Vaašvilkas, vietoj 
rėmęs suk.lėlius, padarė su or
dinu 
vokiečiams numalšinti sukilė
lius ir įsitvirtinti. Taip pat Lie- 
letą kartų turėjo progas likvi- 
tuvos valdovas Algirdas net ke- 
dueti Livonijos ordiną ir tuo 
pačiu Dauguvos kraštą prijung
ti prie Lietuvos, bet dėl paiku
mo, kaip anksčiai’ minėjome, 
tai atsisakė realizuoti.

Taipgi po Žalgirio mūšio bu
vo prc'ga lietuviams išvaduoti 
Mažąją Lietuvą iš vokiečių ver
govės, bet Vytautas atsisakė 

šio žygio, kaip analogiškai 
pasisakė prof. J. Lelewel (83- 
146): “Po šio kraujuoto mūšio 
(1410 m. Žalgiry) Vytautas su 

išskyrusi lietuviais atsitraukė, prarasda- 
vengrą Steponų Batorą-, kuris, mas visus vaisius pergalės, duo- 
kaip doras ir išmintingas as
muo, gerai tvarkė Lietuvos rei- 
kaius ir net atsiėmė iš rusų k-aū 
kurias seniau užgrobtas Lietu
vos žemes. Kiti, Lietuvos valdo- 
vai- (.VazOSj Saksa; etc.).. Įtrau
kė Lietuvą, į nelaimingus karus 

stipresniomis valstybėmis.
Pasėkoj, to- Lietuvos žemės bu- 

gyventojai žu-

gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

taiką, tuomi leisdamas ----- -
1

Baudžiavos Lietuvoj 
________ įvedimas__________

Lietuvių tautos nelaimei Ka-
F ŠILEIKIS O. P.

OKmorBDA^BOTEįĮSTAS' l*_ ė - . -
ucuau Spėčiau pcpcibr lojome,

fle-todiemcu 9—1/Sruogienė (31-85)- konstatavo:

I- Į
Aparaui-Protezai. ban-J j ier s pagal. lenku mada įve-

r-- rba-~~1 V Majua K o
ft

vėi.; 9-^4 ir
toėv Wwtfftxi Sfc,-ęhicAgcr. K L. 606291 “Kazimieras Jogailaitis

lArete susDortsj ir t t

Toloki PRocpccf I-5O84

FLORIDA

A

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

takų chirurgija.
- 5025- CENTRAL AVĖ.
St._Pętersbuxg, Fla 33710

■ -Tei. (81^ 321-4200
J. . -

įr A..Milius
Moterų ligos, chirurgija.

1 50S7 Centrai Avė.
t §t. Petersburg, Ha. 33710 

Tel. (813) 321-1004

dė Lietuvoj baudžiavą. Dr. V.

; duoda
1 Lietuvos ponams didelę laisvę

J.
L57-37) pabrė-

ir t.t. Bendrai apie Jo
di nastijos valdymą 

Hęrtmanovvicz
žę: “This era (Jagellonian Dy
nasty) Polish, .historians define 
as the ‘^Golden epoch in the 
is tory of Poland.”. Lithuanians 
define it as a, decline of Lithua
nia”.

Kiti Lietuvos Valdovai

Apie sekančius Lietuvos val
dovus taip pat nieko geresnio 
negalima -pasakyti.

nuo

su

vo Okupuojamos;
davO savo valstiečius gerti, rei- ^omį tuntas netikinamas. ir ki-
kalaudami, kad jie kasmet nu- nelaimės: Dūiidkai_ kovojo
pirktą- tani tikrą kieki degti prieš kitą,, o bajorai, aį>-
nės”.

Apie Jogailos Dinastiją

9?

Mažeika t? Evans
B J s

Laidotuvių Direktoriai 
6345 SOUTH WESTERN AE.

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

2 -

damas laiko ordinui sustiprė- 
” Ir 1453 m., kada prieš 

ordiną sukilo vietos gyventojai. 
ir Lenkija pradėjo karą s-j ordi
nu, lietuviams buvo gera pro- 

-ga atgauti Mažąją Lietuvą-Ar. 
drauge su lenkais likviduoti vo
kiečių ordiną. Vienok tuometi
niai Lietuvos valdovai rūpino'si 
Padolija, bet ne Lietuvos įsi
tvirtinimu? Lituvoš pajūry, pra- 
rašdąmi šią palankią-progą. Že- 
maičiai- 1155. nu užėmė Klaipė
da, bet, neremiami centrinėm 
valdžios,, negalėjo pilnai išnau
doti šio karo". Ir kaip po Žalgi- 

r rib. mūšio^. taip ir dabar visus 
laimėjimo vaisius nusinešė Len- 
kija — 146trmriro’rūnės taikos’

ti . .

N'-

E U D EIKIS
‘S'L.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

—4605-

i

svaiginti laisvėmis, rūpinosi, tik 
savo asmeniniais reikalais. Tie- .

Bendrai .sa>. i pabaiga, buvo mėginta ves-
ti geresnę politiką, bet galingi- 

pastebėjome-, kaimynai pasidalijo Lenkijos ir
1 Lietuvos, žemes

ti geresnę politiką, bet galingi-
Jau anksčiau ]

jog pats Jogaila Lietuvai ~laei Lįe{UV0S žemes. Taip, kitados 
ir atiduoda j u valdžiai—valstie- lietuviu -tautai—n ^paprastai daug* stipri Lietuvos imperija sutartimi . Lenkija atgavo

Įeius. 1447 m. Kazimiero rastas, 
—Į-priviiegi ja—v adittamas, 
__ baudžiavą Lietuvoj”.

KraėriieE (75-38.). nurodė
baudžiavą Lietuvoj’

Kazimieras

Dr. E.
“Su 

lenkybe į Lietuvą taip pat atė
jo ir baudžiava-
parleido bajorams teisti ūkinin
kus. Tuo būdu ūkininkai su kū
nu ir gyvybe pateko. Į jų ponų 
rankas. Jie pasidarė baudžiau- 
ninkais”'. PT šlėžas ~(Eieti~Is » 
1950, 489) apgailestavo: “Gir
tybė buvo nepaprastai Įsigalėju
si, nes dvarininkai verste vers-

žalos padarė,, būtent, be kito, jis ^jungoj sU. anarchine Lenkija 
jadėjo-pa-matus lietuvių tautos " ’ ‘ ...
ęnainiihui, o jo sūnus Kazimie^
ras įvedė baudžiavų Lietuvoj,
:uo padėdamas pagrindą-. lietCF

-Viu—tautos—nuskurdinimui—bei—Geri—politikai—visuomet—iš^ 
vergystei. Nieko genesnio nega- uau({Dja pasitaikančias progas, 
Įima pasakyti ii: apie kitus Lie- speugjasj savo priešus nusilp-

prarado .?av.o potencij ą ir pa
galiau žlugb;

Neišnaudotos P rogos

—Geri—politikai—visuomet

slos žiotis, ir. o'rdjnas pasidarė.
^Lenkijos vasalu.—--------------—t

Taip, pat buvo progų sutvar- .

Tek 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kyti. beLjiugaleti Maskvą,. Dr.. V. 
Sruogienė (129"-36t) tvirtino: ' 
“Lietuvos vyriausybė neišnau-i 
dojo puikios progos suduoti le
miančio smūgio Maskvai,, kuri 
totorių užpulta, buvo atsidūru-Į 

gerų si tikrai kritiškoj būklėj: 1520 
gąlvatrūksčiąi’s pa- 

‘bęges iš Maskvos, vc's tik dery
bomis ir brangiomis dovano
mis išpirko sostinę iš totorių.”' 
Buvo ir kitų progų lietuviams 

120) pareiškė: “Nebūto masto nugalėti Maskvą, o taipgi buvo 
pralaimėjimas 
juočių

įima pasakyti ii: apie kitus Lie- sĮęugi«jsi savo priešus nusilp- 
valdovus Jogailaičius, iš.- rrdn. Vienok senosios Lie- » • . r-. 1__ 2 _ * . _ •

tavos valdovai nemaža 
progų praleido neišnaudoję. VL- mi? Vosylių s

:uvos ’ 
skyrus Žygimantą Senąjį, kuris 
1529ūiT. išleidogudių kalbaEie- 
tuvos Statutą. Tautiniu požiū pirma tokia proga buvo au
riu Lietuvos Statutas tuo buvo, sįhariusi po 
labai reikšmingas, kad jis ne Įaįj^ėto" mūšio: R.. J ąsas (Li

karas

" Strawberry Pie Spells Pleasure
tu vių

Saulės (Šiaulių)'

kryžiuočiais.su

TĖVAS LR SŪNUS
MAEQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTIištikęs kalavi- progų ir Lenkijai sutvarkyti, 

ordiną Saulės mūšyj (JBu& daugiau)

1
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. We call them strawberries and, at the

Fresh Strawberry Pie! In this version, 

u«a-th. feod ~ yoo'
pastry CTU j ___ r>ni«Vw>d me is scrumptious.

ii.
In France they are les fraises, in Italy le Fra«o1e’ *?

die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpass?* r^Sstrawbeiry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold

PRRkRAUSTYMAl

MOVING
2 . Laidimai,—. Rilna, apdrauda

i ■S AMSULANSO“
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

Let
A |i

C''—'v*—*V ■’/*’*“ir karo kaukę teisinai s-. Kultfli 
ringose valstybėse opozicijai už

■------------f■«!■■*< r , —. MiTiwi,

110 Pas jį j Pennsylvanijos ahgllakasių Plymou

I
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ŽODIS NUOALI KARDĄ
b. atrodydavo, kad švelnus vėjelis vos siu- (Autentiškas tėkštas Vytetito Sirvydo paskaitos teojau pristatė mokintis lietuviškai skaityti ir 
ir laivas grakščiai šliaužia vandens 50_tam gLA seimui, Cleveland, Ohio, 1970 m. ra8ytb pareikšdamas: “išmok, arba....” Be šito 

birželio 30 d.)
Maloni Susivienijimo Pildomoji Taryba; ger

biamieji 60-to seimo delegatai; mielos viešnios ir 
svečiai!

Pirmiausia noriu padėkoti Pildoma jai tary
bai, kad pakvietė mane, per 65 metus spaudos žo
džiu tarnavusį veik visiems senųjų Amerikos 
Lietuvių laikraščiams, pasidalinti su jumis .šian
dien mintimis apie tų lietuvių, o ypatingai Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje vaidmenį tautos 40 
metų kovoje už tokį lietuvišką spaudos žodį, ko
kio ji norėjo. —

Ta proga norėčiau padėkoti ir mano amžiną 
atilsį tėveliui, kad mane, iš Lietuvos Panemunė-

Įspūdingiausi buvo saulėtekiai. Penktą va-į 
landą ryto vėsa duodavo save pajusti. Atsiradus

rena 
pavirium. Tuo tarpu vanduenyno vanduo 
apačioje paslaptingai šnabždasi, šūšena, čiuža. 
Dienojantis dangus būna balsas, niūrus ir gilus- 
Dangaus raštas vienoje vietoje šviesus ir debe
sėlio šydu pridengtas, ir toje vietoje nuostabiai 
žalias, ir melsvas vandenyno vanduo. Išsiblašku- 
sĮ debesėlį padangėse šen bei ten paliečia saulės 
liepsnojan tie ji atspindžiai ir rytmečio žara ryš
kėja. Bet tas vienintelis debesėlis, plaukiojęs pa 
rytmečio žaras akimirką liepsnoja alyvine spal
va, kuri labai kaitaliojasi.

Pagaliau tolimame akiratyje ąnt vandens 
išsirito saulės šviesus kamuolys.. Ramus ir tuš
čias vandenynas rėmina laivą. Kiek besižvalgiau 
— atrodo, kad esame akiračio viduryje ir kiek 
beplaukė laivas, -jis-iš-akiraščio rato neišėjo 
neištrūko.

Savo gyvenime daug keliavau traukiniais f 
Petrapilis 
kentas — 
liau, bet turėdavau laiko Priprasti Prie aplinkos 
pasikeitimų. Mat gamta ir žmonės keitėsi iš lė-

Tuo tarpu
šušena,

— Irkutskas, Maskva — Kijevas, Taš- 
Maskva ir kt. Kelionės užtrukdav ilgė-

to. Bet po vandenyno begalinių erdvių, staigiai
atsiradus New Yorke, kažkoks vidujinis nervų 
dilginimas pirmą savaitę mane apsvaigino ir

¥

ŽEMA KAINA 
R. AERENAS. 
Tai. WA 5-8063 I

L.
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thą žtvyhugj pehkerių metų aihž. grinoriuką

ryžtingo lietuvių tėvų ir motinų “arba”, lietuty-
bė Amerikoje nebūtų išsilaikiusi kaip išsilaikė.

c ir 
rankutes padavė buvusio redaktoriaus 

t Iv-v 4

Tėvas redagavo Vienybę Lietuvninkų i
man j ranku tas padavė ’buvusio i^daktoriaus, 

• no iv ioi<.taj gražaus rašomojo popie-
pa- jrldus sąsiuvinį pavadintą “Lengvas btidas 

man pa-čiani per save išsimokinti rašyti”, Būdas
vis nenoresirudė visai nelengvas, nes plunksna

jo raukos klausyti. ‘ ■
Plymouthe, kaip žinote, gimė seniausias pa

saulyje lietuviškas laikraštis Vienybė LietUvhin-
kų, dabartinė New Yorko Bronklytio Vienybė. Jo
pastogėje gimė ir antrašte,, stinrante kūnas Jliū- f 
jo New Ydbkė pagimdytai įdėjai Susivienljiiho vi-1

T
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SOPHIE BARČUS
RAMM 1WM0S VALANDOS
VIsat pra»rima« H WOPA,

T4M kfk A. M.
. Llatwiy kalba; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio ^9:00 
—3:38 Tai. popiet SeMadienūk 
ir sakmadiBniaia nno 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vw*H» Akfena Davkw

Valetu HEmhdc 4-2413
715» Sa. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 40629

I

i
I

i

t
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jaučiausi pritrenktas.
Prasidėjo naujas, pilnas rūpesčių gyveni

mas Amerikoje ir visi slogūs išgyvenimai Euro
poje pasidarė tolimi ir migloti. Jie tik Protar
piais išnirdavo antmintyje, bet nektimis tekdavo
sapnuoti ir baisius sapnus, ižgyvetitous soVieti-
nes okupacijos laikais. Tai kompartijos čekistų
siautulys ir baisios išdaigos.

(Pabaiga)
4

sų lietuvninkų Amerikoje, kurio ’50-to seimo rla- ‘ 
Jyviate m€s šiandien čia ešiftfe. Garite dažnai pa- 
mlritemam Plymouthūi f Amerikonai turi šavo> 
Pilgrim Fathers Piymouthą, o Amerikos lietu-1 
vfai — savo, Abu buvo uolos, ant kurių pastaty-

Programos vadė| a

........... . .................... ......... <

"Lietuvos Aidaf
_KAZt BRAZDŽIONYTR

Kasdien nuo pirmadienio Od
penktadienio 9 vaLvak.

Vbog laidos ii WOPA rtotiea.
1- •4

crust may be useA-toe "store-bought”Mndoey^r,

Fresh Strawberry Pie 
Few drops red food 

coloring (optional) 
1 baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

te japūdingų pastatų.
(Bus daugiau)

VIST BtZNTFRUI

CARŠLVRITftS NAUJIENOSE
- naujienos. CHICAGO i, m. Thursday. August g.’iŠTg
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banga. 1490 AM.

St. Petersburg. Fla, 8:30 raL P-P.
ii XHS stoties 1110—AM banga.

• 2646 W. 71»t Street
>' Chkato HHwoik 60629

-. Tekt, 778-5374

Norite recipe. la either ease, the fimshed pie is scrumptious.

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

1-2/3 cups boiling water 
2 tablespoons sugar 

utainer (4-1/2 oz.) 
į jrozen whipped

Dissolve-gelatin in
n?e'whipped toppto^drfJod coioringf Chiil H neces-
iX nntU mixture will mound. Line bottom and sides of 

Just with the whipped toppin« mixture, mounding 
cnimo crust- w __ ronwnntf eelatin

wntfl tfiickened; stir to

Few drops red food

water; measure 1/3 cup and chill

wtfl mixture will mound. Line bottom and 
Xu^b Just with the whipped toppmc mixture, mounding 
Sh arSS edge. Chill. Meanwhile, chHL remamtng getoim 

thickened; stir strawberries. Spoon into the

. Chill until firm,at least 3 bourn. . ■ ■■ ■
V. — • * TV. ’• •

Chill until firm, at leaat 3 boua.

t
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food shortage.
Athens, Rome, Great 

Britain, and even the colonia 
United States had similar un
successful results with pric< 
controls on food. Throughout 
history ^whenever government! 
have attempted to relieve th< 
burden of citizens through 
mandatory price limitations 
the result is that people de 
not get relief, but usually ex* 
change one set of problem/ 
for another.

For example, in the U.S 
during the beef price freez< 
of 1973, some livestock 
producers, thinking they wen 

animals, withheld livestock 
from the marketplace^ Thit 
eventually caused a shortage 
of beef at the retail leve 
which, in the long run, actuallj 
contributed to inflation.

Brice freezes disrupt the 
marketplace for many yean 
even after the freeze i| 
lifted. Att segments oC the 
economy — producers, pack
ers, retailers, distributors, and 
consumers — are adversely 
affected by mandatory price 
controls.

These and other historical 
facts about mandatory price 
controls on food are contained 
m a booklet entitled “Food 
Control During Forty Six 
Centuries/’ A free copy of 
the booklet is available from 
the American Meat Institute, 
P.O. Box 3556, Washington. 
D.C. 20007; telephone (703] 
841-2432.

Rising inflation rates are 
a concern all American con
sumers share particularly when 
necessities such as food and 
housing costs are affected. 
They wonder why the govern
ment can't do something to 
curb inflation such as im
plementing some form of 
mandatory controls on food 
prices. But historically, man
datory price controls on food 
have been completely unsuc
cessful and, at times, have 
had the reverse effect.

Price controls on food is 
not an idea native to the U.S. 
nor is it a new concept. 
Controlling the supply and not getting full valuator then 
price of food Has been a 
concern o£ governments for 
more than 46 centuries.

In 2830 B.C., the Egyptians 
were able to control the 
grain trade and save their 
people fronfc starvation. But 
the monarchy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in $ system of land 
tenure where die agricultural 
class was ‘oread bo rent land 
from the government.

The h storiąn John Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic in 1585 A.D. 
was due lai <eįy to that govern
ment’s pnc< fixing legislation*

During a famine in the 
1770’s, the Indian govern
ment tried to relieve the 
peoples’ suffering by control
ling food price*. The price 
controls upset the natural 
law of supply and demand 
causing an even more severe

I

j
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Bl. TeL: OLympic 2-1003

. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetls 3-35H

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.1131

Į

i

1

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACK A WICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill.

REpublic 7-1213

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

974-4410

TfeL YArds 7-1911

— NAUJIENOS. CHICAGO I, ILL. Tliuibday, August 9, 1979 <
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ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir
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?1 MAISTVAKAR IRAKpakto pasirašymo nuotrauka su Tarot Card Readings. SaturdayBet kai aš pasakiau, kad anks- aprašymas skatina ne. vien su
-------------- - A---------------------------------------y---------------- — - - . - . ’ . _ ■ t — O'

čiąn negalėjau; nes rijfr- gyvenau- Įdomumu perskaityti, bet kurs- autentiškais parašais. Ta proga 11 to 5 no appointment neces..
estai išleido rezoliuciją, reika- j sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

goj, o pirkdami pasiteiraukite.

kanadiečiai, taip pat visi prieškelio aprašymais būtų daug pa
pareiškė, kad af dalyvauti arba .pakąri savo tarnautaatebŠiorns lietuvių 

iane.su tam tikrais nuomonę. A- Kelmutis ~ „„ 1_ ji' 1GYVENIMO PUSIAUKELĖ kelias”, gaunamas pąs; autorių, Teksas

Mokame aukštas

besidžiaugiąs_ pradėjusiu pūsti_ joj, Indianoj ir_ Pensilvanijoj e •TRUMPAI 1 pietvakarių vėju, kuris sustab-

t

vežti artyn prie Teksas pakraš-
atsimini

plūdimį, troškins žuvis ir sUkels apžiūrėję

nuoja JAV $7, kitur $8, paski-

nejųokąįs pasitaręs su
Box 1226, Denver, ii

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

S

vieno žmogaus, gyveni- 
i — nuo 1910 metų rug-

Lietuvoje, tada tas asmuo man to Stepo pačiam savo gyvenimo 
pasakė: ‘‘Atsiprašau, aš maniau, , kelio ryškesnius fąktųs surašyti,

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo-

čių. Jeigu aliejus pasieks pa
kraščius,’ tai jis užterš visą pą-

nepatenkinamai 
kelioms savaitėms su-

energijos
Marmuro

ruose, dėl to' skaitant' tas vie- 
tas ir Įvykius, kur ' panašiai yra

liai,. auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas.

.HOUSTON, Texas.
gubernatorius labai susirūpinęs 
Teksas pakraščius pasiekusiu 
Meksikos įlankos mineraliniu 
aliejumi. Gubernatorius buvo

didelę smarvę.
» K-.’

s i

įsivėlė’
i

nimai, įvykiai ir faktai bendrais 
bruožais yra panašūš į daugelio

kia visai kitokius momentus.
Knygutėje -atsiminimai prade-

naikintas 1‘etuv.ų spaudos drau
dimas, tad buvo lengvai gauti 
atsiunč'amus iš Amerikos lietu 
v’škus laikraščius. Ir iš tu gsu- 

gafma buvo
kad Susivienijimo 

stengiasi

dė aliejaus plaukimą į šiaurę. 
Vėjas sustabdė- aliejaus plauki
mą į šiaurę, bet jis pradėjo jį

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

NAUDOS CHEMIKALUS 
ALIEJUI SKAIDYTI

Gubernatorius,
specialistais, planuoja naudoti 
shemikalus pakraščius pasieku
siam aliejui skaidyti. Bet guber
natorius nutarė palaukti' dar 
porą dienų, kad -būtų aišku, ąr

i#.:

“...di-

' >'S-

nugalėtų
būti: “bet kod jas.“ '

'...afTietkūf-pa-
66

ras numeris $1.50. Adresas: Vil
tis, P. O 
CO 80201

. — Ona Blekienė, kuri Nau
jienų piknike gražiai dainavo

.jau žinomų . Stratfordą, Kariadą, aplankytu
. . j--4bkit)S-Ingridoj 3Blekytės, kuri} mūsų šuolis.-.

Teksas valstijoje siaučia laba: didelis lietus, apsėmęs jūros 
pakraštyje esančią miesto dalį'------- —-—:

j bet .vargu daugelis beturės te-, 
kią gerą atmintį kaip Stepas.

| Dėl to verta kartoti raginimą,

Basement,
...i attic, garage. Low Taxes. Low 30’s.

? T V’rA T T-> A ■DT/'TT'T) A conr TXTP

PLANUOJA PURKŠTI CHEMIKALUS ATPLAU
KUSIAM ALIEJUI SKAIDYTI

laujančią pavergtoms tautoms. STATE St., Rm. 1717. Mes kai- 
’ ‘ ' ‘ ' *’ ............ . ’ ’ or

bei Korybdi, pasiekė ramią prie- 
1 plauką garsaus romėnų filosofo j 

ir - 
-rašytojo) Marko- Tuliauš Cicero4

: ’• ■■ T '

.-J

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, Ineoųie Tax 
2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

išlikusių sveikų gyvų ne Sibiro

'Massachusetts valstijos vadų

OPEN HOUSE SUNDAY
Algust 12—1 to 4 P.M. 

6449 S. Rockwell
6 rm; brick bungalow.

LEO L. PARKER & ASSOC., INC.
5746 S. Pulaski Rd. 

_____________ 767-2562_____________

Liepojuje. ir.per, gyvenimo Scila pargyvenimų aparšymų ir~toks Į.

pabrėžė, kad aš pagal veikiat^.

♦

Prisimenant Susivienijime Lietuvių Amerikoje organizacijos veiklą
Kai seniau Lietuvoje buvo pa- , popieriais ir tok’u būdu būs'an- ! 

ti atlikta priėmimo į Susivieni
jimą procedūra. Kai jis pas ma- ? 
ne atvvko 1960 m. gegužės mėn. ' 
ir prašė duoti atsakymą į rei
kimus paklausimus, tad tuojau 
pabrėžė, kad aš pagal veikiarę. 
ėius Susivienijimo įstatus nega-! 
liu būti priimtas į šios organiząįl 
c'jos narių-skaičių, nes jau esą^ 
pabaigęs 70 metų amžiaus ilgį.] 
Ir jis dar pridūrė: “Kodėl tams-j 
ta anksčiau nepasistengei įstoti 
į Susivienijimą?” 1

namu laikraščū 
pastebėti.
Lietuvių organizacija 
visokia’s būda’s išlaikyti lietu
vybę. ir šios organizacijos na
riams labai rūpėjo, kad j u tėvy
nė Lietuva atgautų reikiamą 
laisvę. Ir man pačiam, gyvenu
siam tada Lietuvoje, atrodė, 
kad toji Susivienijimo organi
zacija gražiai rūpinasi lietuvy
bės išlaikymo visokiais reikalais.

Kai aš atvykau į Ameriką, 
tad greitai gavau fabrike darbą 
ir greit buvau susipažinęs su 
gyvenančiais Amerikos lietu
viais; ir vienas iš jų pasiūlė man 
įstoti į Susivienijimą. Tokį pa
siūlymą priėmiau. Tada tasai 
lietuvis man ] 
vyksiąs pas mane su tam tikrais nuomonę.

kad čia jau seniai gyvenate”.

Taigi nebūdamas Susivieniji
mo narys negalėjau jo susi r in -, 
kimuose dalyvauti,: ir negalėjau : 
įvairių klausimų svarstymuose

■ 
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Over One Million Lithuanian 

In The United States
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■pilni naudingų, informatyvių 
straipsnių. Laikraštį turėtų 

kad rašytų visi, kas turi-apie ką -skaityti ir remti visi pavergtų 
rašyti! Tokiais savo gyvenimo tautų kilmės amerikiečiai bei

komunistiniai veikėjai. Metipe

laisvės. Visi 24 puslapiai yra' bame lietuviškai. 782-3777 
'925-8392. Professional Memben.
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

• » SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT-

“Tiek maža gyventa, 
tiek daug pergyventa.”

(Priežodis)
A.a. Adomui Varnui įvedus 

gyvenimo keliui šimto metų 
normą, i buvusią ligi šiol 70 m. 
“normą” pradedama žiūrėti iš- 
aukščiau, dėl to paštininkui at
nešus naujai išleistą 70 pusla
pių brošiūrėlę, pavadintą “Gy
venimo kelias”, parašytą Cicero 
piliečio, žinomo veikėjo Stepo 
Paulausko, gaunasi Įspūdis, kad 
visais atvejais permaža. Ir štai 
dėl ko. ų _ . ;

Knygutę pradėjęs skaityti, 
nebegali nutraukti neperskaitęs 
visą — ’ 
mo kelią 
ptūeio—1 Į dienos (autorius Ste
pas Paulauskas šį šeštadienį, 
-rugpiūčio 11 d., švenčia^ savo- 
gyvenimo 69 m. sukaktuvės)

(valstybininko, oratoriaus
--------------------------- ii 

garbei jo vardui pagerbti Cice-|.| 
ro, III., mieste. 1
—Kyngu tėję—aprašyti—per gyve-L.

krtoms, kaip gyva medžiaga 
Didžiajai Lietuvos Istorijai. ' 
. Stepo Paulaifeko- “Gyvenimo 

kelias” gaunamas pąs; autorių, 
1516 So. 49th Avęriųe, Cicero,! Canada, M5T 2W2.
111.60650, /' Jpr. t^.,4. nr

mo ir redaguojamo tautinių šo- 
kių žurnalo - <Viltis rugsėjo nr. 
jau pasiekė skaitytojus. Jame 
yra išsamiai' supažindinama su

prenumerata $7.50, pusmetinė
$4, atskiras nr. <75 centai; Adre
sas: SPEAK UP, P.O. Box 272, 
Station “B”, Toronto, Ontario,

i
— Vytauto Bella jaus leidžia- kainas. PATRIA, 4207 So. Sac- 

. ramento - prie Archer.7 ;

-Tel.-247-508 l-(Pr.)--------

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai (2 butų mūro namas ir mūro gara- 

C • Z^S. oy‘AncrfpQ hnicmuntoc Prhcoii 
teirautis ir perduoti savo telefoną 

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

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

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. - t

• t
2 AUKŠTŲ mūro namas Ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas. . apsauga 
nuo potvynių,' aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

VALDIS y
REAL ESTATE ■

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 

rengtas beismantas. Prašau 

Viliojanti VĖJAS PUČIA ALIEJŲ Į TEKSAS VALSTIJOS PAKRAŠČIUS

4 ,

i

& - >
<?
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Krašte siaučia 
smarkios audros

MARION, O. — Ohio valsti-

New Guard žurnalo biule
tenis nr. 5 mini Mark Klizą tarp 

kapinyne, o išganinguose Vaka- | ^ounS Americans for Freedom 
ruošė, dėl td skditantr tas vie-UMassachuse?ts . valstijos _ vadų. 
tas ir ivykius. kur panašiai vra ! ™e^1'^ kop~
patirtą “grįžta jau * priminimai f 15l8 d'
apie savo dalią, bet dar'Įdomiau • 
kur autorius taip • gyvai patei-1 
.................. . Į

darni, trumpu Stępo tėyo- gyve- 
nimo aprašymu, kuris buvo žy
mus lietuvis žemaitis, kuri mas- 
koliai buvo ištrėmę. į Sibirą. To- 
liau seka paties autoriaus gyve- ^skaitytojus;

• 1 1 ~ # * ?’I • ♦ • r«’

Shoreham Americana viešbu
tyje, Washington, D.C.

— Giliaro JJrbono Toronte 
leidžiamas ... ir redaguojamas 
j>riešk.om.unįstinjs__politiriio ir

Aliaskos indėnų Ątabasku _ kil
ties muzika, papročiais ir tauti
niais šokiais. Straipsnis, kaip ir 
visas žurnalas, gausiai iliustruo
tas. Yra A. Šagrenės reportažas 
apie Grandinėlės išvyką į Aust
raliją. žurnalas yra 38 pusi., pil
nas informacijų-apie tautinius 
šokius visame pasaulyje. Kai-

ekonominio realizmo mėnesinis 
laikraštis Speak Up~ 7 nr. pra
eitą (.savaitę: pasiekė Amerikos pumpuškas kepdama, išvyko j 

nimo kelias, pilnas nuotykių ir I bendradarbių, Jame rašo komu- 
_____ _______ ___ ___ _____ Anistų: kankinys-kun.. R.-Wurin-

--------------------- -------- -——■ brand, katalikus atstovauja Lar-

Save not,
have not
/ You cannot spend tomorrow' iou cannot spena tomorrow l 

A what you have not saved today. $
So the wise save for tomorrow 

by joining the Payroll Savings
Plan today.

Because mighty U.S. Savings,
i Bonds from little paycheck x

allotments grow.
And a Bond every payday > 

could keep your doctor-to-be x 
away. At medical school. Or take 

i you away. On vacation.i
I i

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

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

Which is why a Bond in timęĄ
gather interest

saves.

įTake
įĮ_

ry Handerson, Kanados aktuąlr
jas apraše. W./H-Rush, dr. W,

i ^Potter, L. R ABaundersųir 'kiti; 
i'-Estų Informacijos.’ ceritras -j.minr

i h-Nacių ir SovięĮĘ\pąktą idĘl Paį 
. Lbalti j o ■ tąutipZanėfoi jos;;' Įdėta 'keptil^altijo' t^įųžųdri^jpsi  ̂jdėta:

. i#

r

StOclAts^ 
inAmerica.

7

-Gc*»

. i f •

□KOREKTŪROS-___ i
PATAISYMAS

Spausdinant Naujienose ma
joro Jond Pyragiaus 
mus apie Dariaus ir Girėno 
transatlantinį skridimą, 

. JioszAorektūros—klaidos^-
VII. 16 d. — I-jė skiltyje at- 

| spausdinta: “Jei kas šiandien 
į imtų mus nejuokais kaltinti...“, 
turi būti: nejuokais, kalbinti. 
Il-je skiltyje atspausdinta: 
bet kad jau_ nugalėtu.“ Turi i

Toje pa-j 
i 
1

— t. b. bet-« 
anas

“anas

M. L. S,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

f * - •- -

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

—2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

—4358~So.Washtenaw~Av« 
Tel. 927-3559

krito labai smarkus lietus ir' 
perkūnija. Vietomis iškrito tiek 
daug lietaus, kad sulaikė j>usr 
siekimą vieškeliais. O Marion 
miestelyje perkūnija nutraukė 
laidus ir sunkiai sužeidė 13 
žmonių. Teko paskubomis ga
benti juos į ligoninę. Lietus pa
lietė ir Illinois valstybę. Šiaurės 
Chicagoję buvo patvinę gatvės, 
o vietomis automobiliai nega
lėjo pravažiuoti.

čioje skiltyje.: “
keliui Europoje,
■kur.“ UĮ-je, skiltyje:. “7

t. b.
ūsų_lakūnų-šuolis.“.^—
VII.17 d. Il-je ^kiltyje:

D Ė M E ŠIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio^ 
Liability apdraudimas pensininkam* 
_______ Kreiptis: j. _ , 

ALAU RA 1 T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

_____________ 523-8775___ _____

kinius veikalus ’aktorių kolek-
tyve. Ingrida prieš metus baigė 'džioji—spauda~drrosniai jį pagi- 
r
madoje^'Ponia O. 'Blekienė žadą Turi būti:

mentais;“: IlI-je sk. . 
mo ir aukojimo savokbfš. 
b

dramos mokyklą Viktorijoj„Ka- ria centriniais koplimentais“.
~ * ............... centiniais kompli-

“...pasiryži-
46- . . 4- ’

grižti; į-: Marquette Parką prieš
tž^pąš,Įškių ... piniką .: pumpuškų

»‘X * •* '-i* * z

■■■ %

v?'- u ; --■

2608 Weat 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787
k

Didelis’ pasirinkimas gerosrūSės įvairių preRitj.
L

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V. VALANTINAS

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 dirbar

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ________

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

aukštojo mokslo ir jų gyvenamo' pradžiai. ------

SLA — naikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, giriančiam

$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metami- 

kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreiokltės 
Į šfivn snvlinVAc .QT.A Vm/wm wa«Vax«.^ u - « 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre:

Lithuanian alliance of America 
N«w York, N. Y. 10W1 

X7 w. $eo> st. 
T< (212) M3-221S

SLA—I ___ ______
į savo apylinkės SLA kuopų vėikėimCjie'juiM**"

York, N. Y. 1000]

t

1
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>
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HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

CASHIER

KARIAI IR MULOS NORĖJO NUVERSTI IRAKO PREZIDENTĄ
SURUOŠTAS KARO TEISMAS, MAIŠTININKAI 

NUTEISTI. PAKARTI IR SUŠAUDYTI

BAGDADAS, Irakas. — Tre- == . _ ________ =
čiadieni buvo nuteisti 21 Irako c 
kariuomenės vadas ir įtakingas 
politikuojantis mula, sako ofi
cialus Irako valdžios praneši
mas. Maištininkai buvo tuojau 
sušaudyti, nes jie ruošė pervers
mą. norėdami nuversti naują 
■krašto prezidentą Saddam Hus- 
s'ėiri. Sušaudytųjų tarpe yra vie-

■ nas karys, kuris paskutiniais 
metais buvo Irako kariuomenės 
vado pavaduotojas. Kariai bu
vo sušaudyti, o politikai ir mu- gurno standartus. Bet NRC ins- 
los buvo pakarti.

Pasirodo, kad - sijitai ir keli j

Uždraudė Indianai 
statyti A-jėgainę

NRC (Nuclear Regulatory 
Commission) pareiškė, kad In- 
dianai uždrausta pradėti statyti 
branduolinės energijos stotį 
(atominę jėgainę)
Kalvoje, kol - NRC bus* pririsi 
įtikinta, kad PSI (Public Ser
vice Indiana) ‘tikrai viską pada
rys pagal NRC nustatytus sau-

pektoriai,- apžiūrėję Marmuro 
Kalvoje vykdomus darbttej-Y-a- 
do. kad cemento pylimo, van
dentiekio ir pataisymų darbai 
atliekami nepatenkinamai ir 
darbai 
stabdomi.

karo vadai buvo nepatenkinti 
buvusio Irako prezidento Bakr 
nutarimu atsisakyti nuo susita
rimo sunjungti Sirijos ir Irako 
valstybes ir sudaryti vieną ga
lingą arabų' valstybę. Jie norė
jo, kad naujai sudarytoji vals
tybė sudarytų Islamo respubli- 

-ką^-ir—skelbtų karą., musulmonų 
priešams? Pirmoje vietoje turė
tų būti paskelbtas karas. Irano 

"šijitų sektos' vadas" Chomemi 
kelis metus yra gyvenęs Irake. 
Jis tikėjosi, kad šijitai galėsią 
laimėti ir primesti savo valią 
visam kraštui, bet taip neišėjo. 
Irako prezidentas Saddam Hus
sein ir buvęs prezidentas Bakr 
žinojo, kad Irako galia ribota, 
o Sirijos dar mažesnė. Jeigu šio
mis dienomis prasidėtų karas 
Artimuose Rytuose, tai jį lai- 

{ mėtų Izraelis. Jis turi geresnių

Buv. Kambodijos valdovas 
sudarys valdžią Paryžiuj
PARYŽIUS. — Princas Noro

dom Sihanouk, buvęs Kambodi- 
jos valdovas, ministeris pirmi- 
ninkas ir valstybės galva, kaip 
Japonijos spauda praneša, pla- 
nūoja Paryžiuje- sudaryti -egzi- 
linę valdžią. . - J.' ■

Sihanouk 1970 metais buvo 
nuverstas Kambodijos premje- 
rp.Lpn Nol ir pabėgo į Pekiną, 
kur įsteigė valdžią tremtyje, bet 
netrukus grįžo į valdžią, kai 
1975 metais Khmer Rouge, už
ėmė Phnom Penh, bet pats gy
veno šiaurės Korėjoje.

Sako, amerikiečiai 
netenka ūpo

PRINCENTON. N.J. — Ame- 
rikos Viešosios Nuomonės Insti
tuto pranešimu, ryšium su eko- 
nominiu lūkesčiu smukimu dra- 

krinta

MULA- CHOMEINI KAKĖUzDMnRANfTžURNALA
--------------------------------------------- :------------------------------------------ :

P t aso C a rte rį kent rb-^ 
____ liuoti kainos

WASHING’" »>;, D.C.— AFL- 
CIO darb: .alkų unijų vadn' 
bė nutarė pritarti n’ zidento 
Carterio pasirašy t „ strateginių 
atomo ginklų sutarčiai, bet jie 
nori, kad prezidentas imtųsi 
priemonių infliacijai-sustabdytu- 
Jiems atrodo, kad prezidentas 
privalėtų

jas gali visą aliejų nustumti į 
Meksikos pakraščius. Jeigu taip 
atsitiktų, tai juo turėtų rūpin-A. TV ERA S___

Laikrodžiai ir brangenybė#
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69fh Street
Tel. REpublic 7-1941

Į

■ .įę

M

ris Meksikos vyriausybė.
amerikiečių- matiškai 

ūpas.
Dar vasario mėnesį 26 nuo

šimčiai sakėsi esą patenkinti 
bendra padėtimi, o 69' < reiškė 
savo nepasitenkinimą. Šiandien 
tik 12% rodę pasitenkinimą, o 
84% rodę nusivylimą.

Per tą patį laikotarpį žymiai 
padidėję? skaičius amerikiečių, 
kurie mano, kad ekonominės są
lygos dar blogės. Nuo 1978 spa
lio mėn. iki 1979 m. birželio 
mėn. Gallup indeksas rodo, kad 
ekonominiai lūkesčiai vra nu
kritę 28 taškais.

ŽURNALO REDAKTORIUS SKEPTIŠKAI VERTINO 
IRANO ISLAMIŠKĄ RESPUBLIKĄ

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą antradienį, mula Chomemi 
įsakė vyriausybei uždaryti pla
čiai skaitomą dienraštį Ayan- 
degan, o trečadienį visiems lai
kams uždarytas žurnalas Ahan- 
gar. Trečiadienio rytą prokuro
ras pasikvietė žurnalo redakto
rių ir jam pranešė, kad žurnalo 

Ąendencij a neatitinka “Irano 
. islamiškos respublikos” dvasiai. 

Pietiniame Pacifike trečiadienį Vienas Ahangar žurnalo redak- 
žemės gilumoje (požemyje) su- torius yra suimtas, kad pasiaiš-

; Gubernatorius žino, kad visas 
įlankos vanduo ilgiems mėne
siams bus užterštas. Teks ilgai 
Jaukti, kol vanduo ir vėl bus

kati dar ir” šiandien

šiams bus užterštas. Teks ilgai
r“aukojimosi.

VII. 18 d. — UĮ-je skiltyje: 
..kurie. ryžosi žygin

66, <i

Tautos 
garbei...“ — t. b. “ryžtasi“.
ii

VII. 19 d. — Il-je skiltyje:’ 
...skridimo metu Darius buvo- 

26 metų...“ — t. b. 36 metų.“
VII. 20 d. — I-je skiltyje: 

“~.ir - tik' amerikoniškams “bū- 
dingą...“ — l. b. amerikonams. 
Ten pat ITje skiltyje: “..tech
niškos, ginklo ir spo'rto deri
nys...“ — t. b. technikos.

21 — II-je skiltyje: 
“Sprendžiant iš arčiaus laiky
senos...“ — t. b. Sprendžiant iš 
Dariaus laikysenos.

VII. 23 d. — 11-je sk.: 
augęs ir bendrus amerikinėj 
aplinkoj,“ —r t. b. brendęs.

VII. 24 d. — VĮ-je.sk.: “Pa
minklas Dariui ir Girėnui liko 
nepadarytas, — t. b. liko nepa
statytas.

M

- Hours 5 AM — 2 PM------------
Benefits -Profit Sharing Plan. Paid 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET
SALARY BASED ON EXP.

Call CRAIG 829-7700

t

VII.

Ci‘Jis,

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi atI vykti ir knygą pasiimti. Batui

i užsisaI gyvenantieji prašomi
! kyti pašlu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
' Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.I

i — Specialiuose narvuose lai
komos pelės 12 valandų prieš 

. Etnos prasiveržimą nerimavo, 
ant sienų lipo. Jos, matomai, nu- 

■ jautė prasiveržimą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

-------“MAINTENANCE -----
Someone to take charge of-building 
maintenance, i ncluding machine 
electrical repair for small business.

733-3313

MACHINIST
Able to set-up own runs on lathes 
& mills from prints. Fully Paid hos- 
pitalizatios. Good starting rates. Ap 
ply in person or phone.

GEAREX, INC.
7100 N. Lehigh St.

763-8200

s
NAMŲ REMONTAS

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

lKAIP SUDAROM j 
- TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Aye.
Chicago, 111. 60632. Tel. Y A 7-5980 

L—————

*
ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.
m ■ Z

Taip pat daromi vertimai, giminiy
zririicii, piiuvnu j

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agen! 
3208’/z W. 95th St ' 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 l

■ i 
»T>Tf

tMSuaawci

State Farm f»re and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 Wsst 63rd Strsot, 
Tsl. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto" susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė Teikia Jau daugiau kaip 

40 metų, |

r f

patarnaudama klientams. {»
^_Į.. .----------— y

w 
!■

pravalytas, bet galo dar nesima- 
' . , kad dar ĮČsShdiėn

aliejus iš jūros dugno veržiasi į
to. Aiškėja,

paviršių ir niekas nieko nedaro
aliejui sustabdyti. Aliejus il-
giems metams gali užteršti visą

MOVING
Apdrausta* perkrauttymag 

U įvairiu etatumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996 J
SKAITYK PATS IR PARAGINĘ

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

1 J MAlMĮlNOt, CHICAGO R, ILL Thursday, August 9, 1979
■

— Vaškai nušovė 
policininką

BILBAO. Vaskonija. — Nepa
žįstami asmenys nušovė civili
nės gvardijos karį, saugojantį 
vietos aerodromą. Anksčiau ci
vilinės gvarijos kariai jodavo 
arkliais po tris^kad galėtų_ gin
tis. Bet šį kartą sargai važinėjo 
specialia sargybine mašina, skir
ta policininkams vežioti. Civili
nės gvardijos trys ginkluoti ka
riai mašina ėjo sargybą prie 
aerodromo, kad niekas neįsi- 
veržtų ir nepakenktų lėktuvams. 
Automobiliui privažiavus prie 
nepažįstamo žmogaus, jis palei
do šūvį ir vietoje užmušė vie
ną policininką. Niekas šoviko 
nepagavo, bet gyvi likusieji 
tvirtina, jog tai būta vaško dar
bas. Vaškai reikalauja, kad is
panai ir prancūzai leistų jiem 
savarankiška- tvarkyti savo re

pirmon eilėn imtis 
priemonių kainoms suvaržyti, o 
tada galėtų kalbėti ir apie 
gų įšaldymą ar pan.

ai-
Prancūzai susprogdino 

didžiausią A-bombą
PARYŽIUS. — Prancūzų val

džia atsisakė bet ką sakyti .apie

1
Meksikos įlanką. '

Kai gyventoją žemejė 
bus 6 ir 12 bilijonu 

—WASHINGTON. — Ekonomi
nės Kooperacijos Organizacija 
pranašauja, kad per dar vieną 
šimtmetį žmonija žemėje pa
daugės iki 12 bilijonų (milijar
dų) ir stabilizuosis. Dabar žmo- servatorijoje nustatė, kad spro- 
nių _ 
turi bilijonai. Apie 2000 metus, 
tai yra po 6ar 21 metų, Meksi
kos miestas bus didžiausias pa
saulyje — su 32 milijonais gy
ventojų, o visame pasaulyje bus 
6 bilijonai žmonių, bet propor
cija ir santykiai tarp turtuolių 
ir beturčių būsią kaip buvę, tik 
aštresni.

Išmirimui apie 12 bilijonų 
žmonių Trečiojo Pasaulio žemės 
plotai jau 2075 metais bus visu 
100 nuošimčių paruošti žemdir
bystei. Didžiausią sunkenybę 
sudarys kova su vandens ir oro 
teršimu.

neatitinka Nužude diplomatą 
“tUPanchenką

grikių,’.'-amunicijos :ir didesnį 
pasiryžimą. Irakas gali ginti 
savo teises, bet jis nepajėgus 
m ėstis—į—kitos valstybės—vidaus 
reikalus;-------------------------------

Trečiadieni buvo suimti ir 
nuteisti mirti penki Irako “re
voliucinio komiteto“ nariai, ku
rie valdė kraštą. Jie buvo infor
muoti apie padarytus Irako 
valstybės valdymo planus ir už
sienio politiką. Atrodo, kad jie 
pritarė prez. Bakr ir naujai iš
rinkto prezidento Saddam Hus
sein užsienio politikai, bet išal
kinta, kad penki šios “rėvoliuci-r 
nio komiteto" nariai ruošė per
versmą prieš dabartinį prezi
dentą Saddam Hussein.

Išaiškinus sąmokslą prieš da
bartinį krašto prezidentą Sad
dam Hussein ir nustačius j są
mokslą jsitraukusius mulas šiji-. 
tus bei krašto politikus, jie buvo 
suimti ir atvežti i teismą. Teis
mo posėdžio metu paaiškėjo, 
kad sąmokslas buvo žymiai pla
tesnis. negu, vyriausybės saugu
mo organai galėjo manyti. Ka
ro teismas tuojau paskyrė mir
ties bausmę “revoliucinio komi
teto” nariams ir kartuves mu- 
loms šijitams. būtinai norėju
siems Iraką sujungti su Sirija ir 
pardėti naują karą prieš Izraelį 
ir Egiptą.

Sušaudytųjų tarpe yra Adnan 
Hussein, kuris buvo paskirtas 
naujos Irako vyriausybės prem
jero pavaduotojas, ir Mohie Ab
dul Hussein, kuris ilgus metus 
buvo revoliūcinės tarybos sek-

MASKVA. Rusija. — Praeito 
trečiadienio laidoje oficialus—so
vietų valdžios organas paskel
bė. kad sovietų diplomatą galė
jo nužudyti šveicarų kontr
žvalgybos agentai. Sovietų dip
lomatas, tuo metu buvęs Švei
carijoj. Leonid Panchenko bu
vo rastas negyvas viešbučio

— Marengo. III., policija tre
čiadienį rado 9 metų mergaitę 
Kelly Martin, kuri buvo pagrob
ta Bento Harbor. Mich. Mergai
tė atiduota tėvams, o grobikas 
turės aiškintis teismui.

sprogdintą didžiausią atominę tintų, kodėl jo straipsniai taip 
ja “Islamiškos 

respublikos” pagrindinius dės
nius. Žurnalo redaktorius atsa
kęs prokurorui, kad “Islamiška 
respublika” yra vienos mažos 
grupelės, bandoma ją primesti 
visiems krašto gyventojams. 
Daugelis nežino, ką visa tai reiš
kia. Niekas suprantamai jiems 
nepaaiškino. Pagaliau, niekas jų 
neatsiklausė, ar jie pritaria 
lamiškos respublikos” 
šito paaiškinimo užteko, kad 
prokuroras paskirtų teismo die
ną suimtam žurnalo bendradar- 
biui. o patį žu malą .prokuroras 
uždarė visiems laikams. Žurna
las buvo satyrinio žanro.

Irano laikraštis Paygham Em- 
ruz turėjo pasirodyti trečiadie
nį. bet neišėjo. Nei redakto
rius, nei leidėjai nieko apie ne- 
pasirodymą nepaskelbė. Gali
mas daiktas, kad pats redakto
rius priverstas aiškintis, _kodėl 
jis nepritaria mulos Chomeini 
skelbiamoms idėjoms.

Mulos policija nuo antradie
nio tardo Ayandegan laikraščio 
redaktorius ir bendradarbius.

bombą nup 1960 metų, kai ji aštriai kritikuoj
pradėjo savo sprogdinimus.

Seismologai Wellingtono ob-

I

ių yra truputį daugiau kaip ke-j girnas, įvykęs jau liepos 26 die- 
' na, buvo pusės megafono pa

jėgumo.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 10: Asterija, Lau

rynas, Laima, Avietė, Tautenis, 
Gedgaudas.

Šaulė teka 5:52, leidžiasi 7:59.
Oras šiltas, vakare Iii

Prezidentas Carteris 
apramino Izraelį

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris trečiadienį 
buvo pakvietęs pietų Izraelio 
ambasadorių Efraimą Evroną. 
Buvo pakviestas—ir-Gyrus R.- 
Vance. Valstybės sekretorius iš
vaikė Izraelio politikų baimę 
apie JAV nutarimą keisti pozi
ciją Izraelio atžvilgiu. Aišku, 
sekretorius priminė, kad ir Iz
raelis privalo laikytis tarptau
tinių įsipareigojimų Jis priva
lo laikytis įsipareigojimų

-Amerikai:-----------------------
Prezidentas gana plačiai kal

bėjo ir užtkmo, kad Mošė Da- 
janas klysta, viešai skelbdamas 
savo spėliojimus. Jis privalėtų 
prisilaikyti faktų

“įs
idėjai.

it

Tymai žymiai sumažėjo
Federaliniai 

sveikatos pareigūnai pranešė, 
kad per pirmuosius šešis šių me-

ATLANTA.

tų mėnesius tymai sumažėjo 
daugiau kaip per pusę: iš 21.232 
apsirgimų per 6 mėnesius 1978 
mętąis iki , JO,686 per tą patį lai
ką šįmet. t’

viešbučio 
maudynėje su perplautomis ran
kų gyslomis.

Šveicarų vvriausybė tuojau 
paneigė rus'škų Izvestiiu įtari- 

s i ‘ . | ma

kalus. Dabar vieną dalį valdo 
ispanai, o antra dalis yra pran
cūzų pavergta.

ir nereiškė, kad šveicarų 
agentai nieko bendro neturėję 
su Panchenko mirtimi.

Jau

Etna gali išversti 
daug lavos

CATANIA. Sicilija. — 
dvrdienos iš Etnos viršūnės ver
žiasi dideli d imu debesys. Kal
ną pažistantieji žmonės mano, 
kad šį kartą iš Etnos gali prasi- 
veržti žymiai daugiau lavos, ne
gu iki šio meto. Pačiame vulka
ne girdisi nepaprastai stiprūs 
ūžimai ir trenksmas. Mokslinin
kai taip pat mano, kad prasi
veržimas gali būti didelis, nes 
kalną apgyvenusieji 
bėga tolyn. Kalno sodus ir vyn
uogynus prižiūrintieji vietos gy
ventojai taip pat mano, kad šį 
kartą prasiveržimas bus žymiai 
didesnis.

Chicago gaus $24 
milijonupaskolą

Majore Jane Byrne pranešė, 
kad prezidento Carterio vyriau
sybė sutiko paskolinti Chicagai 
24 milijonus dolerių sniego są
skaitoms apmokėti, 
dar bus aiškinamas, bet užtik
rinta, kad Chicaga gaus pinigų 
būtiniausiems reikalams.

visą naujo prezidento Saddam 
Hussein pasitikėjimą, gavo la
bai aukštas vietas, o vis dėlto jie 
persimetė pas šijitus ir dalyva
vo perversme prieš Irako laisvę.

Be šių įtakingiausių “revoliu
cinio komiteto" narių, trečiadie
nį dar buvo sušaudyti šie įta
kingi perversmininkai: Moham
med A
joub ir Ghane 
33 
k<»-ri

Reikalas

žvėreliai

— Kinijos gyventojai palaips
niui kelia balsą prieš policijos 
vadomus bereikalingus perse
kiojimus. Reikalauja daugiau 
laisvės.

— Washington valstijos sau
suose miškuose kilo keli gaisrai, 
bet ugniagesniai juos gana sėk
mingai gesina. -< .■ .-- rėtorius.’ Abu Šie Vyrai turėjo

Mohammed Mah- 
Xbdul Jalil.

■ Lieji gavo po 10 metų 
.no. o vienas stebuklingu

būdu p; apuolė. Jis turėjo būti 
teisiama; ir kariamas su kitais, 
šešiolika maištininkų dalyvių 
buvo pakarti ir sušaudyti. Tas 
pas specialus teismas išteisino 
13 įtakingų politikų ir mulų, nes 
jie perversme nedalyvavo ir 
bendradarbiavo su nauja vy
riausybe. Pirmą žinią apie ruo
šiamą perversmą patyrė liepos 
28 dieną. Tuojau buvo pradė
tas tardymas ir išaiškintas di
delis suokalbis.

Kitas pranešimas sako.
Irakas pasiliks nepriklausomas, 
neleis mulomis ar: agentams kiš
tis į Irako likimą.
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