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(Tąsa iš vakarykščio numerio) “... Gegužės 4 d. šešiolika mo- 
“...Mano sesuo išsiuntė tele-| “ '"j*5? lagerio išsirūpino 

„ ai a i sąlyginį islaisvmima. Mus nuve- gramą apie mano motinėlės mi-| v“ . TTr„_„ „1- i,;i«
rimą. Lagerio valdovai telegra
mos man neperdavė, lyg nieko 
nebūtų buvę. Vėliau sesuo gavo 
iš gydytojo paliudijimą apie 
motinėlės mirtį ir nusiuntė mi
licijos viršininkui Biržuose, pa
prašydama jo parašo, kad galė
tų to dokumento pagrindu pa
siųsti telegramą laidotuvėms. 
Milicijos šefas savo parašą: duo
ti atsisakė, nors .kiekvienas ži
no, kad mirties paliudijimas ne
pasirašomas, koį -mirusiojo pa
vardė neišbraukta, iš - registro. 
Pagal Vidaus Reikalų. Ministe
rijos potvarkį, kalinys turi gauti 
dviem savaitėms ' paleidimą į 
laisvę —ne 'tik' kurio" iš gimdy
tojų'mirties atveju, "bėt ir tuo 
atveju, kuomet vienas iš jų-mir
tinai serga. Tas potvarkis ma
nęs matomai..nelietė.., •.

“. . . Mano celėje dažnai daro
mos revizijos,... Vienos, r e vizijos 
metu atėmė iš manęs -rožinį, ku- • 
rį pasisakė išsaugoti pep deyy-

žė į Uljanovską, apie 300 kilo
metrų toliau.... Gyvename in
ternate. .. Kambarys švarus... 
Gyvenu viename kambaryje su 
trimis moterimis, kurios nužudė 
savo vyrus. Langai apkalti gele
žiniais virbalais... Pirmąsias 
dienas 'darbas buvo sunkus — 
emulsijos kvapas, dažai, tvanka. 
Bet dabar jau darbas nebeatro
do toks sunkus... Internate gy
vena keturi milicin'nkai su šei
momis. .. čia daug geriau kaip 
lageryje” (1978.V.14).

. . Laiškai, siuntiniai, pinigų 
perlaidos — galima siųsti neri
botai. .. Man nesiųskite nieko, 
kadangi noriu priimti viską 
taip, .kaip dėl. manęs Dievo nu
statytą,.,” (1978. VI.4)

Paežerės festivalis 
-prasideda šiandien

CHICAGO. — Vos spėjo pra
eitą sekmadienį baigtis 10 dienų

mažą paveikslėlį, vaizduojantį Pier-pastatuose, o šiandien, šeš-|
kūdikėlio Jėzaus gimimą ... 
Kažkas atsiuntė man laiške dvi 
pašto atvirutes su Kalėdų svei
kinimais, bet ir tų man neati
davė. .. Norėčiau paklausti: 
kur yra ta tikėjimo laisvė, apie 
kurią kalba kun. Česlovas^ Kri
vaitis (Katalikų dvasininkas, 
’kuris> dažnais- atvejais, vįėšai gi
na tezę, kad Lietuvoje nėra re- 
Ilginio persekiojimo)... Dievas 
siunčia kančią, bet ir jėgą -jai 
Įveikti.,..” (1978.V.1)’

O..Pranskunaitė. aprašo Koz- 
lovcųJagerį ir kalėjimą (Čuva- 
šų. Respublikoj e):

Lagerio režimas labai aštrus 
ir turi sunkiausias sąlygas išgy
venti. Neturėdama prie rankos 
vertėjo iš lietuvių kalbos, cen- 
zorė mano laiškus patikrinimui 
siunčia Panevėžio milicijai.

...Atradau ramybę toje ap
linkoje.. Sausio mėnesį lagerio 
administracija norėjo mane iš
siųsti, ištremti į Kemerovą, bet 
lagerio komendanto pavaduoto
jas pasipriešino tam sprendimui, 
kadangi aš tokiame klimate ir 
prie tokio, darbo neišlaikysiu. 
Lagerio administracija bendrai 
stengiasi nusikratyti tokių kali
nių, kurie jau yra pakeliui į am
žinybę, permesti juos į kitas vie
tas. Prieš tris savaites mūsų la
geryje mirė 22 metų amžiaus 
mergina. Vis dėlto pasišalina... 
(1978 m. gegužės mėn.)

tadienį, nuo 8 vai. ryto prasi
deda kita -aštuoniu .dienu Pa
ežerės -- celebracija (Lakefront 
Festival), kurios dienotvarkėje 
pirma , eina balionų lenktynės, 
o valandą vėliau Grant Parke 
prie .Buckingham fontano atida
roma ;Mėno mugė, kuri truks iki 
5 valandos popiet..

Niio ■'l-i.--vaL prasidės' paradas J 
— eisena nuo Clark ir Wacker 
iki Congress gatvių; nuo 2 vai. 
popiet' koncertas North Ave. pa
plūdimyje, nuo 5 vai. popiet — 
laivų regata. ■ ■ -

Sekmadieni, be kitko, naru 
demonstracija prie Adler Plane
tariumo nuo 9 valandos ryto iki 
4 vai. popiet.
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Nepriklausomos gazolino 
stotys greitai mažėja

WASHINGTON— Naftos ra«- 
finerijos stotys stengiasi didintį , 
savo dalį gazolino mažmenomis 
pardavimo rinkose (stotyse)., o 
nepriklausomos stotys pradeda 
aliarmuojančiai greitai išnykti, 
pareiškė Atstovų Rūmų investiT 
gatoriai. Surinkta statistika ro-: 
do, kad nuo 1972 m. arti 100,000 
smulkių pardavėjų jau išėjo iš 
biznio, kai tuo pačiu metu rafi- 
nerijų operuojamų stočių par- j 
davimas padvigubėjo. Kongres- • 
manas B. Bedell (D., Iowa), in- ! 
vestigatorių grupės pirminin- į 
kas, irgi pripažino, kad nepri- 
klausonrems gazolino pardavė
jams gresia pavojus visiškai iš
nykti.

CHICAGOJE UŽDAROMAS 
YMCA DIDŽIAUSIAS 

VIEŠBUTIS
CHICAGO.— Didžiausias Chi

cagoje ir visame pasaulyje YM
CA viešbutis, i
Avė., statytas 1916 metais, pasi
skelbė. kad rugsėjo 30 dieną vi
siškai užsidarys, nes kelinti me- 
tai -kaip. neša nuostolius.

Pernai nuostolių turėjo virš 
$250,000 ir šįmet turės dar'dau
giau. Pernai šis viešbutis buvo 

me- 
1948

826 S. Wabash1 _ „ . . i

tik -4P2L užimtas, ką i 1968 
tais buvo 63 %. užimtas, o 
metais — net 91'7?'' ■

YMCA Chicagos srityje
18 viešbučiu su 4.500 kambariu.^7 C

turi

Pataria siusti karius 
Persuos įlankon

WASHINGTON, D.C. — Bu
vęs energijos tvarkytojas James 
R. Šlesingeris pareiškė, kad 
JAV turėtų pasiųsti savo garni-' 
zonus į 
sritis. Sovietų valdžia siunčia 
ten savo ginkluotus laivus ir 

| karo jėgas, tuo tarpu JAV siun- 
Į čia tiktai patarimus. Jeigu JAV

— Chicagos Kriminalinių nu- ] ten neįsteigs savo garnizonų, 
sikaltimų komisija apkaltino j 
Cook Apskr. Kriminalinio teis- - 
mo sistemą bylų vilkinimu. Vi
dutinė kriminalinio nusikalti
mo byla dabar svarstoma tik po • 
448 dienų. Anksčiau tokias bylas | 
svarstydavo po 352 dienu.

KALENDORfiLIB

Rugpiūčio 18: Elena, Agapi- 
tas, Alė, Lepūnė, Man tautas.

Rugpiūčio 19: Namadija, Jo
nas Eudis, šviesuolė, Vilija, As- 
tys, Daugvilis.

Saulė teka 6:01, leidžiasi 7:48.
Oras vėsesnis, lis. •

Saudi Arabijos užsienio rei
kalų ministeris princas Saud 
skrenda į Washingtoną išsi

aiškinti visų Artimųjų Rytų 
saugumo reikalus.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas G. Meany, 
prieš porą dienų atšventęs savo 85-ąsias gimimo me
tines, pritaria prez. Carterio pasirašytai strateginių

T- ( atomo ginklų kontrolės sutarčiai.

A. YOUNG IR TOLIAU PASILIKS 
PREZ. CARTERIO P \TARĖJAS

VALSTYBES DEPARTAMENTAS NENORI NIEKO
ŽINOTI APIE NETVARKINGUS PRANE'

WASHINGTON, D.C. — Pre- = 
zidentas Carteris apgailestavo 
ambasadoriaus Andrew Young 
nutarimą atsistatydinti iš am
basadoriaus pareigų, bet jis ne
prašė, kad Youngas pakeistų 
savo nusistatymą ir pasiliktų 
valstybės tarnyboje.

: Prezidentas, išsikalbėjęs su 
Youngu, pareiškė, kad jis ir to
liau pasiliks prezidento patarė
jas. Prezidentas klausimo pla
čiau neaiškino, bet tiktai paste-

ei-

į įvairias Artimųjų Rytų bėi°’ kad Y«“n8° i*m
Rue v/xt Ir cl i n

tai sovietų karo jėgos mažiau
siai laukiamu laikotarpiu ten 
gali pasiųsti savo garnizonus.

Sovietų maršalai, nematyda
mi JAV jėgų, gali susigundyti 
ir pradėti grobti naftos vers
mes. Sovietų karo vadai mato, 
kad degalai kasdien jiems da
rosi vis reikalingesni. Jie taip 
pat žino, kad be didesnių gazo
lino atsargų joks didesnis karas 
neįmanomas, šlesingeris pataria 
turėti didesnes kuro atsargas.

i

Nuginklavo lėktuvo

bus reikalingi.C?

YOUNG DAR TARSIS
SU PALESTINIEČIAIS

Ambasadorius Young neteko 
tarnybos, nes nesilaikė diplo
matams nustatytų dėsnių. Ofi
cialiai paskelbta, kad pasitari
mus su palestiniečiais vedė JAV 
ambasadorius Vienoje. Palesti
niečius suvedė su ambasadoriu
mi Austrijos kancleris Kreiskis. 
Valstybės departamentas nori, 
kad pasitarimai su palestinie
čiais ir toliau būtų vedami dip
lomatu, o ne atskiro asmens, ku
ris praktišku žingsnių nežino.

Visa tai, ką Youngas kalbėjo 
su palestiniečiais New Yorke, 
paskelbta Sirijos spaudoje. At
rodo, kad Youngas iš padarytos 
klaidos nepasimokė. Baigęs pa
sikalbėjimą su prezidentu Car- 
teriu jis pareiškė, kad jis ir to
liau susitiks su palestiniečiais 
ir tarsis su jais taikos klausi
mais. Manoma, kad prez. Carte- 
ris naudos Youngą rinkiminės

Atleis nesąžini*’jus 
policijos pa^ jigūnus

CHICAGO. 111. — Laikinai 
nąs policijos viršininko pareigas
Joseph DiLeonardi ketvirtadie- 

! nį sušaukė visus kapitonus bei 
distriktų komandierius ir jiems 
pareiškė, kad visi nesąžiningi 
pareigūnai būtų atleisti. Jis j 
jiems įteikė tokių asmenų sąra
šus.' Į sąrašą įtraukti įtarti ky
šių ėmimu ir pastebėti kitokiuo
se nesąžiningumuose.

DiLeonardi pažemino visą eilę 
aukštesnių policijos pareigūnų, 
kurie pakilo ne dėl savo gabu
mų. bet dėl politikavimo bei I 
politinių patronų dėka. Ta pro
ga jis komandieriams priminė 
sumažinti biudžetus bent 10 G 
pagal merės J. Byrne patvarky
mus visoms miesto įstaigoms, 
tačiau neatsakė, ar dėl to kas 
nors bus atleistas. Tik pareiškė, 
kad nebus ne:kami įrengimai 
bei priemonės, kuriomis nesi
naudojama.

KURDAI UŽĖMĖ PAVED MIESTĄ, 
KOVOJE ŽUVO 13 IRANIEČIU

TEHERANAS, Iranas.— šian
dien oficialiai pranešta, kad 
Irano kurdai užėmė šiaurės Ira
ne esanti Paveh miesteli. Pa- - ičiame miestelyje ir jo apylin- Į 
kėse įvyko kruvinas susirėmi
mas su gerai ginkluotais kur
dais.

Mulai Chomeini pasiuntus 
pirmą ginkluotą “revoliucinio 
komiteto" grupę į šiaurės Ira
ną, tuojau įvyko kruvinas susi
kirtimas su mulos Chomeini 
žmonėmis. Ginkluotiems parti
zanams buvo įsakyta veržtis į 
Irano kalnus ir užimti strategi
nes vietas. Kurdai taikiai sugy
veno su Irano garnizonais, esan
čiais Irano šiaurėje, bet jie la
bai griežtai pasipriešino “revo
liucinio komiteto" vadovauja
mam daliniui. Kurdai leido 
jiems pasiekti kurdų apgyven
tą sritį, bet kai 27 Chomeinio 
šalininkai pasiekė buvusią kur
dų teritoriją, tai partizanai- bu
vo užpulti ir nušauti. Iš parti-' 
zanų buvo atimti ' mbdernūs- 
ginklai. bet pranešta vadovybei-, 
kad atsiimtu lavonus ir palai
dotų.

Su kariais kurdai laikėsi tai
kiai, gerbė susitarimus, bet ne
pakentė krašto vidun besiver 
žiančių partizanu. Kurdams iš
aiškinus, kad partizanų dalinys 
atsirado Paveh mieste', partiza
nai buvo užpulti, nuginkluoti ir 
nubausti, o miestelis užimtas. 
Kurdai pasižadėjo laikytis susi
tarimų su kurdų žemėje esan
čiais Irano kariais, bet jie ne
toleruos mulos Chomeini pri
metamo islamizmo, pagrįsto ši
jitų Korano aiškinimu. Kurdai 
nepritaria fanatiškiems šijitams, 
jie gerbė Irano šachą R. Pahlevi i 
ir yra pasiryžę neleisti šijitams 
primesti savo valios.

šiaurės Irano kurdai
liuoja visus pasienio kalnus. 
Pasienio mieste tebestovi Irano 
garnizonai, bet jie prižadėjo 
laikytis Irano karo vadovybės 

pasira- 
laisvai 
ir pa
su ka-

ir nesirengia prieš juos

Sugavo FBI agento 
žudiką C

YOUNGSTOWN. Ohio. — či- 
kagietis Melvin Bey Guyon. 19 
metų, buvo paieškomas už gink
luotą plėšimą, asmens pagrobi
mą ir už išprievartavimą. Jis 
buvo FBI labiausiai paieškomų 
10 asmenų sąraše, kai rugpiūčio 
9 d. Klevelande nušpyęFBI spe
cialų agentą Johnnie L. Oliver.

M. Guyon buvo pastebėtas 
Youngstown mieste ’r ’eškomas 
visuose kvartalo namuose. Vie
nas FBI agentas jį pamatė kal
bant telefonu gatvės kampo bū
delėje. Guyon pabėgo, bet buvo 
sužeistas į ranką. Ketvirtadie
nio vakare jis buvo suimtas vie
noje Youngstown ligoninėje.

kontro-

MIAMI, Fla. — Keleivinio 
lėktuvo įgulos nariai nuginkla-j 
vo lėktuvo grobiką Allah R. Ka
gan. Iš Gvatemalos lėktuvas 
vežė keleivius į Floridą, Miami 
aeroporta, bet lėktuvo grobikas j 
pareikalavo lėktuvą pasukti f | kampanijos metu, negrų bal- 
Kubą. Lėktuvo įgula, pamačiusi,

I kad grobikas turi tiktai peilį, 
priėjo prie ja ir nuginklavo. Po 
to perdavė FBI agentams, kadi dale Height 
būtų nustatyti tikri pagrobimo

■ tikslai.

sams gauti.

Naujas "valymas" Kinijoj
PEKINAS. — Vakarų diplo

matai Pekine ketvirtadienį pra
bilo, kad yra spėjama, jog pik- 
tėjančios kompartijos atakos 
prieš senesniuosius valdžios pa
reigūnus gali būti įžanga į nau
ją politinę “čistka” Kinijoje. 
Valdžios autoritetai bando su- 
menkavertinti partijos organe 
“Liaudies Dienraštyje” pirma
me puslapyje tilpusi straipsnį, 
kuriame skelbiama, kad “kons- 
piratoriai ir blogi elementai” 
skatina korupciją partijos gre
tose, bet vienas stebėtojas tvir
tina. kad naujas rektifikacijos 
žygis jau prasidėjo.

t

— Kinija nori gauti daugiau 
JAV javų, o, Japonija nori dau
giau sojos pupelių. ,..

— Barbara S. Suh iš Glen- 
ts, UI., atvykusi su 

tėvais iš Korėjos prieš 7 metus, 
ketvirtadieni buvo rasta savo 
tėvo automobilyje nužudyta 47 
peiliu smūgiais. 19-mete B. Suh 
buvo- padavėja Bloomingdale jr daugeliu atvejų eikvojami 
restoraną.

By m e 
Parko

— Miesto merė Jane 
pareiškė, kad Chicagos 
distriktas yra blogai tvarkomas

mokesčių mokėtojų pinigai.

sutarčių, prieš 50 metų 
šytu su kurdais. Kurdai 
gyvena Irano miestuose 
laiko draugingus ryšius 
riais
pakelti kardą. Bet jeigu Irano 
kariai bandys prievarta primes
ti kurdams Chomeinio skelbia
mą islamizmą. tai kurdai griež
tai pasipriešins mulos Chomeini 
šalininkams.

Kurdai primena, kad jie pa
laiko draugingus ryšius su Ira
ko kurdais, gyvenančiais Irano 
pasienyje. Irako kurdai gali lais
vai įžengti į Irano teritoriją ir 
ten bendrauti su kurdais, bet 
Irako kurdai nesikiša į Irano 
reikalus.

Irako ir Turkijos pasienyje 
dabartiniu metu gyvena apie 
keturi milijonai kurdų. Irano 
šachas leido kurdams laisvai gy
venti ir mokytis Irane. Reikalą 
sugadino Irano “šventas žmo
gus”, kuris nori primesti kur
dams šijitų tikėjimą ir pažiūras. 
Irano šachas kelis kartus buvo

atsilankęs šiaurės Irane, bet 
Chomeini nori primesti kur
dams savo valią. Kurdai yra 
pasiryžę gyventi pagal savo pa
pročius ir tikėjimą. Jeigu mula 
Chomeini norės jų pakeisti, tai 
kurdai yra pasiryžę jų nekeisti. 
Kurdai neleis Irano policijai ar 
naujiems valdovams’ primesti 
savo valios. Kurdai yra pasiryžę 
ginti senose sutarivse esančias 
savoprivilegijas ir teises.

Prieš tris dienas per Irano ra
diją paskelbtas mulos Chomeini 
pareiškimas nei kiek neaprami
no kurdg' Sudėtingų teisės dės
nių jie nesupranta, bet jie nori, 
kad nauja Irano valdžia pripa
žintų Irano šacho ir kurdų pa
darytus susitarimus.

— Jeigu jūs nebaigsite su sa
vo kvailystėmis. — kurdams pa
sakė mula Chomeini. — tai aš 
tai siu paskutinį žodį.

šitas Chomeinio pareiškimas 
labai nepatiko kurdams. Jie ne
mano. kad jie. reikalaudami sa
vo teisių ir respekto seniems 
savo papročiams, yra kvaili.

Kurdai, paėmę Paveh mieste
li. per radiją pranešė, kad jie 
valdo Paveh ir visą kalnų sritį, 
bet jie nė žodžio netarė apie 
Paveh pasienį saugojusį garni
zoną ir apylinkės policiją. Mula 
Chomeini jų nekontroliuoja.

JAMES SCHLESINGER
Federal Energy 
Administrator

James Schlesinger pat;'.:>a 
siusti Amerikos kai<> jėį,as 
į Artimuosius Rytus, jei ne
rimą taikos ir Persijos įlan

kos versmių naftos.
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ADOMAS GALDIKAS gamtovaizdis^ (Tapyba)

Rugpiūėio 18. 1979. Nr. 33(93)

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

MEDICAID PROGRAMA
Medicaid programa padeda apmokėti medicininės 

pagalbos išlaidas biednuomenei (Public aid recipients) ir 
k t., pripažint j beturčiais (medically needy).

Prie beturčių priskaitomos tos šeimos, kurių paja
mos ir kt. šaltiniai yra maži, jos nepajėgia apmokėti 
mokėti medicinos išlaidų sąskaitų.

Asmenys, kurie gauna SSI pagalbą, automatiškai 
turi teisę Į Medicaid programą.

Papildomoms informacijoms gauti, sueikite į kon
taktą su the Illinois Department of Public Aid ofisu. 
(Žiūrėkite ofisus, išvardintus sąraše ‘‘Supplemental Se
curity Income’’).

VAISTŲ NUOLAIDOS
Norintieji gauti nuo perkamų vaistų nuolaidą, gy

dytojui išrašius receptą, informacijas spausdina specia
lus žurnalas, vacl. PRIDE Magazine Discount Guide. 
Prenumeratos reikalu galite skambinti telef. 649-5590.- 
Šį leidinį paruošia The Chicago Metro Senior Senate..-

TRANSPORTACIJA
PAPIGINTA KAINA VAŽIAVIMAS

O

■>

-

The Chicago Transit Authority Įstaiga vyresnio

I JŪS KLAUSIATE,

KL. Kada aš galiu būti kva
lifikuotas gauti Social SScuu- 
ty išmokas? R-•r

ATS. Jeigu jūs esate ’‘pilaai 
apdraustas (fully insured), 
turįs reikiamą' kieki -
mo ketvirčių (žiūr. žemiau se 
kančius atsakymus), esate su
laukę pensininko amžiaus 
(“retirement age’ ), ir uzpm.v» 
aplikaciją, jūs galite gSltti’ iš
mokas už bet kurį mčnesh ku
riame išeinate poilsiu.

Atsiminkite: Temškai, poil
sio laikas yra 62 m., bet jūs ne 
galėsite gauti visų isIhoau, aVi 
nesulauksite 65 ui. amžiaus.

a -w?

See. išmokas, ar aš turiu nu
traukti įmonėje darbą? br,

ATS. Nebūtinai Jeigu j — 
esate 65 m. ar vyresnis, jūs 
galite įmonėje užuauū 
iy79 metais, nieko nepraran
dant iš Soc. See. išmokų, jeiįj 
jūs esate jaunesnis, negu 6u ui. 
amž., jūs per metus galite už
dirbti iki $3,480. (Nėra noų 
uždarbiam; jeigu jūs turite ia 
m. amž.,tai gausite 83^% jūsų 
išmokų, iš uždarbių $2, jeigu 
jūs uždirbsite įmonėje virš 
$4,500 pe rmetus (jeigu jūs 
jaunesnis negu 65 m.„ tai gali
te uždirbti $3,480,nepraraaant 
$1 iš uždirbtų ^2); , . ■

nuo įtempimo. Pabaigai dr. Ba 
rolin pridėjo, kad vaikščioji
mas yra vienas sveikiausių bū
dų pašalinti kai kuriuos nega
lavimus galvos skausmams už
ėjus. Mgd.Š-rtė

ir inteligencijos asmenybe, tad VAIKŠČIOjjMAS PADEDA SUMAŽINTI GALVOS 
su visomis geromis ypatybe Į -
mis pasiliks mūsų 
tarpe ilgai -nepamirštas. Mirtis

teisininku
V

SKAUSMUS

amžiaus žmonėms (65 m. ar vyresniems) ir kai kuriems u^verčia-velionių gyvenimo ph- 
nedarbingiems asmenims sumažina viešojo susisiekimo,1 skutinį lapą,-bet ta pati' mirtis' 
kainas. Nuo pirmadienio iki šeštadienio — 25. centai (30. atverčia naują knygos -‘lapą.

Tai amžino atminimo tautoje' 
—ygą,'kurios1 niėkas nepajėgs 
užversti; Tokio-tautos knygos ■ 
lapo yra užsitarnavęs įr vertas 

. - Devon Avenue, J, veiiG11iš kolega teisininkas Maf
Chicago, III., kai kuriuose, bankuose arba iš STA th'e Mer-4 tynas Kavolis. - U.

centų su transferiu); ir sekmadieniais — 10 centų. j
Išvardinti asmėsnys turi parodyti tapatybės korte- kn- 

lę, taip vadinamą RTA arba CTA ID Card., Tokias kor 
teles galite gauti toj Įstaigoj

chantdise Mart. . ■•= >
Galite paskambinti Senior Citizen Hotline tek 793- 

3333 — the Lt. Governor’s ofisas, Į artimiausia jums ban
ką arba RTA Transit informacijai galite paskambinti 
tel. 836-7000. _ ‘
AUTOMOBILIO; LICENSIJOS LIPDĖS (STIKERIAI)

(Vehicle License Stickers)
Vyresnio amžiaus asmenys (senior sitizens), turin- 

tiejiv automobili Chicagoje gali gauti mašinai lipdę' (sti- 
keri) iš miesto valdininko ofiso“ (thė city' cork’s office), 
esančio City Hall už pusę originalios kainos, nežiūrint 
Į automobilio pajėgumą ^horsepower).

Nedaroma nuolaida išimant Illinois valstijos ličensi- 
jos plokštelę (license plato), bet daroma nuolaida- 50% 
išimant vairuotojo licensiją, kai asmuo yra 69 m. ar vy
resnio amžiaus.

’ MEDŽIOJIMO IR ŽUVAVIMCP LĖIDIMAI
Sportininkams 65 m. ar vyresnio amžiaūs nereikia 

išsipirkti medžiojimo ir žuvavimo lecensijų’. Ir nedarbin
gi asmenys yra atleisti (exempt) riuo- ihėdžiojim'o li- 
censijų, taip pat neregiams ir nedarbingiems asmenims 
nereikia turėti žuvavimo licensijos.

Nedarbingi asmenys ir tie 65 metu ar vyresnieji, 
kurie—turi noro medžiotu paukščius, wad—l‘waterf owl2._ 
taip pat atleisti (exempt) nuo pirkimo $5 vertės “water
fowl’’ markutės. Tačiau tie asmenys visdėlto turi turėti 
federalines ančių markutes (federal duck stamp), kaip ir 
buvo anksčiau. , -

• šiandien man yrą sunk; 
liūdna pareiga amžinai - alsi-, 
sveikinti-, ir tartį paskutini su. 
diev Tau .mielas, mūsų kolega 
Martynai.Su Tavim . atsisyeikin

1 u ir E. T.-D. Cįentro. valdybos 
ir Chįcagosę.syriąus' vardu ma
no pareiga, ir kartų pareikšti gi 
lią užuojautą skausmo prislėg
tiems giminėms ir artimie
siems. »-■.

Mes teisininkai. . skaudžiai 
pergyvenąine netekę; Tavęs ir 
su Tavo arti naisiais, kartu liū- 
dinte. Ilsėkis, ramybėje toli nuo 
savo brangios tėvynės Lietu-.- 
vos, kurią taip mylėjai ir dėl 
jos laisvės Įr nepriklausomy
bes nenuilstamai ir nuoširdžiai 
dirbai, savo jėgas aukojai , ir 
kovojai.” . M .

TEIS. A. BUDRECKAS ATSISVEIKINO SU MIRUSIU 
DR KUN. MARTYNU KAVOLIŲ

Chicagos Tėviškės parapijos 
budėtuvėju š. in. rugp. 13 d. 
teis. A.Budreckas pasakė šiuos 
su įnirusius atsisveikinimo zo-

*‘Kun. teis. Maryno Kavolio 
staigi mirtL apgaubė gedulo

teisiniams. Jis buvo baigęs Lie 
tuvos Universiteto teisiu faJAil.

C

lota ir ilgus metus dirbo Trik u 
nolo prokuroro padėjėju. Vy
taute Didž. Universitete dėstė 
bažnytinę teisę ir buvo Lietu* 
vos Ev. Liut. konsistorijos pro 
kuroras.

Vaikščiojant '-gali pašalinti- rekomenduojamų vistų; 
ar iševngtiu galvos skausmų 
čpie *ai sako gybtejai specia-

Di. Ivan Podobnikai’, Oiii<> 
vadin. Pain i ir Stress gydymo 
Centro direktorius, sako, kad 
valkti’biimas ; gali sumažinti 
ligonio galvos skausmus .dau
geliu atveju -pusiau.

“Apie 50%’ žni( nių, kurie 
skundžiasi galvos skausmais 
gali tuos skausmus drastiškai 
sumažinti, kai jie dažniau eina 
pasivaikščioti.' Kai asmuo eina 
pasivaikščioti iš ryto, tai j iš 
turi- galimybė' gaivos skaus
mus sumažinti, r^jei jis vaik
ščioja' TO hiinūčiu kas dieną/ 
Po to ligonis turi trumpai pasi 
vaikščioti vakare, —gydytojas 
priduria. ‘“M-

“Šis nekomplikuotas planas 
suteiks hnintims ir kūnui poilsį- 
Consekventiškai tai atleis žino’ 
gaus nuo įtempimo raumenis 
Šio lengvo pasivaikščiojimo iš 
dava padarys galvos skausmų 
atpalaidojimą ir ligonis galės 
atsisakyti riuo pirkinio vaisti. 
nėse pėrpikfytų nuo skausmų

t«ip
bei

Gal-

pat ir nuo trankvilizenų 
sedatyvų.” -

Kitas dr. Mark Green, 
vos Skausmu Vieneto' direkto- C
rius iš Montefiore ligoninės, 
eančios Bronx, N:'Y., sako kad 
vaikščiojimas yra puikus ke
lias nugalėti jūsų galvos skaus 
mus.

“Vaikščiojimas yra gera pra 
tybų forma kiekvienam, turin
čiam galvos skausmus..

“Vaikščiojimas gali suma- 
mažinti galvos škaunią palaip- 
snniūi.

‘ \ aikščiojimas gali absoliu
tiškai pašalinti įtempimo' gal
vos skausmo reiškinį”,' — sa
ko dr. Green? '

Vaikščiojimas padeda krau
jui cirkulioti į galvą "ir tai nėra 
blogas bandymas.

Dr. Gėrhanrd Barolin, neu
rologijos skyriaus vedėjas iš 
Valduna ligoninės, Austrijoje, 
Pridėjo ,kad statistika įrodė, 
jog žmonės,kurie įsijungė į šią 
bandymų programą, visada su 
maižno galvos skausmus, gal 
dėl muskulų atsipalaidavimo

GALITE GAUTI NEMOKA
MĄ! BILIETUS

■ Chicagoje veikiąs The Hal- 
sted Community Centras,- 1935 
S.Halstėd/ vykd ąy vššaroš prdg 
ramą, nemokamai duoda bi« 
lietus į Nei! Simono šeimos ko 
mediją — “Come Blow Your 
Horn. Vaidinimaš įvyks Drury 
Lane teatre McCormick place 
patalpose.

Bilietai seniorams į rugp. 22 
d. 2:36 vaidinimą., kiliems 
rezidentams 8:36. p.p. r-ugp« 
29 d. gaunami - paskambinus 
Edward Kennedy tel. 733-7310.

KL. Malonėkite išaiškiati ler 
miną “fully insurance’’/^' oes 
man ši s-ąvoka -yra neaiški?

ATS. Jeigu jūs atatiiikatti 
padengiino . -ketvirčių' reikald- 
yjmaifts; (ai jūs esate pilnai 
padengtas. \ . L-

Tikslus padengimo ketvirčių 
skaičius, priklauso1*: hub' jūsų 
amžiaus; Jeigu-1 jūihš"'sueina" 62. 
m. airiž. 1979'mėtaf,-jOfimfe’rėF- 
ka turėti1 28 pa dengimo kėtvirU 
čius.' Už- 1979r nfr ddrijthinlteš 
gatrhš "vfferią' padefighriYy ' kėl- 
?vS*tb ikL is; viso’ x Iteft&’išį ūž 
kielfiVenus' 260 užds&Sit)-" teli
kę" iitetubsė. .. ' 7

t

The Microwave Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING

>os išeivijos lietuvius. Mirė su
laukęs 81 metų amžiaus.

Netikėta culaukta mirtis 
daug skaudžiau išgyvenama 
ne tik giminių, artimųjų, beį 
ir jo bendradarbių ir profesi
jos kolegų teisininkų.

Velionis prilaukė Lietuvių 
liisininkų <tr-j«» (‘.hieagos skv 

j ini nuo pat jo j-ikūrimo die
nos.

Lietuvos teisenai. parašyda- 
nas: Baudž. proceso įstatymo 
r Baudž Statuto komentarus. 
Tai didelio teisininko kruojiš- 
aus darbo vaisiai, kurie ne vie 

nam jąunarii lietuviui teisinin
kui davė platesnį teisinį aki-
ralį.

Asiurni 1 diiau pradedame 
i vertinti, kuomet jo netenkame, 
šiuo atveju mano pareiškimas 
nebus trafaretinis, nes velionis 
Mtnvnas buvo neeilinė asine- 
ji\bė. J akmenyje netekome 
daug pa«idarbavil5io Lietuvos

Aptirt to rašė i lietuvišką 
-pandą ne tik Lietuvoje, l>et ii 
tremtvjc buvo l>cndr;rd:n‘l>is 
ietnviškos spaudos.

Nuo 1950 m. būd’jmis ktfni- ! 
<u dirl>o past< racihi darbą liet, 
evangelikų liuteronu parapijo
se. Tai buvo didžios erudicijos

■' Cooking methods wave procr^ssexi dramatically with 
THE PASSAGE OF TIMEi. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWANE 
COOKING PRODUCTS PROVIDE..THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAY.

* Snthe colonial homeTfood WAS 
. PREPARED IN THE FIREPLACE.

(? SOMETIMES A "TURNSPIT DOG" WAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT.

Od THE DOGS WERE TRAINED TO WALK 
ON ATREADMILL WHICH 
WAS RIGGED TO TURN 
THE SPIT.

[flowWILL COOKING BE DONE tN THE YEA# iaSDlt 
THE POSSIBILITIES SįĖM ENDLESS

®UT IN THE OLD WEST SONE OF THE 

BEST MEALS CAME OUT OF A WAGON 
...THE "CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FAME WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT,

UHE FIRST

Mood and coal 
BURNING STOVES 
CAME INTO USE 
IN THE IŽOO’S.

©AS STOVES 

WERE SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE.. 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN 1853.

vboAY combination microwave 
RANGES COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITY: tiKONVENT/ONAL 
electric heat foa baking a^ 
BROWNING; (2) MICROWAVE ONLY — 
FOR THE MOST SPEED; 6)MtCR0WA¥E 
SPEEb AND CON/ENTfOMftL BROWNING.

OIL3TOVES
RESEMBLED
LARGE
LAMPS.

IS SA 
1A2G ELECTRIC 
STOVE.

KUR (i ALI MA POILSIAUTI 
SU MAŽOMIS PAJAMOMIS
JAV-bėse yra lokių vietovių," 

kur su mažom pajamom gali
ma pragyventi. Tokiose vieto
vėse vedusių pora lengvai gali 
pragyventi už 80 dol per mė
nesį Tokiose vietose ir plau
kus galima nusikirpti už 50 
centų.

Platesnių informacijų galite 
rasti Norman D. Ford knygoje, 
"Where to retire on a Modest 
Income'’. žinovai rekomen
duoja šią knygą, kurioje.senio 
rai galės rasti vertingų adresu 
ir jais dar giais mėtai pasinatr 
doti. pr. pet.

FEDERALINĖ 
PARAMA MIESTAMS 
Washingtorias, D. C. -- Se

mtas prieš išvykdamkš atosto 
gų, patvirtino įsi- projektą, ku 
ris numato $540 milijonų tuo
jau duoti paramą tiems" ties
iams, kur yra aukSčiausias 
bedarbių skaičius ir iki '$1 bil. 
kitų miestų apylinkėms, kai 
nacionalinė nedarbo ratbs ro
dyklė pasiekia (V:5%. Dabar
tinė nedarbo rate's rodyklė

kadahgr estr netfaHmigaš."t i:’
Mario? bičiuKs siBIb hta- 
raštlhig darbelį, lletršth ihh- 

žu atlyginimu. Ar aš turėčiau 
ąpię tai S^ū’M
ty Įstaigai?^ - p P.

ATS. Jūs privalote -tuojau 
pat pranešti S6t£ SeČ. Išbėgai, 
jeigu pradas tuteėte, dirbti. Ne. 
svarbu ar jūs esate nrilarbųi- 
gas ar- gaunate SSf' ištriSkaš, 
apie uždarbins~TuhteJ&tefešti 
Soc. See-.- "ištaigai: •

- KLy Manty’ gjMVtojW puta- 
rė man' padačyti'' kele'tą.f IulWa 
toriniUJ tyrifna-,- fertl nifeWt>*tU 
diagnozę.* Ac ifteW Medical 
apdrahd už tdi

ATS. Medicinos apdraudė 
gali apiiiokėli už diagiioštiiiins 
testus labbfatbrijoš atliktus,bėt 
laboratorija turi turėti į&ęxfi- 
care įstaigos pažymėjimą, .kad 
jei leista tokį patarnavimą at
likti-. Jūsų gydytojas turėtų jus 
informuoti, ar jūs pasirinktoji 
laboratorija Medicare -jfripa- 
žinta ir ar tie testai bus apmo
kėt’ pagal medicinoj aūdrau- 
dąr

KL. Ar aš galiu gauti Soc.-See. 
išmokas prieš- man sukankant 
65 m. amžiaus. ; jp

Al S. ląip, 62 m,/jūs galite 
gauti S.S. išmokas,?bet jos bus 
86tos sumos, kurią jūs gau
tumėt, esant 65 m. amžiaus /ei 
jūs prašysite išmokų esant 63 

nhnoLs valstija galės gauti m .amž., tai.gausite 66%% jūsų 
r . , t vis*J ’šrnok'ų; jei prašvšfte iš.
Šalpos pagal tą įstatymo pro- mokų ė^a^nt 64 nr amžė te? lįfe 

Pa-jgausite 93^% pfinų jšmoltį.

Jeigu nedarbas pasieks 6.57c
visoje šalyje, fegreliflfifr'a su
teikia teisę miestams gauti iš 
viso $1*25 milijonu per ketvir
tį — plus milijoflų už 1/10 
nuo padidėjusio punkto nedar
bo rodyklės, iki makjrnnimo 
$1 blijono per metus.

$2(1.1 milijono tuojau pat pa-

jektą. Atstovų Rūmai šį i 
siūlymą taip pat patvirtind.

*' Viena pirkėja kuteno g2s. kartą aš atslcTėi^aų < t* 
pardavėjai pareiškė: ”zm< c knVgą' ir rjidtftf dol.

pamilau dikenso krv-Tanknola” '-Z

i day, August 18, 197SĮ •

Martynai.Su
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PO KURORTUS
Praeitąjį savaitgalį iš Chica- 

gos pasileidome dangaus keliu 
(Skyway) į Michianą, tiesiai 
pas ponus Adomaičius. Vos spė
jus įeiti į vidų, šeimininkai pa
prašė sėstis prie stalo pusryčių. 
Kur buvęs, kur nebuvęs, atva
žiavo Michianos “ambasado
rius” Steponas Karvelis ir ant 
stalo pabėrė maišą didelių, kaip 
futbolas, pyčių (persikų).

D ena, tiesa, buvo nekokia, 
lynojo, tai mudu su Juozu Ma- 
čėnu negalėjome griebtis už 
teptukų, kaip tikėjomės. Ponas 
Karvelis mane čiupo ir nusive
žė pas save, o Pranas Adomai
tis, kuris kartu atvažiavo, pasi
liko pas brolį inž. Domą Ado
maitį gonkų pataisyti. Brolis 
apsidžiaugė, kad Praną atve
žėme, jam buvo talkininkas, o 
koks jis yra meistras!

Steponas Karvelis pasisodino 
mane į kėdę ir davai plaukus 
kirpti. Ateina ir dr. Ona Vaške
vičių te, o jis sako: —Sėskis, ap
karpysiu ir tave. Daktarė atsa
ko: —Aš raktų atėjau pasiimti, 
bet ne apkarpyti...

Miehianbje dėjosi dideli da
lykai: buvo suruoštas festivalis, 
kur 'lietuviai gražiausiai pasiro
dė. Rugpjūčio 5 d. buvo inž. D. 
Adomaičio v a r d adienis, tai 
•draugų ir “artimųjų kaimynų 
sukaktuvin£Į¥kąs buvo pasvei
kintas, sugiedota Ilgiausių metų 
ir pasivaišinta.

Kitą daėė^«po lietingos nak
ties oraLvnrfeig^rino. Mudu 
su J. Mačepu. išvykome visai 
dienai: tc^įr-į Michigano ežero 
•pakraščiU^ASustojom New Buf
falo prie ežero deltos tapyti. 
Vaizdas impozantiškas. Į ežerą 
išplaukia plati upė ir išsišakoja. 
Tūkstančiai laivelių ir didelių 
jachtų, vieni išplaukia, kiti at
plaukia. Pakraštyje upės šim-

PASIŽVALGIUS
tai ančių ir žuvėdrų, kurias 
žmonės vaišina duona. Upė ša
kojasi ir ežero pakraščiu nusi
tiesia Į šiaurę, iki St. Balzeko 
dideb'o “dvaro”. Kur ta upė 
prasideda ir baigiasi, neteko pa
matyti. Pasirinkome smėlio 

I kalną, kadangi ežeras buvo mig
lotas. Padirbėję nutarėme vykti 
į Union Pier papietauti pas 
p.p. Kara’čius. Ten radome daug 
mašinų pristatyta, bet prie na
mo tiktai vieną marketparkielj 
(vardo neatsimenu). Restorano 
salėje pamatėme da;l. V'ktoro 
Petravičiaus pave kslus išstaty
tus. Klausiame: Kur žmonės? 
Atsako: Tai gal paplūdimy.

Žiūriu, šeimininkė lauke prie 
medžio prikaltoj juodoj lentoj 
kreida rašo “Meniu”. Pusryčiai 
9 vai. ryto, o pietūs pusė šeštos.

Negi lauksime pietų iki šeštos, 
kuomet buvo tiktai pirma va
landa. Mano bičiulis Mačėnas 
sako: Važiuosime pas Petravi
čius. ..

— Gerai, — sakau. — Bet ar 
žinai, kaip juos surasti? \

Pas'klausiame atėjusįjį. Ku
raitį, rezorto savininkąt-fjis at
sako: Jūs jų nerasite. Je;gu no
rite, tai aš palydėsiu. • ■

Karaitis sėda į savo Kadilaką. 
o mes paskui jį. Važiuojame at
gal į New Buffalo pusę nuo 
Union Pier. Pasuka į rytės, va
žiuojame dar keletą myliįi, kol 
įvažiuojame į milžiniški^ pušy
nus ir staiga pamaĮ$®||kylan- 
čias ugnies liepspąžj^g^avičių 
namas dega! Dąr^rcą^ nagi 
tarpe pušų aplfa^^^^prista- 
tyta stovylaičių. statulų ir ant 
vidurio sienos lauko pusėje dail. 
Petravič:aus nutapytas didelis 
paveikslas: keturios nuogos gra
žuolės, o virš jų galvų du ange
lai. įvažiavę i kiemą, matome: V w V - *

didelis laužas dega (atokiau 
namo). Mus pirmiausia pasit ko 
pulkas didelių šunų ir vienas 
mažytis, kuriam kojytę užmy
niau. ..

Ponai Petravičiai mus malo
niai priėmė ir pavaišino. Apžiū
rėjome visą sodybą, lyg kokį 
dvarą — gražu ir Įspūdinga. 
Dailininkas parodė lauko pusė
je išskaptuotą kokių aštuonių 
pėdų aukščio ir storo medžio 
figūrą. Tas medis buvo nulauž
tas ar nuplautas, tai iš likusio 
stuobrio jis padarė skulptūrinį 
šedevrą. Šalia pagrindinio na
mo yra antras namas, dar re
montuojamas, tarpe minėtų na
mų prie sienos milžiniška pira
midė scenos dekoracijų, deja, 
lauke, ant lietaus. O tokios pui
kios dekoracijos... Užpakalyje

ZARASIŠKIŲ KLUBO PIKNIKAS
Rugpiūčio 12 d. Vyčių salėje 

ir sodelyje įvyko Zarasiškių klu
bo piknikas-gegužmė. Nors va
saros metu daug žmonių išva-
žmėja atostogų, bet piknikan 
atvyko nemažai žmonių. Diena 
buvo saulėta ir vėsi.

Salėje grojo Kosto Venckaus 
orkestras, o sodelyje prie stalų 
po medžiais buvo smagu pasi
svečiuoti, su pažįstamais susi
tikti. Ten buvo kepamos ir gar
siosios zarasiškių “pumpuškos”

Kai sugrįžome namo, tai nuo 
ponų Adomaičių gavome barti.

— Visą dieną nevalgę, o mes 
jūsų laukėme pietų. Kumpis 
ataušo... Kur buvote?

— Buvome svečiuose ten ir

bei šiaip vaišių, kaip ir salėje.
Ponia Didžgalvienė su pagelbi- 
ninkais darbavosi prie pumpuš- 
kų, o ponia Ona Blekienė virtu
vėje gamino skanius valgius.

Piknike atsirado du klubo 
pionieriai: ponia Apolonija Ba
rauskienė, buvusi Sakalauskie
nė ir dail. Mikas Šileikis, šie du 
likę senieji Zaraziškių klubo 
nariai priklausė tai grupei, ku
rie prieš 45 metus organizavo 
klubą. Daugiau iš senųjų narių 
klube nėra. Tačiau klubas da
bar turi apie 200 narių ir gra
žiai gyvuoja.

Kelis žodžius norisi tarti apie 
ponią Barauskienę. Ji gimė Lie
tuvoje 1880 m. gegužės 16 dieną 
Zarasų apsk., Salako parapijoj.

I SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON
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ycx/u. RUN into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO Cl

namų, erdviame kieme prista
tyta keletas sūpynių. Kelias 
įvažiuoti i “dvara” ir išvažiuoti C • C. v
— aplinkui, nereikia apsigrįžti. 
Matėme tiktai tris kitus namus 
pušynuose, kur žmonės gyvena. 
Bet gyventi čia tai tikras rojus 
tam, kuris pinigų turi.

Viduje dail. V. Petravičius pa
rodė erdvius kambarius, visos 

. sienos išpuoštos dailininko kū
ryba. Anksčiau nebuvau matęs 
tokio didelio formato Petravi
čiaus kūrinių. Pasikalbėjome 

j porą valandų jaukioje atmosfe- 
j roję su šeimininkais, išgėrėme 
! kavutės ir auksinės ir atsisvei

kinę mudu su Mačėnu patrau
kėme atgal Į New Buffalo. Čia 
papietavome Gyros restorane ir 
pasileidome vėl prie ežero ieš
koti motyvų. Diena jau buvo 
saulėta, tai sustojome prie upės 
ir tilto. Meškeriotojus paprašė
me užleisti ir mums tarpelį mol
bertams pasistatyti. Jie malo- 
niai sutiko. Mudu lupame upę 
su tiltu ir pakraščiuose nusidrie
kusias gluosnių šakas. Jau pa
vakarys, bet gera šviesa. Dirba
me toliau.

ten... — nedrąsiai aš atsakiau.
Kitą dieną vėl buvo apsiniau

kę. Tariamės, ką daryti? Dr. Z. 
Danilevičius pasiruošęs vykti 
mešekrioti, motorą į bagažinę 
įsiritęs atsivežė, bet D. Adomai
tis neskuba... Sėdime valgoma
jame ir tariamės, kur kas vyks. 
Mudu su Mačėnu galvojame 
grįžti Chicagon. Bet tuščiom 
rankom netinka. Daktaras Da
nilevičius ir D. Adomaitis išva
žiuoja meškerioti, o mes: Ma
čėnas, ponia Danilevičienė, Pr. 
Adomaitis ir aš — uogauti.

Uogaujame, kibirus pasirišę 
po kaklu. Uogų daug (mėlynės), 
tai bematant kibirai pilni. Ne
telpa, tai pilame Į burną. Bet 
padėtį išgelbėjo staigus lietus. 
Uogų laukai dideli, tai kol su
bėgome Į daržinę, kur prirink
tas uogas pasveria ir ten užsi
moki po 60 centų už svarą, bu
vome šlapi kaip antukai.

Reikia manyti, kad ir dr. Da
nilevičius su Adomaičiu gerokai 
sušlapo sėdėdami valtyje. Mes 
šovėme tiesiai į Chicagą. O vis 
dėlto turėjome “good time”.

M. ^’zleikis

Ji dabar turi 99 metus amžiaus, 
gyvena 18-tos gatvės apylinkė
je. Visuomet dalyvauja klubo 
parengimuose. ’Ji yra jau miru
sios Uršulės Žukauskienės pus
seserė.

Apolonija Barauskienė nepa
prastai Įdomi moteris, turi gerą 
atmintį ir energiją. Piknike ji 
išgėrė keletą “haibolių”, pašoko 
pasiutpolkę, papasakojo anekdo
tų ir padainavo “Namo, namo”, 
“Ėjau keleliu” ir t.t. Vienas jos 
anekdotas štai: Rusas savo kar
vę šėrė šiaudais, bet toji neėda. 
Tada rusas karvei uždėjo žalius

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ....... ............... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

VOLDEMARINLNKAI VOKIEČIU
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)

te po “medž;oklių” VokietijosGaudami direktyvų iš pogrin
džio nepasitraukti iš užimtų 
įstaigose pozicijų iki paskuti
niųjų. kad sutrukdytu vokiečių 
planus. Petuvių administracijos 
pareigūnai suvaidino ypatingai 
svarbu vaidmenį pasyvioje re- 
z:stencijoje prieš rudąją okupa
ciją. čia aiškėjo, kok'os prakti
nės reikšmės turėjo faktas, kad 
laikinoji vyriausybė buvo susku
busi sudaryti administracinį 
aparatą. Daugelis šio aparato 
žmonių nukentėjo — buvo iššif
ruoti, atleisti, nubausti. Pogrin
džio spauda pvz. pranešė — 
siaubų ap. viršininkas Noreika 
išvežtas į Stutthofo koncentra
cijos stovyklą, Vilniaus ap. vir-
šminkas Kerpė taip pat, o ir 
Vilniaus burmistro pavaduotojo 
Grigo, sekretoriaus J. Čiuberkio 
tokis pat likimas. Vilniaus kraš-

akinius, tai karvė ėdusi pju
venas.

Klubo piknikas buvo gyvas, 
judrus ir gan linksmas. Pava
karyje, kaip paprastai, atsivėrė 
gausus fantasmagorijų šulinys. 
Ko čia nebuvo! Laimingieji ga
vo gražių dovanų.

Šis zarasiškių piknikas suta
po su Lietuvoje (Neprikl. lai
kais) rugpiūčio mėn. Zarasuose 
vykusiais atlaidais, “Žolyne” va
dinamais. Senioras Bikulčius, 
buvęs Zarasiškių klubo pirmi
ninkas, dabartinis pirmininkas 
Petras Blekys yra klubo Spiri
tus movens. Koresp.

KNYGOS ANGLU KALRA
1. A KIS5 IM TOl OAKK. PUuntUln Ir tatvrata

tpraiyn*!. paimti ii gyvenimo. Lengvai rtilim. gyva xūba_ sražLal tiJeirts 
'50 paL Kaina 42.50.

Dr. Jura* KenČIva, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* UtortJ® 
antrauka nuo pat •enpjp amfiu iki pokario metu. Vidutinio formato 14? 

•«L, kainuoja 43.00.
Dr. Jwu< B. VYTAUTAS TH 4 GW EAT. tatorlmal DI.K Vy

auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valrtyoe* ir kaimynu '■•tortja 
811 pel. Kaina 43.00. KJetaia virieliait S4.0O.

Dauguma tip knygų yra tinkamos dovanot fvairiorrla progomla Jaa L 
ritu knygąa galima iatcrti atailankiu* 1 Naujiena* trba ataiuntua čeki r 
linijine perlaida

NAUJIENOS
nSf HaletM StreH. ih

DR. ANTANO J. GUSENO KAŠTAI
MAUJI1NOSI G ALIA. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. (hjtwfl _ MINTYS IR DARBAI, 250 psl.. Uedanflua 1908 

metu Įvykiua. Jablonskio Ir Totoraičio lauru dienai Ir irari 
replnina*.m_o»

>. A. J. SutMH — DANTYS, ju priežffira. aveikau Ir trvUi |
Kietais ririkellaia, vietoje 44.00 dabar tik —____ 43.44
Mlnkitala vtriaUaii tik ________________________

Dr. A. J. — AUKiTA CULTORA — flAUROa tA^ONta
KMionA* po «oropą įap0d±i»l. Dabar tik tt.44

Salima taip pat eWaaryfl pd^v, atafvnfva č»k| arba «r4PrL prla
•vrWytm' kalama prfiledanl SAc. poralvntlm« ŪlatPama.

naujienos,
17J» S«. HALSTKD ST. CHICAGO. 11.1. «S«1 •

................. -JĮĮJ, ■m-JL?*-ami»uilal -Aaoa... ..... ............... .. , ,M||]|| _ M 1 i. __ v—įiT
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pr?n-crė' darbam pestapas su- 
j irHnėio l etuv u policijos parei

gūnus, kuriuos įtarė, kad jie 
j buvo įQoėię gyventojus pasi- 
: slėnti. Suimtas buvo Švenčionių 
Į policijos viršininkas. Trakų po- 
j liciios virš’mnkas. Varėnos po- 
i liciios viršininkas, o ta,:p pat 

geležinkelio stoties veršininkas. 
1944 m. kovo mėn. SS teismas 
nuteisė mirti Krėvės policijos 

' ounkto vedėją, Gražiškių punk
to vachmistrą Ūsą ir policinin
ką Ūsorių už atsisakymą vyk
dyti vokiečių įsakymą. Negalė
dami išsisukti nuo vokiečių įsa
kymu vykdymo, apie 500 poli-

I cininku dezertyravo.
“Apeliacinių Rūmų prokuro

ras V. Bulota padavė protestą 
vokiečių teismo prokurorui He- 
nig, nurodydamas Vilniaus ge- 
bietskomisaro n u s i k alstamus 
veiksmus, be jokios kaltės ir 
proceso žudant ūkininkus, kal
tinamus už pyliavų nustatymą. 
Šiaulių apygardos prokuroras 
M. Krigeris už panašias inter
vencijas buvo gestapo suimtas 
ir padėtas kalėjiman” (M. Mac
kevičius, Lietuvių Dienos Nr. 
17-81).

(Bus daugiau)

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

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

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

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

ĮMINIMI

t — MAWIBNQIt CHICAGO B, ILL. Saturday, August 18, 1979

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai.. $10.00

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

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

____SI 0.00
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Paskutinis atsakas “Aušrai”
Atvykus, su naujųjų ateivių banga, Lietuvos poli

tikams, siekusiems nepriklausomybės atstatymo, seno
sios lietuvių išeivijos atstovai mėgino pertiekti jiems sa
vo įgytą politinį patyrimą. Senosios išeivijos atstovai 
aiškino naujiems ateiviams, kad Amerika nekariaus ne 
tik dėl Lietuvos, bet ir dėl visos Rytų Europos išlaisvi
nimo, nenutrauks diplomatinių santykių su komunisti
nėmis valstybėmis, nesustabdys prekybos ar kultūrinių 
santykių. '

Bendrai^ lietuvių išeivija, kaip ir kitos tautinės ma
žumos, negali Paveikti Į Amerikos ar Vakarų demokra
tijų pasaulinės politikos nustatymą, bet turi-išnaudoti 
visus susidarančius galimumus Lietuvos laisvės bylai iš- 

• kelti Į ■ viešumą -ir palaikyti juos iki ~ ateis ‘ sprendimo 
valanda.

Naujųjų ateivių politikai,, ypač frontininkai, atme
tė senoios išeivijos patarnavimus, bei laikydami save daug 
pranašesniais intelektualiiai, ėmė griauti ALTą, apjun- 
gusi Amerikos lietuviškos išeivijos jėgas, kuri savo sie
kimus atgauti Lietuvai laisvę derino su Amerikos ve
dama pasauline politika. - ... - ■ - ■

Atmetę “ALTos”-^ ‘ibergždžją. politiką”, .pirmieji 
frontininkai iškėlė L. Valiuko sumanymą perkelti Lie
tuvos 'bylos sprendimą Į Jungtinių Tautų forumą. Ma- 

. tomai šis sumanymas buvo pasiekęs Lietuvos pogrindi, 
nes minėtame “Aušros” straipsnyje taip pasisakoma:

, ‘‘Lietuviai surinko pusantro milijono parašų, 
maldaudami, kad Pabaltijo reikalas būtų iškeltas 
SNO. SNO priėmė arabų prašymą, Lietuvių prašy
mą atmetė”.

“Kai lietuviai studentai, nusivylę įbėgo Į SNO 
posėdį, maldaudami pagalbos ir pasigailėjimo, jie 
buvo, policijos išmesti laukan. Visa tai stebėjo Va
karų valstybių atstovai... Kaip suprasti šituos gė
dingus ir skaudžius faktus?”

(“Aušra”, No. 14/54)
Matome, kaip blogai “Aušra” yra paimformuata 

apie įvykius, nes panašus prašymas iš viso nebuvo

svarstomas Jungtinėse Tautose ir nebuvo tam rei
kalui surinkta pusantro milijono parašų. Bet ne čia 
glūdi viso reikalo esmė. Jei “Aušra” po viso išplūdimo 
ir keiksmų, bei surašytų kaltinimų Amerikai ir Vaka

rų demokratijoms dar drįsta kreiptis į vakariečius pa
galbos, tai kur jos protas?

Tegu “Aušra” nemano, kad mes čia nežinome, kas 
įvyko Teherane, Jaltoje ir Posdame ir kokiu būdu Pa- 
baltis, kaip ir visa Rytų Europa, buvo “parduota” bol
ševikams.. Panašius kaltinimus vakariečiams stato žy
dai, kurie visai pagrįstai nusiskundžia, kad vakariečiai 
kritiškame momente juos paliko savo žiauriam. likimui, 
todėl tik tiek maža žydų išsigelbėjo nuo Holocaust pra
garo. Tokius pat kaltinimus kelia vietnamiečiai, o ypa
čiai Amerikos įstumti į karą kombodiečiai ir laosie- 
čiai kurie dabar yra žudomi milijonais. Japonai neuž
miršta atominės bombos numetimo, Vokietija Dres- 
deno bombardavimo, kubiečiai — jų tėvynės išdavimo 
komunistams ir 1.1.

Visos šios ištikusios tautas nelaimės įvyko ne dėl 
Amerikos ar Vakarų demokratijų iš anksto determi- s 
nuotos politikos, kokius vykdė su šaltu apkaičiavimu 
Hitleris su Stalinu, bet dėl padarytų strateginių ar tak
tinių klaidų, kurios, antra vertus, buvo kartais sunkiai 
išvengiamos vedant politiką, ir karą globaliniu mastu; 
be to dar neprityrusių toje srityje politinių vadovų ar 
karo strategų.

Matyti vien Vakariečių padarytas klaidas, kunos 
buvo ir liko labai skaudžios paliestoms tautoms, o ne
matyti Vakarų demokratijų milžiniškų laimėjimų, įro
dytų “Anšros” pažiūrų siaurumą ir jos nacionalistinį nu
sistatymą. • . . .

Amerikiečių pergalė šiame kare užtikrino kolom- 
jalinių imperijų subyrėjimą ir veik vieno šimto naujų 
nepriklausomų valstybių iškilimą visame pasaulyje. 
Amerika laimėjo šaltąjį karą, su skaldydama Maskvos 
vadovaujamą komunistinį monopolį, kas sudarė sąly
gas atoslūgiui pačioje Sovietų Sąjungoje ir laisvėjimui 
satelitinėse valstybėse. Be šių laimėjimų nebūtų buvę 
ir lietuviško Pogrindžio. ... . ..

Tuo pačiu laiku, kada Amerika dėjo kasmet šim
tus bilijonų dolerių Vakarų demokratijų ir viso likusio 
laisvojo pasaulio gynybai ir ekonominei pagalbai, su-] 
gebėjo įvykdyti technologinę revoliuciją, kuria nuver
tino visus komunizmo laimėjimus. >

Iš to straipsnio matome, kad “Aušra” visai nesu-j 
prato ir nepagauna detentės politikos esmės, kurios1 
reikšmę lietuvių tautos išlikime ir kovoje už jos laisvę 
atidengė iš Lietuvos pasiekusiųjų disidentų pasisaky
mai. Ten, okup. Lietuvoj, buvo paskelbtas Lietuvos Hel
sinkio grupės credo, kurį patikslino ir patvirtino atvy
kęs Tomas Venclova. Ten skaitome:

“Taip, šiandien, kaip ir prieš dešimt ar dvide
šimt metų, net kaip visoj savo istorijos eigoje, Lie
tuva nori visų pirma išlikti Lietuva.- Bet šiandien 
kaip niekad praeity, lietuviui daros aišku, kad jų
tautinis atgimimas ir valstybės nepriklausomybė, 
įmanoma tik .tikros .demokratijos ir nenukrypstamo 
Žmogaus teisių prisilaikymo sąlygose”.

A. SVILONIS

SPECIALUS BENDRUOMENĖS
POSĖDIS CLEVELANDE

(Tęsinys)
Negalima nepaminėti Vytau

to Kamanto ir tokio posėdyje 
padaryto pranešimo. Jis kalbėjo 
apie “Lietuvių Dienų” piniginę 
apyvartą. A. Balašaitienė rašo, 
kad jis pateikdamas įspūdingus 
skaičius... kurie šiuo metu 
spaudoj neskelbiami. Tai jau 
daugiau negu keista. Atrodo, 
kad būtų kažkas negero, slepia
mo, todėl nuo visuomenės sle
piama. Man rodos, kad visuo
menė turėtų žinoti minėtų Die
nų pajamas ir išlaidas, ir koks 
liko jų likutis. Juk tie pinigai 
yra visuomenės. Iš pranešimo 
matyt, kad likutis buvęs nema
žas, nes juo, kaip pranešė Vy
tautas Kamantus, buvo parem
tas Jaunimo kongresas, PLB-nės 
■valdyba, ir net St. Barzduko fil
mas. Kodėl nuo visuomenės sle
piama tų pajamų ir išlaidų dy
dis? Kodėl nepaskelbti konkre-

mo kongresui, kokia suma buvo 
paremta PLB-nės valdyba ir 
kiek kainavo susukti filmą apie 
Stasį Barzduką?

VI
. Man rodos, kad. B-nės vadai 

ardo darnią veiklą su mūsų po
litiniais veiksniais, ypač po to, . 
kai jie įsteigė specialią politi
niams reikalams komisiją, kuri, 
anot Vytauto Kamanto žodžių, 
specifiškai rūpinasi Lietuvos 
byla. Kokiems galams B-nė 
steigė tokią komisiją? Juk mūsų, 
esamų politinių veiksnių yra pa
grindinis uždavinys rūpintis 
Lietuvos laisve. Kam gi B-nės 
vadams prireikė įsteigti dar tre
čią? Ar tai racionalu? Juk B-nė 
su savo atstovais gali įsijungti 
į ALTą.

VII
Vytautas Kamantas, rašo A. 

Balašaitienė, paskelbė, kad B-nė ’
čiai, kiek buvo paskirta Jauni-, daro pastangas ieškoti modus 

pasisakymai praranda savo vertę, paneigdmi Vakarų 
demokratijų vaidmenį tautų ir žmogaus išsilaisvinimo 
kovoje.

Tik dėka Vakarų demokratijų pergalės I Pas. ka
re, Lietuvą galėjo prisikelti iš miriop pasmerktųjų tar-
po ir tokią pat viltį suteikia dabartiniai Amerikos, ir Va
karų demokratijų. idealai ir jų vedama pasaulinė politi
ka. Tik okupantai ir išlikę iš praeities įvairūs diktatū-

(“Akiračiai, No. 6, 1977).rininkai, tiek šiapus, tiek anapus Atlanto, dedą visas
Tai yra įrodymas, kad Lietuvoje netrūksta šviesių pastangas nutraukti sudarytus Lietuvos demokratinių 

protų, kurie yra supratę atominio amžiaus padiktuotą j pajėgų tamprius ryšius su Amerika. Tai pasiekus 
realybę, kurios “Aušra” nepagauna, atsirėmusi idėji-) galutinas Lietuvos sužlugdymas būtų užtikrintas.

niai į atgyventą epochą. Visi “Aušros”, net teigiami, . V. K.

vivendi, kai kryžiuojasi nuomo
nės ir asmeniškos ambicijos dik
tuoja elgesį. Jei B-nės vadai tik
rai siektų modus vivendi, būtų 
jau seniai pasiekę. Bet, deja, tik 
žodžiai, kuriais klaidinama vi
suomenė. Sakysim, kad ir toks 
įtaigoj imas priimti Rochestery- 
je sugalvotus punktus. Juk tai 
nėra ieškojimas modus vivendi, 
nes Altai juos priėmus, ji pati 
turėtų save susilikviduoti. O, be 
to, matant, kaip B-nės vadai 
stengiasi paglemžti savo vado- 
vybėn JAV lietuvių organizuo
tą visuomenę, neatrodo, kad 
toks jo pareiškimas būtų nuo
širdus. Juk ir tos nuomonės, 
kurios kryžiuojasi, yra sudaro
mos B-nės vadų, būtent: jos at
stovų landžiojimas šalia Altos 
Amerikos Valstybės įstaigose. 
Arba kad ir Vasario 16-osios 
aukų grobstymas B-nės reika
lams.

' VIII
Baigiant šias pastabas dėl Vy

tauto Kamanto pranešimo, no
riu štai ką pareikšti ir-reporte- 
rei A. Balašaitienei. Kodėl ji ne
iškelia tų priežasčių, dėl kurių 
B-nė suskilo? Jos krokodilo aša
romis verkšlenimas ir RLB-nės 
veikėjams daromas priekaišta
vimas, kad jiems nerūpi Lietu
va ir net Himno žodžiai, turėtų 
būti nukreipta į Vytautą , Ka
mantų ir kitus B-riės vadukus. 
Juk jų užmojai su nieku .nesi
skaityti, viską paglemžti ..sau, 
suardė vienybę, -, sukėlė visuo
menėj e .erzelį. , ųz - n

Kas gi nežino tokių skaldy
tojų vardų, kurių čia šiuokart 
nenoriu kartoti.' Matyt, ji vis 
dar sapnuoja, ka'd Jef RLB-nės 
veikėjai pritartų Gečio vado
vaujamos B-nės ■ padams ir .jų 
užftiojams,~ tai: ir būtų 'vienybė. 
Bet toks- galvojimas yra, naivus.

Kalbant . apie- vienybę, - prisi
menu Torontą. R LB-nės“'atsto
vai neeiliniai žmoneliai; bet turį 
didelių nuopelnų lietuvybei as
menys ten buvoj-nuvyki. Jų 
tikslas buvo ne tik dalyvauti 
suvažiavime, bet išsįąiš.kįn.ti_. iš
kilusius nesklandumus, .p. kaip 
jie buvo xsutikti? Aiškinti ne
tenka, nes pats" Vytautės Ka
mantas ten buvo ir jis“ žino. Juk 
jų net neregistravo, niekas su 
jais nenorėjo kalbėti, ir jų-skun
dų išgirsti. Jiems nebuvo leista 
kreiptis į viso laisvojo pasaulio 
suvažiavusius lietuvius.

Todėl Aurelijai Balašaitienei 
patartina, rašant tokius :ar pa
našius pranešimus, juos mažiau 
skiesti patosiniu “vandenėliu”, 
o daugiau atkreipti dėmesį į 
faktus. Pavyzdžiui, kad ir to
kius kaip B-nės vadai-, užuot 
ieškoję modus vivendi kelia by
las R LB-nei amerikiečių teis
muose.

■ . 4 i

PRANAS ČEPĖNAS

Kovos kelias į nepriklausomybę
(Iš “Varpo”, 1973 m. Nr. 12)

(Tąsa)

Šioji Vilniaus lietuvių visuomenės var
du pasiųstoji deklaracija įgijo populiarų pavadi
nimą — “gintarinė deklaracija”. Tuo metu tik
tai viena Lietuvos politinė partija, būtent social
demokratai — pasmerkė karą, o Lietuvai laisvės 
laukė tik iš galimos Rusijos revoliucijos.

Vokietijos okupacijos metu, be labdaros ir 
darbininkų profesinių sąjungų, visos kitos poli
tinės ir kultūrinės organizacijos buvo draudžia
mos. Tada, veikusiame Lietuvių draugijos nuo 
karo nukentėjusiems šelpti komitete,- susidarė 
kelių asmenų atskiras politikos reikalams rate
lis. Šiam politikos rateliui, kol buvo sudaryta Lie 
tuvos Taryba, teko visur atstovauti lietuvių ir 
Lietuvos reikalus: rašyti įvairiausius memoran
dumus Ober Osto karinei valdžiai bei Vokietijos 
imperinei valdžiai, protestuoti dėl lenkų prašy
mų sujungti Lietuvą su Lenkija ir t.t.

1916 m. Vilniaus lietuvių visuomenės atsto
vai o .v? nuvykę į pavergtųjų tautų suvažiavimą 
Lozanoje, k 'r viešu pareiškimu — memorandu
mu JAV Prezidentui pareiškė, kad Lietuva “sa
vo ateities užtiki inimą ir laisvės garantiją mato 

tik pilnoje ir nevaržomoje nepriklausomybėje” 
(1916. VI. 29). Be to, ir atskirai dar įvykusi lie
tuvių konferencija Lozanoje taip pat deklaravo 
(VI. 29) siekti politinės nepriklausomybės at
gavimo.

Kokius sumanymus puoselėjo Vokietijos po
litiniai sluoksniai ir karo vadovybė? Vokietijos 
imperinė valdžia, dar vis tikėdamasi sudaryti su 
Rusija separatinę taiką, apie savo karo tikslus 
nutylėdavo beveik ligi pat Rusijos rovoliucijos— 
ligi 1916 m. pabaigos, kada ji 1916. XI. 5. paskel
bė Lenkiją nepriklausoma valstybe.

Vokietijos vyriausioji karo vadovybė — Hin 
denburgas, Ludendorfas, Hoffmannas ir Vokie
tijos konservatyviųjų partijų politikai dar laikė 
Lietuvą nepasirengusią savarankiškam politi
niam gyvenimui. Generolas Hoffmanas, Rytų 
fronto vado armijos štabo viršininkas, Lietuvos 
politinį sugebėjimą savarankiškai valdytis net pa
lygino su savo kelerių metų dukrelės sugebėjimu 
savarankiškai šviestis. Generolas Hindenburgas 
galvojo bent 50 metų atiduoti Lietuvą karinei 
valdžiai valdyti.

Tokios pat nuomonės buvo karinės valdžios 
viršininkas Lietuvoje Isenburg - Birstein bei jo 
įpėdinis von Heppe. Visų .jų nuomonės buvo vie- 
noc[a _ Lietuva negali savarankiškai valdytis, 
todėl ja reikia prijungti Prūsijai ir valdyti ją 
prūsišku būdu,o vėliau atsirado nauja versija — 
prijungti Lietuvą prie Saksonijos personaline 

unija.
Po Rusijos, revoliucijos, ypač po bolševikų 

perevrsmo Rusijoje, Vokietijos imperinė valdžia 
pradėjo keisti savo nusistatymą ir laikė naudin
ga skelbti Lietuvą “nepriklausoma valstybe”,bet 
susiaurinant tą nepriklausomybę ligi mini
mumo.

Pirmojo pasaulinio karo sąjungininkai — 
Prancūzija, Anglija, Italija, Rusija, vėliau JAV, 
be visų kitų karo tikslų, pasisakė kovojančįos dėl 
mažųjų tautų teisių, dėl tautų apsisprendimo. 
Tautų apsisprendimo principas, paskelbtas Di
džiosios Prancūzijos revoliucijos metu, Pirmojo 
pasaulinio karo metu suaktualėjo, bet gi kariau
jančios valstybės šį principą norėjo pritaikyti 
tik priešiško bloko valstybėms. Pavyzdžiui, dar 
carinė Rusija sutiko ši principą taikinti Austri
jai, valdžiusiai daug įvairų tautų, bet ne 
Rusjai. —

1918 m. pradžioje Centro Europos . valsty
bėms, besiderant Lietuvos Brastoje su Sovietų 
Rusija, sovietų atstovai labai stipriai rėmė tau
tų apsisprendimo teisę ir net siūlė pagrindinius 
principus, kaip įvykdyti tautų apsisprendimą. 
Vieni tų pagrindiniųjų sovietų atstovų siūlomų 
principų buvo: 1. pašalinti,'kur vykdomas tautos 
apsisprendimas, svetimas kariuomenes, sudaryti 
vietos gyventojų miliciją, 2. Nevaržyti spaudos 
bei susirinkimų ir leisti į kraštą sugrįžti emig
rantams ar ištremtiesiems ir tik tokiomis sąly

gomis vykdyti tautos atsiklausimą.
Sovietinės Rusijos atstovai taikos derybų 

metu, yra pareiškę, jog jie Lenkų Tautos tary
bos, Lietuvos Tautos Tarybos bei Kuršo Tarybos 
atstovų, nelaikė tų tautų ar kraštų atstovybe ir 
jų pareikštą atsisakymą nuo Rusijos nelaikė tau
tos valios pareiškimų, tautos apsisprendimu, bet 
reikalavo vykdyti čia paminėtuose karštuose jų 
nustatytomis sąlygomis gyventojų ' plebiscitą, 

leidžiant apšispręsti ir darbo žmonėms.
Kokios politinės ir visuomeninės jėgos tada 

veikė Lietuvoj, kad su jomis turėjo skaitytis Vo
kietijos imperinė valdžia, reichstago įr įžvalgesni 
karinės valdžios atstovai?

Jeigu pradžioje okupacijos, vokiečių karinės 
valdžios atstovai laikė lietuvius tautiškai nesusi
pratusiais, tai netrukus jiems teko savo nuomo
nę keisti. Per labai trumpą laiką karo metu, Lie
tuvoje įsisteigė labai daug mokyklų, ne vien pra-j 
džios mokyklų, bet ir gimnazijų. Nepaisant šunį 
kiaušių okupacijos sąlygų, lietuvių politinis ii* 
kultūrinis gyvenimas, kaip dabar yra įprasta vai 
dinti, vyko pogrindyje: apsčiai buvo spausdina* 
ma politinio turinio atsišaukimų su šūkiu ^Te? 
gyvuojai nepriklausoma Lietuva”.. Tuos atsi
šaukimus rašant buvo pakaltinti J. Vileišis ir A. 
Janulaitis irtjfe buvo išvežti į koncentracijos sto
vyklą. Buvo spausdinami nelegalūs laikraštėliai, 
kaip “Laisvės kelias”, “Garsas”, “Aidas” ir kiti. 

, ■ (Bus daugiau)
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LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

tuva sunyko. Apie L etuvos su
nykimą Lietuvos patriarchas 
dr. J. Basanie (BasanaviČ‘us> 
“Aušros” prakalboj (1883) taip 
kalbėjo: “Senovės laikais apgy
venusi kone dvigubą žemės plo
tą, ji šiandien taip sumažėjusi, 
kad pr lygsta t»k Šešėliui seno
sios mūsų Lietuvos Tas suny
ktas įvyko ypač dėl to. kad 
daugumas lietuvių pasieniais 
gre+A kitų gyvenančiu, per ilgus 
amžius pasisavino svet mas kal
bas. Žreohės patys neišmirė’ 
drauge šu tose šalyse
l e^uv’škos kalbos — ji liko, tik 
n’-iėrrė k:tą kalbą, tapo vokie- 
č:ais ar slavais7’. S. Tijūnaitis 
(157-7) byloja": “Daug randasi 
vtotu. kur prieš kokį la.ko tarpą 
skambėjo Petuvių vardas, ju 
kalba ir damos, o š’andien nei 
nešinti negalima, ar tai sulen- 
kėie. ar gudais tapę, ar tai su
vokietėjo”. O kitados Lietuvos 
v^stybė buvo didelė, kaip kons
tatavo prof. dr. K. Pakštas (Ži
dinys, 1935 2 nr.): “Vytauto Di
džiojo la’ku L'ettrvos imperija 
apėmė 1020000 k v. kilometrų”.

(Bus daugiau)

Italė pagimdė 
aštuonetuką

NEAPOLIS, Itattja.— Paskua- 
1 na Chianese, 29 metų amžiaus 
sveika italė, praeitą ketvirtadie- 

į Neapolio ligoninėje pagimdė 
aštuonetuką. Periktadienį 7 vai
dai dar buvo gyvi, o aštunta
sis, mergaitė, pati silpniausia, 
ne šlaikė ir mirė.

Pasirodo, kad prieš tris me
tus ta pati italė pagimdė šešetu
kus, bet po kelių valandų vienas 
oo kito mirė. Praeitais metais 
31 rretų graikė pagimdė septy
nis vaikus, bet už trijų dienų 
visi išmirė.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasi! Ir jo garbintojai turi garbinti jį dvasia Ir 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie- sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

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

Ofiso tolof.: 774-2880
Rotidondjoo tolof.: 448-5545
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i Ofisas 24S2 WEST SYth Fl RGET

Tai. PR 4-1223
OFISO VAižv pirm., artrad., trečiad. 
if peakV 2-4 ir 6-8 vai vak. SfcJtadie

j

Tai gerai žinodami, 
tautos priešai vartojo visokias, 
priemones, kad tik lietuviai at
sižadėtų savosios kalbos, ypač 

j'lenkai savo apaštalavimu (jau 
nuo Jogailos laikų), kad Dievas 
supranta tik lenkiškai, daugybę 
lietuvių prieš Dievo valią sulen- 

rsTAS j kino bei nutautino ir jų darbų 
Aparatai - Protezai. MdS. bau- pastangomis jau 1697 m. lenkų 
SS kalba padaryta Lietuvos valsty

bės oficialine kalba, o prieš tai 
nuo Algirdo laikų Lietuvos

i

Laidotuvių Direktoriai

Kabule nušovė 30 
komunistų

KABUL, Afganistanas. — So- 
v’etų lakūnai ir tankistai padėjo 
sustabdyti Afganistano karius, 
norėjusius išlaisvinti sostinę, bet 
dabar pastatyti sargai prie kiek
vienos Afganistane esančios so- 
vretinės šeimos. Visi labai susi- 
"ūpino, kai Afganistane ketvir
tadienį buvo nužudyti 30 rusų, 
gyvenusių Afganistane.

Vyriausybė paskelbė, kad da
bartiniu metu Afganistane yra 
4,000 sovietinių šeimų; besiki- 
šancrų į Afganistano vidaus
reikalus. Rusų tarpe kilo di- Į 
džiausiąs susirūpinimas, kai ket
virtadienį nežinomi asmenys 
nužudė 30 Afganistano komu
nistų. Afganistano valdžia ne
turi tokio didelio skaičiaus poli
cijos rusams saugoti.

Mažeika & Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

G. Meany 85 metu
WASHINGTON. - George 

Meany, AFL-CIO prezidentas, 
trečiadienį atžymėjo savo 85 
metų amžiaus sukaktuves, iš 
pat ryto pirmą' kartą po ketu
rių mėnesių apsilankydamas fe
deracijos ofisuose, kur praleido 
45 minutes, laiko pasikalbėda
mas su pareigūnais ir pasirašy
damas kai kuriuos popierius. 
Po to vėl1 grįžo į savo namus 
Marylande. Sklinda gandai, kad 
dėl blogėjančioš šve’katos šį ru
deni George Meany iš savo pa
reigų pasitrauks.

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

(Tęsinys)

mūsų kurios beveik visi gyventojai 
neseniai kalbėjo angliškai ir tik 
dabar ši tauta grįžta prie savo 
senosios kėlių kalbos. Panašiai 
retas' žydas mokėjo savo kalbą, 
jų dauguma šnekėjo vokišku 
žargonu, b dabar Palestinoj jie 
grįžta prie senovės hebrajų kal
bos. Lietuvos žemėj irgi keletas 
krilbų įsigalėjo”.

3) Prof. Z. žemaitis (199-29)’: 
dTŠČ'au ir nutautėjusių gyven
tojų fiz’nės ir dvasinės būdo sa
vybės 1 ko nepaliestos, lietuviš
kos. žmonių t'pai, būdas, pa
pročiai— visa žmonių siela liko 
ta pšri, kaip ir buvusi, kad ir- 
"eiškiasi kitos kalbos garsais. 
Tai sava/me suprantama, nes 
nuo arnžiį gyvena tuose kraš
tuose' lietuviai”.

4) Prof. A. Benderius (Lietu-; 
va. 1952): “Tačiau ir užmiršę 
savo tėvų kalbą (Gudijoj), iš* 
la;kė 1 ėtuvių tautos" būdą ir pai- 
n-očius". Jie yra lietuviai savo 
kilme, krauju ir būdu ir leng
vai galėtų vėl lietuviškai kalbėti 
'šmokti”.

5) H. Chambon (27-7): “Ran
dasi Vokietijoj, Lenkijoj, Rusi
joj lietuv;ų, kurie nekalba lie-’ 
‘uviu kalba, bet priklauso lie
tuvių tautai”.

LIETUVOS' SUNYKIMAS
O taip pat dėl Lietu voš valdo

vų vestos klaidingas politikos ir

— JAV prokuratūra nutarė j 
nutraukti byla prieš Tongsun Į 
Park, liudijusi Kongreso komi
tetui apie kyšius politikams.
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

\Ž64(> W. 71«£ Street 
" Chicago, Illinois 60629 
?■ Tetef- 778-5374

Some 180 typical American homes can be heated, for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Js getting from car parts before they even go into,the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeTla Fuqua. The electronic apparatus 
Identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the beat treatment, some three 
milSon cubic fbet of gas per month—ar 36 omIIiod cubic

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hitts', DI. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

: Kasdien nūO pirmadienio iki 
į penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos iš WOPA stoties.
‘ bang  a 1400 AM.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sol LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 . HM

4 —• naujienos. CHICAGO I, ILL. Saturday, August 18, 1979

BUTKUS - VASAJTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill.

SOPHIĖ BARČUS
tirtW fmwtM VALANDOS

TRIJŲ .METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tek 927-1741 — 1742 j ■:

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-D440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED' KOPLYČIOS

(Arch SuOTorts) ir t t 
if (U-8.' jUEtiariwffiiaif 0—J

j valstybinė kalba buvo' b^žriy'ti- 
j nė slavų kalba. • ‘

LIETUVIAI VIRTO DAUGIA
KALBE -TAUTA

Tokiu būdu lietuviai'dėl Lie
tuvos valdovų kaltės it savo ap
sileidimo' virto' daugiakalbe t^u- 
ta. Vienok lietuviar, praradę sa
vo kalbą, dar nenustojo savo 

• ■■ tautinės individualybės, kaip 
tvirtina:

1) Gudų istorikas D. Stanke- 
vič (Etnografičnyja' i' gištbryč- 
nyja terytoryi i granicy Bela
rus!, 1953, 14): “Jėi' kuri žmo
nių grupė praranda savo gim
tąją kalbą, tai dėl to nėiiūstoja 
savo tautos, kaip pavyzdžiu gali 
būti žydai”.

2) Prof. dr. K. Pakštas (Ai
dai, 1950): “Etnografija ne vien 
iš kalbos susideda.. . beveik pu
sė belgų šneka prancūziškai, o 
daugiau kaip pusė — flaman-

’ diskai'. O kur gi būtų Airija, pač ų lietuvių apsileid’mo Liė-

■ Gyv. Louisville, Ky., anksčiau gyveno Chicago. Illinois

Mirė 1976 m. rugpjūčio 18 dieną Suburban ligoninėje, 
j Louisville, Kentucky. Palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių ka- 
Įpinėse, Chicago, Illinois.

I Paliko giliai nuliūdę: vyras, sūnus su šeima, žentas ir 
ianūkai. Lietuvoje liko du broliai ir dvi seserys.

Mes Tavęs, mūsų Brangioji, niekuomet nepamiršime. 
[Tu pas mus jau nesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar 
[vėliau ateisime.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

LlituVfv k»lbt: kasdien nuo pir- 
madienhy Iki penktadienio 8:00

Nuliūdę —
VYRAS, SŪNUS IR JO ŠEIMA, 
kiti GIMINĖS.

KAZIMIERAS MOTERAITIS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1979 m. rugpiūčio 16 d. 3 vai. 

£3 min. p.p. Ct ntral Community ligoninėje, sulaukęs 73 metų ir 
3 mėnesių amžiaus. Vęlion's gimė Lietuvoje, Pavartyčių kaime. Sėdu 
vos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Mokėsi Vytauto Didžiojo univer- 
s.tete ir Paryžiuje, kur baigė Fizikos ir Optikos mokslus inžinieriaus 
laipsniu. Buvo G nklavimo Valdybos karininkas ir Vytauto Didžiojo 
univers teto proiesorius-adjunktas. Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko didž.. ne liūdesyje žmona Izabelė Blauzdžiūnaitė Motekai 
ienė, sūnus Mai igirdaš, sūnus Ramūnas su šeima; broliai Lietuvoje:, 

Motiejus, Jonas ir Juozas su šeimomis; seserys Lietuvoje: Ona Va- 
ienė, Elzbieta, Hiena ir Teresė Motekaitytės; švogeriai Lietuvoje: 
Bronius, Petras ir Kazimieras Blauzdžiūnai su šeimomis; švogeris! 
Turgus Blauzdžiunas su šėima Montrcalyje; svainės Lietuvoje: Stasė 
Lazauskienė, Elena Matulaitienė ir Joana Kepenienė-Biauzdžiūnaitės 
5u šeimomis, ir ciaugyBė kitų giminių. į

A.A. velion pašarvotas ^fažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Ave. 1 Het.: 737-8600. Lankymo valandos: šeštadieni, rug- 
?įūc o 18 d.. nu > 3> vai. popiet iki 10 vai. vak , o sekmadienį. rug-Į 
siūčio 19 d., nu IU vai. ryto iki 10 vai. vak. §v. Rožančiaus maldas 
□raves kun. dr. Zuozas Prunskis.

Pirmadieni. uįpnJčiį 20 d.. 9 va f. ryto velionis bus palydėtas 
iš koplyčios i M. Mariįds Gimimo parap. bažnyčią Marnuette Parke, 
kur 9:30 vai. j\yks gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus 
nulydėtas į amžmo poilsio vietą — šv. Kazimiero Lietuviu kapines.

Nūoš rdžiai Avicčbnfe visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse

Giliai liūdintys — ŽMONA IR SŪNŪS

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE.



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS 
Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

O Skautai mėgsta iškylauti YRA GRIOVYS, CEMENTINIS; 
ir stovyklauti. Jų metu kartais PAPLENTĖS IT'NELIS (cul-;t 
pasil-ūko' audrų su perkūnija.!
Skautų Aido gegužės numery- Nei: 
je. straipsnelyje “Kai žaibai 
blykčioja“, duodami faktai ir 
ir daugelis patarimų, čia patie
kiu tik svarbiausius:

— Illinojaus vyrų ketvertu
kas, staiga užkluptas audros 
laukuose, subėgo po artimiau
siu vienišu medžiu. Vienas jų 
buvo nutrenktas, kiti du sužeis
ti-

— šešiolika žmonių, bepramo- 
gaujančių viename Virginijos 
valstijos miesto kieme, buvo 
partrenkti be sąmonės žemėn, 
kai žaibas skėlė kiemo gale stūk
santį 40 pėdų aukščio klevą.

— Beisbolo žaidimo metu 
/Arizonoje sviedinio metėjas jau 
buvo užsimojęs sviesti kamuo
lį- šią akimirką tvykstelėjo žai
bas, ir sviedinys iškrito iš ne
gyvos žaidėjo rankos . . •

Visi nukentėjusieji užmiršo 
(ar nežinojo), jog žaibas smin
ga žemėn mažiausio pasiprie
šinimo taku ir kad jis dažniau
siai pasirenka vienišus ar iški 
liūs objektus, šie gali būti me
dis, namas, stulpas ar net žmo
gus. • .

Mieste geriausia vieta yra 
perkūnsargių sistema apsaugo- 
-ti namai, pastatai su plieno' ar
matūra, metaliniu stogu liei už
darais langais automobilis. Vė
trai užėjus laukuose, iškylauto
jo SAUGIAUSIA SLĖPTUVĖ

vert), ola ar žemes idubinias.j 
k metalo vamzdžių ir >{au-!; 

gokis staigios liūties — flash 
floods.

Pirmoji taisyklė kilus aud
rai: skubiai pasitrauk iš atvį-į _ 
ros vietos - 
kalvos, paplūdimio ar baseino.? '^ 
Skubėk iš ten dar prieš prade-; jį 
dant lyti, nes mirtingieji žaibai 
kartais trenkia ir ūmai nuriiriu 
šiomis 
minutėmis.

paėios palaukės,?-įoje> įa(| j neįeitų gylius kartą nuskalauti ir stambiai 
.. - Turį ar kitokie' vabalai, Jei ne- sutarkuoti.

Uturite jiems 7 specialių npodiį, 
7 galimu panautioli plaukams 

purkštuvą, kuris suklijuos vabz- 
tvankiomis prieaudripl džjų sparneHus. Atviri atlaikų 

| maišai bei ' dėžės pritrąuki'š
• Kaip malonios yra vasaros"'vabziižiūs ir yąbįalus^-kuriems 

išvykos, iškylos ar- l., 

grupėmis bei tik savo šeimos, p, Svarbu žinoti, k^d : bitės 
Kokie malonūs vasaros vąka-'yra labai piktos stipraus bū
rai gamtoje! Tačiau yra įvairių'taus, kuris išplauna’^TO‘"'žiedtĮ 
vabzdžių, pasiruošusių mus iką- yaisiaduĮkes". Jos tada -.piupia be’ 
sti ar įgelti. Ndrint to išvengti provokacijos- Jų7geĮpdnj-.-reikią 
bei sumažinti nemalonumus iki;išimti peilio geležtė arba na^-i, 
minimumo, reikia: |ųėsistengiant :jsspąusli; gelųb-

fnies nuodus-. Jei esąįe .elergišĮki 
|bitės geluoniui, tai kreipkitės 

ivSs 77.y "77 -7'7

■ : ę šviežių; daržovių _ njisrainę 
patinka vaikams ir suaugu-

a. t. i-a -ją Įsiems. Reikia: .^-aro stambiai: — Nedevekite maišo platumo/ i u - i -s i • • tlarkuetu^morkai .puses^svaro suknelių bei , laisve? sukirpimo it' ..vj , i ' t ’ i . i [stambiai tarkuotu obuoliu ir drabudzių, kad vabzdžiai negarbi . •s į. T- x: ’ • • •- < - ’puses svaro stambiai tarauotitlėtu-palįsti tarp jų ir jūsų odos, f'-J. _ _ -į .j.;. . , j,
Venkite' dėvėti gėlėtus drabu. įSį'*.,2 
žiūs, o dėvėkite vienos spalvos, 
geriausiai pilkos ariją ' rusvbs 
spalvos. Vakare neikite laukan*^ "v’v , r >
be bateliu " - r Mp'rkžts; J.o^ųplięfs-? ib/įsąlieras
^NaLose ^ikyki£ “dnrufeĄ^ jį

ir langu sietelius pilnoje tvar^ Oh^UšUaip^^vnupUu^
1 ~f jų isĮmJtįr,.:yLduĮaųs^..T su . žieve

sutarkuoti. 4 'S^ierę 
tafiebus -išplauti/j-miliipti, dąį*

minimumo, reikia:

— Nenaudoti kosmetikos ir, 
perfumų, jei planuojate laiką 
pralaisti gamtoje. į. ..
gučiai bei puošmenos taip patĮ. 
pritraukia vabzdžius.

zMprkas, obuolius ir salieras 
sumaišyti pirmiausia su citrinų 
Sultimis ir smulkiui sukapotais 
žąlūmyjiais/ (petražolėmis .ir 
kt.|^ Viską .gerai suspausti,, kad 
yTČąnįĮRaĮ’Sįr miperalinės. me- 

stovyklos įsiveisus^yra . suj^u^i^aikipii^ .yžįagųSjĮjfigąįėtų į§nyk.ti,.įą4^7-2 
. -----i • -.-'i-, n. j yaląndąs palaikyti. “

; JPa|alfan į mišinį reikia 
va^ft/; sirupp (serberitiįr ayie- 
Žijk' ^Stfu&gbĮ ir kt.), ąlyvosj ir 
visl^r$|Ugąišyti.;j

M. AJiškinyte -
8 f 'i r'‘ A ' - J

TRUMPA1
M'-V,'

> ■

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai j 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.. 7 h i J

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. • ;
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)P ATRIA CO.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)....-4

Tęl. 247-5081,- : ; -/

■ .liflWBrOr V’***1. H ?: -
D*i* n«mu* Ii, Iv/kų J* Ii -ridaus, 

? .... .pąrbai. **W^**«^i;?

Skambinti YA 7-9107

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti j SUNNY HILLS 

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

-f" • ■ : ' ’ -

Dėl informacijų kreipkitės į:

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

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

FACTORY

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP:

25 ton to 750 ton brakes.

PUNCH PRESS AND DIESET SET-UP:
50 ton to 250 ton punch presses.

PRESS BRAKE OPERATORS:
Forming and gang punching on brakes up to 750 ton.

SOME EXPERIENCE DESIRED ON THE 
ABOVE CLASSIFICATIONS.

WAGES — BONUS — BENEFITS

Telephone: Jim McNamara 538-8700

BLOOMER-FISKE, INC.
4000 S. Princeton Ave. (39th and Dan Ryan)

Chicago, IL 60609

Equal Opportunity Employer M/F

— Judinas Šidlauskas iš Mąr- 
ųuėite Parko, pratęsdamas pre
numeratą, parėmė Naujienų lei
dimą $1 auka. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie-. 
neriems metams ir įteikė $2 
auką, bet pavardės prašė ne
skelbti.

— Dr. Jonas Adomavičius re
mia lietuvišką spaudą savo la
bai vertingais raštais ir stiprina 
jos egzistenciją. Jo patarimais 
pasinaudojo daugelis skaitytojų, 
metė alkoholio ir tabako naudo
jimą, pradėjo sveikai maitintis 
ir. tapo daug vertingesnėmis as
menybėmis sau. visuomenei ir 
tautai. Savo darbais jis įsirikia
vo j buvusių ir esamų lietuvių 
didžiųjų gydytojų gretas, pa- 

ža- !
didžiųjų gydytojų gretas, 
šventusių pastangų visumą 
dinti ir auklėti tautą,

— Clevelando skautija 
vykiau j a W asagos - stovykla vie- 
tėje, Kanadoje. ;

— Lietuviu Krikščioniu De
mokratų Sąjungos suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 15 ir 16 dienomis 
Ramada Inn viešbutyje, Cleve
land, Ohio. Bendri pietūs bus 
šeštadienį Lietuvių namuose.

— Illinois valstijos loterijoje 
rugpiūčio 18 dieną Big Pay Day 
lošime laimėjo 894, 68, 9 ir 5508.

sto-

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavlmut 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PEPRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 -W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-7747

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 

:žas. “rengtas beismantas. Prašau 
(teirautis ir perduoti savo telefoną 

- apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

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

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.. __

MODERNUS" z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.'

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už- 2 butų mūro namas ir muro gara- 
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

AU.A1HVJV VV, J., \J\Jj V

5th Anniversary lošime laimėjo! Gausus namų pasirinkimas 
c\t~ 1- i-rryn 1 ualrnrinnGnpietvakariuose

. — Antanas Dumčius iš Cice
ro"irU justinas Palubinskas ;iš■Mirįu&tt Paiko, dadg įaaidi- j sa™mis Au-
Jjayg; rpląįinant Naujienas va
jaus; metu, pratęsė vieneriems 
mętsfcKs-prenumeratą savo ge-.

1 WnridTfellglri-’- Argentinoš' tfietu-
-yduf-~Jomii-Papečkim;~ siųsdami
•y jam sveikiniųnis ir-gerus linkė^ 
įjimus. Dėkojant jiems už jų pa-į ..
;ramą ir* taftą^ei ankstyva pre-l Registruotis ir kitos informaci- 
’numiratos-^atęsitną.;. prisidaj £^amb‘nUS: 863-27’į,^a 
,-dame prie.ųu-isveikmimo. ' . ..<
u . f - JI

i^^T^ėncktt§~^Fenriyitle,
Micįį., ,remią. daugelį laikraščių 

; sayi^.vertingais straįps-
nįaį^ b^i raštais,r bet ir aukohiis.

42, 25, 17, 10 ir 778.
— “Klaipėda” jūrų šaulių kuo- BUDRAITIS REALTY 

pos narių išvažiavimas į A. ir O. 
Ašokliu vasarviete, Union Pier,J 
įvyks rugpiūčio'19 dieną. Vyks-

t'omobiliais renkamasi 9 vai. ry- 
tpprie Šy.‘ Antano parapijos mo
kyklos, iš kur bus paimti susi-

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE '

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba 73718534

ąnks|yvą - p^enųmęrątos pratęs:-

U > JSG s

•law*

J. VENCKĄUSKAS 

«E’MWEULN 

Atfiėka įkaitins7 namų ■ 
-teistino- darbus.; .

■ < - 5 7 SIUNTINIAI, f LIETIS
MABUA XbREIKIENt „ . ■

•;!77:7 r , 7'7;' ....... '■■ ,
2603 West SLHhSt, - Chicago,'''Bh '60629 e TeL WA 5-2787

Didelis pasiržnkiinas geros'rūšies įvairių prekių.
f ' MAISTAS IŠ KJROPOS S ANDtLIŲ

KtIMi

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ Į
\.-ęosĮįoš.Paręe]siExpr€gs-Q)rp* s
MARQUETTE gift Parcels service " i 

2501 W. 69th St., Chicagolni. 60629. — TeL WA 5-2737 L

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. “ ' . , ‘ ■'

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
ąpdraudų savo nariams'

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

Kiekvienas litetuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime ąpsidraustį iki $10,000.

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

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sunią temoka tik $3 00 metams.

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

»

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

M7 W. »th St.
TM. (212) 2210

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Avo. - 
Tel. 927-3559

EVERGREEN PARK, 97-tos ir Wash- 

buto namas tiesiai iš savininko. Dėl 
susitarimo skambinti po 4 vai. p.p.

636-0333

* e . ’» £ - . a V ij LlvT I l 1 m JL €7 4 "tUO lx V V uOll

siekimo priemonių neturintieji, tenaw apylinkėj parduodamas vieno
Kviečiami visi kuopos nariai, jų 
artimieji ir draugai. Kiekvienas 
atsiveža užkandžių ir atsigerti.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

.< (Pr.)
sHoroscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday
11 to-5 no appointment neces Į nepaprastas investavimas 
sary.TĖUNOR JAKŠTO, 17 N i _ v .... Qo„in;nVac-r, .-J, | Gyvenkite kur dirbate. SavininkasSTATE St., Rm. 1717. Mes kai-1 parduoda tavernos bizni ir 2 butų 
bame '.'lietuviškai/ 7782-3777 orį—“ r’Hai llp-
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers.; (Pr ), - o... 4 >.' .-'t

■ tjDĘNGIAME ir taisome vi- 
Isų-. rūšių stogus. Garantuojame 

Į už savo darbą. Esame apdrausti.
ARVYDAS. KIELA. Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)
į • JAV LB (R) Cicero Apylin- 
kės Valdyba š.m'. rugpiūčio mėn. 
19 d. 12 vai. vidudienį rengis 
GEGUŽINĘ' ponų Grinių ūkyje,

;.Rt. 5, Box 18-A, Ločkport, 111- 
• Maloniai visus kviečiame daly
vauti. Tel. 656-2550. Ponų Gri- 

įnių tel. (815) 838-8555. V-ba

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liar, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

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

I Gyvenkite kur dirbate. Savininkas 
1 narduoda tavernos bizni
namą Brighton Parke. Labai gera lie
tuviška klientūra. Savininko bute 
3 fniegami, fireplace, moderni virtu
vė ir apšildomas garažas. 2-tras bu
tas pilnai Įruoštas, su baldais. į

Skambinkite tel. 523-2641

REAL ESTATE — OUT OF TOWN ;
Nuosavybės kitur

NEW BUFFALO, MICH.

Parduodamas 2 miegamųjų medinis 
namas ant medžiais apsodinto kam
pinio sklypo. Pilnas beismantas, 
įrengtas didelis poilsio ir . žaidimų 
kambarys su baru,^ gazu šildomas, 
tiesioginis iėjimas -š namo i garažą. 
Savininkas turi parduoti už prieina
mą kainą. Te!. 832-7957.

Sac-

— Gerry Spiess iš St. Paul, 
Minn., perplaukė Atlanto van
denyną 10 pėdų laivelyje. Ke
lionė jam užtruko 54 dienas. 
Birželio 1 d. 39 metų Spiess pa-

- t *’11

siekė Anglijos krantus.

— Cook Apskr. Mokyklų ko- 
misionierius Richard J. Mart
wick pareiškė, kad dėl mokinių 
sumažėjimo bus uždarytos sep 
tynios priemiesčių mokyklos.

— San Salvadore ketvirta 
dienį nužudė aštuonis amenir 
Policija buvo atvykusi kairiųjy 
suimti. Nespėjo ji išvažiuoti, ka 
įsiveržė gauja žmonių ir nu
žudė aštuonis.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pa rd.

PARDUODAMI 2 sklypai Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse-

Teirautis tel. 599-1617

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

■ Kreiptis: ‘
A. LAURAITIS’ / 

4645 So. ASHLAND AVĖ? '' 
523-8775

HELP WANTED — MALE-FEMALE t
Reikia Darbininku ir Darbininkių Į

INTERVIEWERS j
S200-$300/Week. Full or part time. 
Man or woman, 20 years and oyer. 
We have 50 immediate openings 
for interviewers to work in our 
advertising circulation department. 
No experience necessary, will train.

Call for appointment Sunday 
through Monday, 487-5300- _ i__
HELP WANTED — MALE

Darbininkų Reikia

MAINTENANCE 
REPAIR PERSON

Experience in ARC, Welding, Me
chanical Repair of Gears, Bearings, 

Clutches, Conveyers, etc.
Must Read Mechanical Blueprints. 
Electrical Troubleshooting Exper. 

Machinetool Exper. Helpful.
$8.13 per hour. Effective Oct. 1st 

$8.71 per hr. Overtime available.
Call Mr. CANINO

235-1019
RENTING IN GENERAL 

Nuomos
-----------------------------—------------- i

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarį J 
butas su 3 miegamais Marquette 
Parke, prie 61-mos ir Troy. Tel. 
434 4617. {

PERSONAL 
Asmeny Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI su pensininku, 
nes ir aš pati iš dirbtuvės eisiu pen-1 
sijon. Man dirbti daugiau nereikes. 
Aš Amerikoje esu viena, giminiu ne- Į 
turiu. Nerūkau ir negeriu. Nonų su-l 
sipažinti su panašiu vyru, kad su juo 
galėčiau sukurti šeimos židinį. Pra
šau man rašyti:

Box 230, c/o Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicago. IL 60608

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybėi"

Pardavimas ir Taisymas t £: 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, UI. 60632. TeL.YAJt-5280

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 Vz W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654 VIMIORAMCf

State Farm Fire and Casualty Company

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš |vairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1482 arba 376-5994

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

•IGHI.HEAOT DISEASt

į „ MAUJjiNOt, CHICĄtO «,‘ ILL Saturday, August 18, 18?$




