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Over One Million Lithuanian 

In The United States

SENATORIUS CHURCH INFORMAVO
ATSAKINGUS ORGANUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no tankai ir aviacija, gavę dau
giau šaudmenų, penktadienio 
rytą pradėjo žygiuoti į toliau 
į šiaurę esančius kurdų mies
tus. Atrodo, kad. Irano tankai 
bandys lipti į kalnus, kad galė
tų jsistiprinti Urmia ežėro pa
kraštyje ir siekti Mahabadą, "kur 
dabairtįhiu metu yra visa Irano 
kurdu administracija. - • •

Irano tankams pavyko prasi
mušti iš Sakęzo.'Mųla Chomeini 
reikalauja "suimti' kiekvieną 
kurdų vadą ir atiduoti'jį ‘ karo 
teismui, jeigu jis iki šio meto 
dar nemetė ginklų -ir nepasida
vė' nelaisvėn. Pąyės’imieste ket- 
viftądįepį partizanų ; suruošti 
teismai prie sėriO; mūro sušaudė 
20 kurdui Du boyo sušaudyti 
Teherane, Šie du buvo nuteisti 
ųž ištvirkavimą. Abu buvo me
tę; savas šeimas ir-'gyveno kartu 
be jokių vedybinių ceremonijų 
Chonfeini' nutarėjuos "'nubauS|tf 
mirtimi; kad sustotų sauvaliavi
mas ir ištvirkavimas.

KURDAI NETURI 
' .; NAUJŲ GINKLŲ' 

' . įŲ
Kurdai . prieina įsitikinimo, 

kad jiems bus labai sunku pa
stoti - kėlią - Į-g šiaurę; žygiuojan
čiai IranokaTiupmeneŲ.ftirin- 
čia: tankus ir aviaciją. ;

.. KURDAI NETIKI ;
'į MIJLOS ŽODŽIAIS

■ /.
MĄHABĄD, Kurdistanas. — 

Kurdu radijas patarė krašto gy
ventojams nekreipti, jokio dė
mesio i mulos Chomeini pa
skelbtą amnestiją. Jis tvirtina, 
kad paskelbė visiems ginkluo
tiems kurdams amnestiją. Esą, 
jie gali pasinaudoti paskelbto
mis paliaubomis, mesti ginklus 
ir pasiduoti Irano kariams. Pa- 
sidavusįeji paliaubų metu bus 
amnestuoti. Tą pačią dieną, kai 
skelbė amnestiją, mula Chomei
ni įsakė prie Sakezo seno mūro 
sušaudyti 20 nelaisvėn paimtų 
jaunų kurdų. Pagal karo vado 
įsakymą jiems puVo užrištos 
akys.ir sušaudyti.

MULA GALI PARDUOTI 
JAV ALIEJŲ

WASHINGTON, D.C. — Pre-

IRANO KARO JĖGOS PUOLA
KITUS KURDU MIESTUS

KURDAI ĮSITIKINO, KAD CHOMEINI 
NESILAIKO PASKELBTŲ. PALIAUBŲ

zideptas Carteris sutiko par 
duoti Irano valdžiai labai gerai i 
Amerikoje valyto mineralinio I 
aliejaus — naftos. Irano vyriau- ( 
sybė ir Irano -naftos komisija 
■prašė JAV parduoti Iranui bū-( 
tinai reikalingo rafinuoto mine- 
nęraliriio aliejaus. Prezidentas, 
nestatydamas jokių kitokių są
lygų, sutiko mulos valdomam 
kraštui parduoti minėtą aliejų, 
bet dabar specialistų sluoks
niuose 'kylą abejonių, ar prezi
dentas, taip lengvai sutikęs, ge
rai padarė. Chomeini, ieškoda
mas dolerių, gali Amerikoje 
gautą rafinuotą mineralinį alie
jų parduoti, kitoms arabų vals
tybėms, nes dabartiniu metu tąs 
aliejus labai reikalingas.

Arabai turį pakankamai .įvai
raus aliejaus, bet jie nepajėgią 
jo reikiamai išvalyti. Preziden
tas mano, kad Irano komisija

i

įnuoto mineralinio- aliejaus ne
leis Chomeiriiiii parduoti kitorris 
arabų valstybėms. ■ ■■■ j.

ABEJOJA IR-NAFTOS ; ! 
či v. L L PARDAVIMŲ •

Patys-T iraniečiai- pranešė','.'kad 
jię. galės' kiekvieną- dieną< pardg- 
vinėtf Amerikai- polpusąntro;mį- 
Ėjbno statinių naįfttž; šitas" :pa- 
šiūlymas.vbuvpj: įpadarytąscy be 
mų-Jpš :zįni’ds;: -Dabar jaj^bjamą, 
arrChomeini-Ibis"kiek vieną; die
ną -parduoti -tiek •naftbs-ameri- 
kiėeiams. ■ ' '-'L: Ų-- -ŲĮ

. Yra; visa; eilė kitų valstybių, 
-kurios: nori pirkti; Irano naftos. 
Chomeini -norėtu nafta kitiems 
parduoti.'Mula' nori kelti kainas ’ 
kas trys mėnesiai, todėl abejoja
ma ar su JAV-iš viso išeis koks 
susitarimas. -- ■ i

• M * .«* - f

Chomeini, tapęs vyriausiu ka
ro vadu, užsakė šaudmenų ke- 
turių-bilijonų dolerių sumai," bet 
nebeturi pinigų." Buvo-manyta, 
kad galės atmokėti nafta, bet 
dabar aiškėja, kad Iranas gazo
liną gali parduoti ne-kitiems, o 
tik sovietu maršalams.

VAKAR DR. KAZYS BOBELIS
BUVO KANADOJE, TORONTE

ŠIANDIEN VLIKAS JAU POSĖDŽIAUJA 
NAUJAME WASHINGTON© CENTRE

WASHINGTON, D.C. Dr. Ką- helis ir vicepirmininkas inž. L.
-zys Bobelis, —VLIKo pirminių-: 
kas, "'vakar, rugpiūčio 31 dieną, 
buvo Kanadoje, Toronte. : Jis 
dalyvaus Pasaulio Lietuviu ; gy
dytoju suvažiavime ir tarsis su-

L . • • , • > y/.
Kanados lietuviais gydytojais. 
Dr. Bobelis informuos suvažia
vusius apie paskutinėmis dieno
mis padarytus VLIKo nutari
mus ir planus ateičiai. - ■■

PATALPOS PUIKIAI
. . ;• ' ATRODO ,• i "

Dr. Kazys Bobelis išskrido į 
Torontą, kad galėtų informuo
ti Kanados lietuvius ir su jais 

pasitarti.

KALENDORkLIS

Rugsėjo 1: Verena, Egidijus, 
Gunda, Dievainis, Davtgvinas.

’ Rugsėjo' 2: Kalista, Antoni
nas, Tugaudė, Prutenis, Dau
ginis.

Rugsėjo 3: Gregorijus Did., 
Mirgas, Samanė, Sirputis, Jau- 
galis.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:25.
Orės, šiltas, lis.

Šių metų rugpiūčio 18 dieną 
naujai įrengtose patalpose jau 
įvyko pirmas VLlR?o 'Valdybos 
posėdis naujoje viėtbje. Vieta 
parinkta puiki, net pačiame sos
tinės centre: 1611 Connecticut 
Avenue N.W.. Suite ^2, Waish-- 
ington, D.C. 20009. . ■ ‘ >

’-•Telefonu VLIKą galima šitaip 
pasiekti (202) 667-1980.

VLIKo centras yra pagrindi
nėje sostinės gatvėje, nesunku 
surasti ir,,lengva susisiektu Ma
noma, kad; .šitas centras Wash
ingtone taps judriausiu sostinės 
lietuvių centrų, nes čia bus ap
tariami patys svarbiausieji lie
tuvių reiktai.

.Grinitis. buvWsusitike su ALTos 
valdybos, nariais: dr. Kaziu Šid
lausku, ALTos pirmininku, su 
ALTos. vicepirmininku Teodoru 
Blinstrubu ir kun. Adolfu Šta- 

; šių . kad :■ galėtų pasikalbėti ir
■ aptarti Kongreso rezoliuciją 

: H.C;R. 147 ir dar tartis kitais
bendrais veiklos klausimais.
\ Visi- džiaugiasi;- kad dr. Bobe
lis sugebėjo nustumti į šalį be
reikalingus ginčus, ir apjungti 

: lietuvius reikalingam VLIKo 
darbūi.'Net buvę VLIKo opozi-

■ cijos užsispyrėliai dabar pripa
žįsta, kad niekad VLIKas ne
buvo toks vieningas, koks jis 
yra šiandien. Yra opozicija, bet 
ji< nėra piktybinė. Nuomonių 
skirtumai nepavojingi, jeigu 
niekas nebando blusinėjimais 
darbo ardyti ir prievarta savo 
valios primesti.

Arafatas kviečia Younga
WASHINGTON. — PLO (Pa

lestinai Išlaisvinti Organizaci
jos) vadas Yasir Arafat kreipėsi 
Į kongresmaną Paul Findley iš j 
Illinois, prašydamas tarpininka
vimo. kad pasitraukiantis iš 
JAV ambasadoriaus ]. 
Jin gtmėšė ‘ Tautose A. Young 
atvyktų pas'jį į Beirutą Libane, 
bet gavo atsa1 Kad maža 
vilties tokia azitui, nes JAV 
politika’"' o neleidžiami .tiki
mai su PL, kuri ” pripažįsta 
Izraeliui teises ^zistuoti, nors 
tokia .teisė yra nustatyta Jung- . 
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
priimta rezoliucija 242, kurią 
apeidamas Young, kaip paaiš
kėjo. palaikė neautorizuotus ry
šius su PLO. ro

WASIB5NGTON, D.C. — Se- 
natorįųsį^rank Church tvirtina, 
kad dabartinių metu Castro vai- 
domoje-Kuboje yra iki 3.000 so
vietu'kareiviu. žinių apie sovie
tų karių- buvimą Kuboje jis jau 
anksčiau buvo girdėjęs, bet pas
tarosiomis dienomis, kai pradė- 
jos siausti audra Kainbų van
denyse. senatorius Church tu
rėjęs progą patvirtinti anksčiau j 
turėtas žinias.

Kubos vandenyse buvo du 
sovietų narlaiviai. kurie prieš l 
tris savaites išplaukė Į Karibų; 
jūros vandenis.

Jau prieš porą mėnesių buvo 
žinių, kad sovietu lėktuvai ir 
transporto laivai keliais atve-" 
jais atvežė Kubos salon didoką 
skaičių įvairių specialistų, 
bar patvirtinta 
rių esimą.

Sen. Church 
pareigų prezidento 

nistracij osatsakingus - pareigū

žinia apie

Šio- 
vie- 
su-žemės 

sudrėbė j i- 
skalę pa
ir skaito-

VLIKo ųjštaigoje įvykusiame 
posėdyje pranešimus padarė šie 
VLIKo valdybos nariai: dr. Jo
nas Balys, d r. Kazys Bobelis, 
inž. Liūtas Grinius, dr. Kostas 
Jurgėla, dr. Krivickas ir valdy
bos sekretorius dr. J. Stikliorius. 
Buvo nutarta, kad dr. J. Štu- 
kas atstovaus VLIKą Lietuvos 
Vyčių seime Chicagoje ir pa
sveikins VLIKo vardu.

DR. BOBELIS KALBĖJOSI 
SU V. KAMANTŲ

.n: Žemės drebėjimai 
v-- Kalifornijoje

PALM SPRINGS; Cal. — 
mis dienomis Kalifornijoje 
na dieną Įvyko du 
drebėjimai. Vienas 
mas pagal Richterio 
siekė 4.1 smarkumo
mas vidutinišku. Jis gyventojus 
išgąsdino ne tiek pačiu sudrebė- 
jimu, kiek to drebėjimo sukrės
tų aliarmo instrumentų stagiais 
signalais.

Kitas silpnesnes drebėjimas, 
tik 3.3 taško pagal Richterio 
skalės pajautimą, buvo aplinkui 
Santa Barbara. Apie nuostolius 
nepranešta.

Drebėjimai buvo: nuo Los 
Angeles per 85 mylias į- rytus, 
antras per 150 mylių Į rytus nuo 
Santa Barbaros.

Šių metų rugpiūčio 25 dieną 
dr. Kazys Bobelis, VLIKo pir
mininkas, ir vicepirm. inž. L. 
Grinius Chicagoje turėjo ilgesnį 
pasikalbėjimą su LB pirm. inž. 
Vytautu Kamantų. Buvo aptar
ta visa aktualiausioji lietuviška 
veikla ir tarporganizacinius san
tykius liečiamieji reikalai.

Tą pačią dieną Chicagoje. 
VLIKo pirmininkas, drt.K. Bo-

lllinois Bell kompanija 
atsilikusi su mokesčiais
CHICAGO. — Dlinojaus Tele

fonų ir telegramų Bell kompani
ja gavo per Apygardos teismą 
$105 milijonų sumai sąskaitą už 
nemokėtus valstijai pajamų mo
kesčius. Kompanija žada ape
liuoti.

Bilijonai statiniu naff 
yra Atlante po vander
ATLANTA. Ga. —'Geoloj 

Survey skelbia, kad Atl; 
okeane po 6,000 pėdų; gil 
vandeniu yra didelės naftos 
neralinio aliejaus) atsargos 
tarp 2 iki" 15 bilijonų, stati 
tik sunku prie jų prieiti, ne. 
6,000 pėdų okeano vandens 
kiti 6,000 pėdų nuosėdų klo

Iki šiol JAV-bės yra pasif 
sios gręžimu po vandeniu 
5.000 pėdų gilumo. Jei pasj 
pasiekti, tai būtų pirmas r 
nys, panašiai, kaip 1969 me 
buvo rastas Prudhoe Alias 
šiaurėje prie Arktikos vandf 
no. kur naftos atsargų spėj;Da

ka. esant apie 10 bilijonų stat

informavo
Carterio admi-

ne

nus, bet jis planuoja duoti tiks-' 
lių žinių ir Senato, komitetui. 
Senatorius Church pareiškė, kad 
audra privertė sovietų karius 
vienu metu pasirodyti viešose 
viętosę. Rusai prie tokių didelių 
audrų nėra, pripratę, t Jįe .ieško
jo saugesnių vietų,' -"r

Sen. Church mano, kad Guan
tanamo srityje esantieji;Ameri- 

,.į:psJkariai yra informuoti.
HAVANA: Kuba. —' Kubos 

| užsienio reikalų ministfasTsido-

pataria nesipešti
ATLANTA, Ga. — Preziden

tas Carteris, ketvirtadienį saky
damas kalbą juodžiams, patarė 
baigti nesusipratimus su žydais 
ir daugiau nesipešti. Preziden
tas įrodinėjo, kad taikiai gy
vendami gali laimėti, bet jeįgu 
pradės tarp savęs peštis, tai pa-’1 
sinaudos tiktai juodžių ir žydų 
priešai. Jeigu žydai atsisakys 
duoti aukas juodžiams, tai pir- 
mon eilėn nukentės juodžiai, 
vėliau ir žvdai*.

Mor.treaiyje„.  su imtas

cr

Montrealyje policija suėmė 
vieną iš stambiųjų plėšikų, ku
rie lyg kokią akademiją baigę 
juo toliau, tuo įmantriau api
plėšinėja bankus Montrealyje. 
Plėšikas Germain Cagne, 24 me
tų amžiaus, Kvebeko Beaufort 
priemiestyje apiplėšęs banką, 
išsinešė apie $2 milijonus pini
gais, bet neilgai buvo milijonie
riumi. Policija laiku gavusi pra
nešimą Cagne užklupo viename 
amerikiečių restorane ir suėmė 
su visais pinigais.

— Automobilių darbininkų 
unija ruošiasi skelbti streiką 
General Motors bendrovei.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekr. K. Waldheim reikalau
ja Izraelį sustabdyti bombarda
vimą '■ palestiniečių Libane.

ro Malmierca ketvirtadieni ati
darė 89 neprisidėjuSių prie blo
kų šalių užs. reikalu miriisteriu 
konferenciją, kurioje labai' ašt
riai puolė ‘JAV imperializmą. 
Čia pat pridėjo, kad didžiausi 
žmonijos priešai dabartiniu me
tu esančios JAV ir Kinija. Be
aiškindamas užs. reikalų minis-j 
teriams JAV’“imperializmą”, jis 
pastebėjo, kad nerimą kelia ir 
Sovietų Sąjunga, dabartiniu 
metų norinti labai plėstis. Mi- 
nisteris kalbėjo tų valstybių mi- 
nisteriams, kurios nėra padariu
sios sąjungos su didelėmis vals
tybėmis.
— Suvažiavusius ministerius nu
stebino ministerio Malmiercos 
pastaba apie sovietų valdžios 
labai didelį norą plėsti savo Įta
ką ir teritorijas. Kubos karei
viai, atsilygindami Sovietų Są
jungai už įvairius patarnavi
mus, pasiuntė gerai apmokytus 
Kubos karius Į Angolą, tikėda
mi juos už 10 menesių parsi
vežti namo, bet jie dar ir šian
dien gina Angolos nepopuliarią 
vyriausybę nuo nepatenkinti! 
krašto gyventojų.

Ministeris Malmierca taip pat 
pasmerkė Izraelio ir Egipto pa
sirašytą taikos sutartį, nes ta 
sutartis taikos neatneš Izraelio 
ir Egipto gyventojams.

Suvažiavusius ministerius la
biausiais nustebino ministerio 
Malmiercos nutarimas viešai 
pasmerkti Sovietų Sąjungos la
bai didėlę ' ekspansiją visomis 
kryptimis. Svarbiausia, kad ru
sams pavydo Įtikinti kelis tūks-'

ir iš kur JAV dabar kas< 
gauna po 1.4 milijono stati 

Geologai pageidauja dar
12 iki ±3 mėnesių tolimesni 
tyrimams tęsti.- kas-’ kasti 
nuo S100 ūki S15O-milijonų.

Miestą gatvėms lopy 
lėšos jau pasibaidė

. CHICAGO. — Einantis .; 
vių ir . sanitacijos—komisio 
riaus pareigas John Dono 
perspėjo, kad duobėms gari 
užtaisyki fondas jau beveik 
semtas."'; '‘Nenoriu- tarnauti 
gąsdintu (kad "planuojama 
darbininkų, atleisti iš- dari 
bet gali^aip atsitikti-’, pasti 
jo Donovąn. ,, .v,,.,,- ......:

Praeitais metais gatvių c 
bėms užtapyti buvo skirta 
tuoni milijonai dolerių. Šime 
suma padidinta iki S8.5 mil 

, no, bet šįmet sniegui pašai 
išleista SI.5 milijono ekstra.

tančius Kubos karių, esar 
sovietų tarnyboje Įvairiose 
ropos žemyno vietose. Ku 
kariai nori grįžti ne tik iš . 
golos. kaip jiems buvo priž< 
ta. bet ir iš Etiopijos bei 1 
vietų. Kubon turėjo būti sų 
žę Kubos kariai, bet vietoj 
Kuboje atsirado rusai. Galii 
daiktas, kad Malmierca ne 
tenkintas užmoju plėsti so 
tų Įtaką Kubos sąskaiton.

Prezidentas Carteris pata
šydama ir juodžiams be re 
kalo nesipešti. Taika abiei 

pusėm naNidirtgėšnė.
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ATS. Ačiū už informaciją. 
Męs gavome jj kitą pranešimą, 
kad acupupm,u> gydymas pa
dedąs. manome, kad jūs galite rasti practitionierių, kuris tam tikras ligas gydo jūsų 
nurodytu būdu.

Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

ILLINOIS GUBERNATORIUS THOMPSONAS 
PASIRAŠĖ LEGISLATŪROS PRIIMTUS 4 ĮSTATY
MO PROJEKTUS, TEIKIANČIUS VYR. AMŽIAUS 

ŽMONĖMS LENGVATASSpringfield, Ill.— Daugiau negu 7,000 vyresnio amžiaus žmonių, kurių amžius svyruoja nuo 60 — 96 metų, dalyvavo Illinois valstijos parodoje praeitą penktadienį. Jie šoko, dainavo, skaitė eilėraščius, žaidė ir kt, apžiū- rėio įdomią parodą ir bendrai linksminosi.Mrs. Louise Hawkins, 96 m., iš 4030 S. Lake Park Ave., Chicago, buvo gubernatoriaus Thomsono apdovanota prizu, kaip seniausia moteris parodoje. Kai gubernatorius jos paklausė ilgo gyvenimo paslaptį, ji atsakė: ‘‘Aš negaliu jums pasakyti dabar, kadangi kai aš būsiu 100 metų amž., aš planuoju tada parašyti knygą, o jūs galėsite skaityti mano knygą ir tą ilgo gyvenimo paslaptį sužinosite”.H. H. Jansen, 89 m., iš Springfieldo, pensininkas,, buvęs Valstijos departamento tarnautojas, galvojo, kad jis būsiąs seniausio amžiaus parodos lankytojas. Earl Hayer ,83 m., ūkininkas ir traktoriaus vairuotojas iš Johnsonville, Morgan apskr., ir jo žmona Magdalena, 81 m. amž., abudu yra 63 metus vedę, laimėjo prizą, kai seniausia vedusiųjų pora.John Seibert, 77 metų amžiaus, traktoristas - pensininkas iš Ottawos, LaSalle apsk. buvo pagerbtas,' kaip daugiausia turįs vaikų ir anūkų — 12 vaikų ir 47 anūkus bei 16 proanūkų. |». Goiden.Age dienos iškilmėse gubernatorius Thomp- sonas pasakė, kad jis pasirašė legislatures priimtus 4 įstatymo projektus, ir jie jau dabar tapo įstatymais, kuriais bus pagelbima vyrės, amžiaus žmonėms. Vienas iš- tų įstatymų leidžia senjorams ir nedarbingiems asmenims pasilikti savo namuose (o ne senelių namuose) tiek laiko, kiek yra galima (as possible).Gub. Thomsono pasirašytas įstat. kuris padidina pajamų sumą, kurią asmuo gali turėti, ir vis dar būti kvalifikuotas gauti medicinos nemokamą pagalbą. Riba padidinta nuo ,$400 iki $1,500 pavieniu, asmeniui ir nuo 600 iki $2,250 vedusių porai per metus.Gub. Thompšonas pasirašė dar pora įstatymų .pro- jektų, kurie suteikia seni orams kai kurių lengvatų, bū-, tent: a) mirusio vyro šeima — žmona ir vaikai gaunai išmokas (2434 nr. — Ciruit-breąker); b) bilius 843 nr. numato homestead išimtinę (exemption) vedusių porai (65-metų amžiaus) — vienam sutuoktiniui apsigyvenus senelių namuose, o antram pasilikus gyventi sa-j vo rezidencijoje. (Anksčiau-veikė nuostatas, suteikęs tik j/ž. namo, kur ji-jis gyveno. . . ...... Pr^ĘąbįĮLįvP. S. Apie gubernatoriaus pasirašytus įstatymus- plačiau skaitykite kitame straipsny. ,
RUOŠKIMĖS 'SUTIKTI 

ŽIEMĄGal daugelis pagalvos, kad lyg per anksti būtų rūpintis ateinančia žiema. Tačiau turint galvoje, kad žiemos metu šildymo išlaidos (jos nepaprasta dabar didėja) bus didelės, dabar yra laikas taupyti pinigus ir energiją.Jau dabar apžiūrėkite lan- gu> ir duris. Jeigu jūs turite audros langus (storms windows). patikrinkite ar juos nereikia remontuoti Jeigu tokių langų neturite, paprašykite, kad žinovai apskaičiuotu, kiek toki Jangai kainuotų. Žinoki--gieitai apsimokėti, nes nereikės išleisti lankant šilumos, esant tokiems audros langam>. Daugelis vallsijų ir bendruo- mentų Imi agentūras, kurios jums pade- tokius langus įreng Ii. Kai kuriose apylinkėse jūs galite- gauti pagalba iš specia-

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus savininkas Stanley Balzekas Jr. suorganizavo Lietuvių Jaivą Michigan ežero pakrančių festivalio Venecijos vakaro programoje. Sesutės Bili-, taviėiūtės žavėjo daugelio tūkstančių minią lietuviškomis dainomis, kurios ežero pakranr - Į tėse labai- gražiai ir romantiškai skambėjo. Programą pravedė ponia Rennie. Mflaūskas. s /Čikagos miesto merė Jane Byme atkreipė dėmesį į lietuvių laivą, kuris šįmet pirmą kartą buvo premijuotas. Paveiksle — dainuojančios sesutės Bilitavičiūtės.
KAI KURIOS PRIVAČIOS ĮMONĖS DIDINA

1 PENSIJASNeribotas kainu kilinlaš la-l bai skriaudžia tuos, pensiniu-, kus, kurie gyvena iš privačiuk mips į tai pradėjo lyręipti dė. mesį. Kaip pavyzdį, galima pu rodyti., kelias tokias. įmoneg,. kur, gal būt, paliečia ir ne. .vieną lietuvį: . . . .1. General'-Electric- • !Curp.,;Jano š< ni. gegužės'Tnėnėsio,:sa-■ - - |vo pensininkams- ‘^pradėjo mb-,projektas 493,’jkėti 7% didėšhes/pcnšfjaš. Tai ------- i antras Šios kofnpąhijos’ pensininkams išmokų padidinimas
2. ■ Engelhard;rt^finerals and, Qhemicals Corp, .jau 10 metų

iš eilės didina mokamas pensijas 3.% - .3. Household Finance Corp, šiais metais padidino jos išmokamas. pensijas net ligi 20%. Tie pensininkai, kurie psitrau- kė iš darbo laike 1976-74 metų, gaus 10%/ padidintas pensijas.;.. '. Daugumą privačių įmonių : unijų spaudžia įmonių savininkus kelti jų inokamas pensijas ’kasinet tokiu procentu, kokiu kyla yistį reikmenų kainos. Reik tikėtis kad ir užkie-
-1 “ t! . • ■ * ttėjusios įmonės privalės pri.[iniiti..šiuos pilnai pamatuotus reikiavinius. ; J. Z.

’ 1 . . ' \ f: 'i. ' 4- . .

KAM ŽMOGUS SU KEPUREJaunikis toks žvirbliukas Į.raksčdainas kieme ant kuolo sukas ii č’rškia: ‘‘Ve, žiūrėkite tiktai, kaip gerbiamasis žmdgus elgiasi keistai!Nors-mirk juokais!* Galva, apžėlusi plaukais, —

JŪS KLAUSIATE
Našlė gali pakeisti Soc. Sek. 

išmokų programąKL. Mano vyras ir aš esame išdirbę reikalaujamą metų ket virčių skaičių Soę.'Sec. išmokoms gauti.Tačiau niano vyro uždarbiai buvo daug mažesni ,negu mano. Dabar aš esu našlė — apie 60 m. ąnEzJAr aš galiu dabar guti Soc. See. išmokas, esant 60 m., pagal mirusio vyro kreditus ir vėliau, man esant 62 m. amž., pakeisti, pagal mano išdirbtus kreditus, gal būt atidesnes išmokas? Lillian M.ATS.Taip, kaip jūs manot, jūsų kreditas numato didesnęs išmokas. Tačiau joms esant 62 m. amž.r išmokos būtų mažesnės. negu kad gautumėte esant 65 m. amž.

lių (utility) bendrovių. A*- -Valstijos pagalbą taip pat. 'alite, gauti. The National Bureau of Standards yra išleidęs" knygelę, vadinamą ‘‘Making he Alos! of Your Energy Doh ars in Home Heating and Cooling”. Knygelės turinyje rasite patarimų .kcip išspręstį ener-. hjos problemas. Ji gaunama ,iž 70 centu iš Consuiner'Jnfor.’ c - ♦ * ’..nation centro, Pueblo •, Colorado, 81009. pr. pelitas

i
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tesla api( as.
Testaaincntų reikaluLabai keistas rašinys Draugo dienraštyje dėl mentų. Rašiny aiškinama ■‘Trust” neigiamai, girdi, nuo savo palikinu} pa1globoti “Trust” padaro didelę klaidą.Iš tikrųjų, teslatorius pave-. (ię> savo palikimą globoti Iru-: stui ,kgip tik geriausiai apsaugoja savo turtų, ypač nuo nepagrįstų sovietų įgaliotinių prėtenzijų. Žinovas C. V.,

be nieko likęs!tfu i'še atklys su asilu ar turi kepurę? a; ■ • . .- -Antai patvoryje kuŽĮ^s su ožiu ar kepures sau užsivožę? Ir karvė ant galvos nesiriša skaros, ' ir meiliosios burutės l>e jokios kepurutės.Tik vienas žmogus čia nei šioks, nei toks!”Kvailiuk- jam tarė Mėmė iš palvartgęr “Jis dengiasi, kud neišdyktų jam rągai!” ....‘ Iii, ha! 1‘cisyb^tų sakai!” sužvengė Sartis; • -“Raguel.Į jautis jį į dvikovą iššauktų 7 ir^j-in bematant tuos ragus numauktų!””\c, ne! Raguotas žmogus būtų baisiai negražus ir dar į velnią panašus!”pakratęs barzdą, primetė ožys.“Aha!” pasakė varna; “Jam tik duok ragus ir dar aštrius nagus, lai jis ir visą žemę išmaišys-!Ar kas nėra girdėję!

KL. Malonėkite paaiškinti apie acupuncture medicinišką gydymą. Aš su vyrų vizitavome kelių specialybių gydytojus ir nė vienas mums nepadėjo. Viens gydytojas pasakė, kad operacija yra rizikinga. Jis esą Turėtų išgręžti skylę virš ausies ir bandyti nustatvti vieta trijų nervų ir vieną nūpiauti,; bet neduoda garantijų, kad vis kas bus gerai.Pagalimi -mes nuėjome į acudytoja pradėjo gydyti Mrs. Z. Pajini savo metodą. Po trijų gy* dymo vizitų Mrs. Z. skausmai praėjo ir ji dabar džiaugiasi gyvenimu. p Z.

FfeRtOPHTH^LMUS

Fish of mawsia\

į Importuoti kristalai. porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
n žiedai. China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pusto ženklus bei inonelų kolekcijas.
(Pn kyhmiuJ-<1 I stkos Šeinius vedamas biznri)

IL07 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacra meniu į

Tel. 247-5081

Baisįuusi tarp žmonių nesutikimai prasidėję.Juk jie dabar kits kitą muša, pjauja, siūąugia, kils kito greito’ galo laukia.J dąrlrą j y paleistos -pragaro mašinos ir dar ko nieks nežino,kad tik greičiau visus paimlų nelaboji. O jeigu žmonės dar ragus įgytų — per vieną dieną jie visi (išsibadytų!” — “Ujui!” sužvigo išsigandusi Degloji: “Kad jie taip smarkiai susipeštų, tai kas man jovalo’ atneštų?!...

KL. Aš turiu mažą»dirbtu, vėlę, kuriai samdau keletą dar biuinkų. Prie aplikacijas aš pridėjau vieną klausimą ”ar jūs turite draugą ar giminę, dirbantį mano dirbtuvėj?’’. Jis į tą klausimą bijosi atsakyti, Pasakykit,kas yra blogo su tuo klausiniu ? D. V,.ATS. Mums įrodo, kad šis klausimas dėl draugo ar giminės, dirbančio įmonėje, reiškia pirmenybę*darbą gauti ir yra diskriminaciniu, kadangi toks darbo pirmumas yra panašus į diskriminaciją jūsų samdomų
Kiek
KL. šeimai

mano šeima, gali gauti 
išmokų?Pasakykite, kiek mano Soc. See. įstaigą mokėsišmokų, kai. aš išeisiu .poilsiu? Jurgis R. čekiai mo- jūsų šeimos gauti 50%

ILL.GUBERNAT. THOMPSON 
PASIRAŠĖ SENIOKAMS 
SPECIALŲ ĮSTATYMĄ

100,009 Ulinois seniorų, ga
nančių senelių namuose (nurs
ing homes) gavo specialų įsta
tymą ‘‘bilŲ of rights”, kai gub. 
Thompsonas pasirašė legislatą- 
tūros priimtą bilių.

Sen. Richard ML Daley (D., 
Chicago) buvo vyr. sponserius 
šio įstat. projekto.Šis įstatymas pradės veikti 1980 m. kovo 1 d-; jis garantuos senelių namų rezidentams patiems tvarkyti savo reikalus, liečiančius lėšas, aprangą ir pasirinkti gydytoją.
įtatymas garantuos seniorams 

jų privatiškumą medicinos ir 
asmenų aprūpinimo progra
mose ; garamtuos tikybos prak
tikos laišačę ir t L

j: - ’*

SVARBU UŽDARBIŲ TAKSŲ 
MOKĖTOJAMSDirbantieji asmenys, kurie apmoka savo senų ir jau nedirbau čių tėvų, bei išlaikomų paliegėlių daugiau kaip pusę jų pragyvenimo išlaidų, nuo šių metų turi .teisę nusirašyti nuo uždarbio ne tik $100 už kiekvieną tokį asmenį (pirmiau buvo- 750 d oi.), bet ir ppmoįįėtas už juos ligoninių ir. daktarų^ sąs- . kaitas. Praeitais metais šios pa skirtinės JšlaidgSr beveik < buvo, neįmanoma nuo . .valstybinių mpkesęjų. nurašytų ^įų, metų. IRS išleido Ūū- >rį į šiais metais ’užpildant Income Tax anketas^ bus . galijna kartu nurašyti siųs išlaidos, ii.1977 ir 1978 metus- žinoma, tam reikės įrodymų, J.Ž.

- ----- į—■ 
ŲRIEŽAS'ŲyS, ,TEINANČIOS 
i i SOC. ,SEC. IŠMOKAS- i ■Darbdaviai Soč. Sėe. mėkės-

ATS. Mėnesiniai kami kai kuriems nariams. Jie gali nub jūsų išmokų, jei jūs išeisite poilsiu 65 tm. amž.Pagal tam tikras sąlygas, jūsų anūkui gali būti mokama 50 proc. nuo jūsų išmokų, jeigu anūko abu tėvai yra mirę, arba yra nedarbingi.Jūsų žmona taip pat'’ gali gauti 50% jūsų išmokų, jei ’ U-a) prižiūri vaiką, kuris tuiri tei ' - -< —-sę į ‘ išmokas; ’ b) ji 65 m. amž., neatsižvelgiant ar ji turi išlaikomą yaikąMr neKOKIUS REKORDUS REIKIA LAIKTI? : ‘KL. Mano bičiulis man pasakė, kad jį įšaukė, pajamų mp-ų kesčių (IRA) įstaiga ir prašė pasiaiškinti -dėl, kai >kurių is,, laidų... Kokius, .rekordus, aš privalau Laikyti tuo. atveju, jeigu, ir man taip atsitiktų? ĄIęx.Li■ ATS. Laikykite visus rekordus sa vo uždarbių; • W-2 formas, išdubdamas jūsų darbdavio, interest raportus iš' jūsų bankų ii’ dividendų' rekordus' arįia apie bet kurias gautas pajamas užrašus. ' !Jūsų apmok, čekių kopija gali jums padėti, kadangi jie suteikia jums nuolatinius rekordus ąpie jūsų asmeniškas financit nes transakcijas. -

kų uždarbių netto (o ’ nūp uždarbių brulto)’.1 kas~Tjali *u- mažinti ‘ benėfftų' 'išmokas, kai Marl>inirikaš>'Tseiiia ''‘perisi-
■. . 'f'.;. ,c»£nc£iiaar iv'- ; -jnn,._ ; c .Tas pats yra rr su 'Workmen's ir ridąrbo’' kompėiisžieijnlf teigi a Soc ’ Seci' ‘ admin Ištracija.

j.- ,zv L'' t * • . • ( t . ’ -Nepęiklansėma Aąyv-isery. Ta- ryb a socialines •ątihaUdbš.' re.L kalaihs, .kuri peržiurėjus^ Soc. See. sišteiną Kdijgi-esuT pasiūlė projektą, ’kad “skylė” (loop hole), tarp mokamų mokesčių brutto ir netto būtu sumažinta,..v ,■.’ „ i '--xišskiriant uz,namų tarnus mokamus mokesčius. j. .*Tęsas va^ti-ja jau praeitų*’ metų pradėjo ’vartoti šią pa•daį turi būti nuolat saugomi,: įskaitant užpildytų mokestinių' pareiškimų (tax returns.) kopi"' jas; namų remontų išlakių rekordus, ypatingą^ jeigu painus pagrindinai pataisėte ir'- visų tranzakcijų, perkant, ,paiv
• Sveikas kūnas yra sveikos minties padarinys. (George Bernard Shaw) - ......... '

sistemą.

• ■ IšTLisiND /A

-smakai, kad tJttnstesrt^raiau- 
tojas apie tainštą Blogėi įkal
bėjo kitai n asmeniui.į/ '*į 
į ~ S ''
sr — Tarnautojo •negalima bau. 
sti, nes Svtršin%fkui ūę^rnSint, 
»l>ie jKgaiftmaM^^tik
nori
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JONAS KASELIUNASGULAGO KACETU KANKINIO VIEŠNAGĖ PIETŲ AMERIKOJE VOLDEMARININKAI VOKIEČIUOKUPACIJOS METAISJUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Simo Kudirkos paskaita Medelyno lietuvių kolonijoje 

1979 m. birželio mėn. 21 dieną (Kolumbijoje) įIn 1971, we had the disgraceful case of the , Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard officials stood by while Soviet sailors boarded a United States ship in U.S. waters and removed a Soviet subject who had previously requested asylum. Probably no other single incident in recent years illustrates the moral degeneracy of those who make our foreign policy...Such cases, ranging from 1917 to the present day. shock and horrify any decent person. Un- fortunafjfe’. these incidents have no impact at all on the jB^jymakers in Washington...(Pro^xlr. Anthony C. Sutton, “National suicide: military aid to the Soviet Union”, 1974, 28-29 p. — Library of Congress, Catalog Card Number 73'11977.)
(Tęsinys)okupavus, dėl okupanto kaltės.Beveik 18 metų taip barake palaukus, mes susilaukėme galimybių pakeisti baraką į geresnes gyvenimo sąlygas, kur jau atsirado vandens ir apšildymo sistema bute iš 2-jų kambariukų: miegamojo ir patalpos išvietei. Už šį mums suteiktą malonumą aš turėjau tarnauti okupanto valdžiai ir pastoviai meluoti, t.y., vienaip galvoti, bet visai kitaip šnekėti, vieną koją kalėjime pasiruošus laikyti ir vagiliauti pratinantis, nes tokiu ten tapti reikalauja “tarybinė” santvarka iš “tarybinio” žmogaus.Tarybinio žmogaus, kaipo tokio, tikrumoje ten nėra. Šitai mes turime gerai įsidėmėti, kad tėra tik žmogus, kuris kalba rusiškai, bet ne tarybiškai! Ten yra žmogus, kuris vagia rusiškai kaip rusas, bet ne tarybinis žmogus. Visos tos melo ir prievartos bei pastovaus vogimo sąlygos galų gale žmogų priveda prie tokio taško, kuris verčia biaurėtis. Juk mums yra žinoma, kad “nevok”, kad “nemeluok” ir to turime pastoviai lai-* ta, nes už jo nugaros stovi gi- kytis. Bet turėjome prieš tuos} gantas rusas antrojo sekreto- įsakymus eiti užmušinėdami sa-| riaus poste, be kurio žinios 1 vo sąžinę, prarasdami savo tik- Griškevičius ir telefonu naudo- rąjį “aš”, kad tuomi būtų pa- tis negali, tenkinta valdžia.Lietuviškos valdžios okupuo-j kieji teisėjai ir prokurorai ypa- toje Lietuvoje nėra: ten yra tik j čiai yra Maskvos ponų dėmesio išstatytos iškamšos, kurios at-Į centre, Lietuva turėtų nuo jų lieka Maskvos ponams reikalin-'

Buvome pastoviai alkani, kaip šuniukai. O dirbome prie sunkių darbų, pradedant žemės bei ūkio darbais ir baigiant tunelių, kasimais,' ruošiant Sevastopolio miestui priėjimą prie jūros, kuri 5-kių kilometrų tarpu buvo atskirta nuo miesto bombarduojant iš lėktuvų. Tie atstatymo ’darbai buvo vykdomi liętuvio, latvio, esto, ukrainiečio, uzbeko, tadžiko, kir^bį,t gruzino, armėno rankomis'Imuz. dyką.Pagaliau ŠusHIi^kiau didelės laimės sugrįžti t'į Lietuvą, nors ir okupuotą, kadašigikįvyko to dalinio demobįi&^ijąi: Pabėgimo aplinkybės ’ :bl!ėso.<; Prie to dar prisidėjo vedybos, kas man padėjo ramintis ir net vargą primiršti' Be to, netikėtai gavome liūtą gyventi barake, t.y. ned-įį^įme pailgame pastate, padaW&me į 12 celių - kambariukų, žymiai mažesnių už tą kambariuką, iš kurio jums čia kalbu. Tie kambariukai šildomi anglimis bei malkomis. Turėjo po vieną langą ir duris, lemputę, jungtuką bei keturias sienas. Taigi, su visais “patogumais” — vienoje ir toje pačioje patalpoje viskas. Jūs galite suprasti, ką tai reiškia Lietuvoje žiemos laiku, 'kada šaltis pyškina tvoras ir pro barako sienos plyšiukus vidun veržiasi. Mes iš kambario 'neišeidavome, bet'kantriai kam- ■ .bary - kentėdavome, keikdami 'laisvės ir žmoniškumo netekimo •sąlygas, *i kurias patekome mus 
<4 * į j 1 - V . - • • - - * - - -

Los Angeles lietuviai prisimins daktaro Mykolo Devenic mirties sukaktį.
gas funkcijas, pildo Maskvos ponų įsakymus, šitai daro jų pasigamintasis “tarybinis žmogus”, už kurio slypi niekas daugiau, kaip RUSIŠKASIS IMPERIALIZMAS, o ne “Tarybinė Sąjunga”. Tai seniai mums pažįstamasis rusiškasis imperializmas su gaurais, pakeitęs savo 20-ojo amžiaus imperializmą, pasivadinęs socialistiniu, bolševikiniu, komunistiniu ir net demokra
tiniu.Nei Paleckis, nei Griškevičius, nei Sniečkus jokios jėgos neturi ir neturės. Jei Paleckis su Sniečkumi dar galėjo ką padaryti,' kai truputį dar šiek tiek svorio turėjo, tai Griškevičius šiandien yra visiškai tuščia vie-

Okupuotos Lietuvos lietuviš-

For your headache get 
. extra strength and safety, too. 

r Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin ccabizss that strength

1 ■ with ,*afety«
| Like aH teadinj headache expect with extra strength you 

tablets, Anasis starts with a want. Read and follow label
i paia reliever recognized safe directions. į

regular strength headache 
• tablet. Gives you safety you

atsikratyti viešais protestais. Arba turėtumėm spausti, kad tie lietuviai teisėjai ir prokurorai atsisakytų nuo tarnavimo Maskvai politiniuose teismuose. Lai mus teistų betarpiai pats okupantas. Yra nepaprastai skaudu išgirsti sprendimą lietuvių kalba iš lietuvio lūpų, gaunant nuosprendį iš savo tautiečio, kad esi pasmerktas 10-čiai metų katorgon ne Lietuvoje, bet Rusijos imperijos gilumoje.Mūsų bėda laisvajame pasau-Extni strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.

$5.00494 psi. Kieti viršeliai

$6.00

DABAR "LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS 

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

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

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

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

z mo vadyba išaiškino, kad yra ' apriboti tik etatai, vadinas, ne- 1 duodama paralelinių klasių mokytojam algų. Išsigelbėjimas — tėvų komitetai organizavo lėšas mokytojam, ir paralelinės klasės veikė. Pats švietimo tarėjas tam reikalui surado dar iš kitur, neoficialių lėšų, kitaip vieniem tėvu kom/tetam būtų buvus sunkiau pakeliama našta.Jaunimui patraukti į nacio-
(Tęsinys)Tik leidyklos direktoriaus lietuvio apsukrumo dėka buvo to iš- vengta: jis pristatė treuhaende-i riui lietuvių specialistų recenziją, kurioje veikalas buvo sukritikuotas literatūriniu atžvilgiu. I Treuhaenderis buvo įtikintas. ■ kad literatūrinės menkystės ver- timas į lietuvių kalbą kenktų leidyklos vadovybės pretižui.Sustojo ir mokyklinių vadovėlių gamyba. Sovietiniai buvo išimti iš apyvartos. Naujiem nebuvo sulaukiami leidimai, kol pvz. skaitymų knygai neparinkta medžiagos, tinkamos “naujajai Europai”.

,g. švietimo pozicijose: teise 
ir apsukrumu bui'o gina

mas jaunimasAdministracija siekė mokyklas panaudoti vokiškai nacionalsocialistinei dvasiai skiepyti arba, jei jos tam netarnauja, švietimą iš viso susiaurinti, likviduoti, o jaunimą perimti į savo rankas kitom priemonėm. Lietuvių tikslai buvo kiti, ir dėl to kova dėl jaunimo mokyklose, dėl mokyklos dvasios buvo atkakli ir dramatiškai aštrėjo. Jos j eigoje žymėtini faktai:

i

(1) Vokiečių kalbos forsavi-1 mas.— Kaip rusų okupacija mėgino įvesti rusų kalbą pradžios, mokyklose lygiom teisėm su lie ; tuvių kalba, taip :r vokiečių, nalsocializmą dar 1941 mėgino okupacinė administracija siekė, Į kad vokiečių kalba būtų moko-: ma nuo pat pradžios mokyklos i pirmos klasės, švietimo vady-1 bai pedagoginiais ir technikiniais argumentais pavyko nustumti ją į penktą klasę.(2) Mokytojų seminarijų uždarymas.— Po bolševikmečio okupacijos, po deportacijų bangos, mokytojų trūko. Laikinoji vyriausybę buvo suspėjusi mokytojų seminarijų skaičių padidinti iki aštuonių šalia pedagoginio instituto. Vokiečiai šį skaičių

organizuoti “hitlerjugendą” tarp lietuvių. Nesurado patikimo organizatoriaus. patikimo lietuvių jaunimui autoriteto tarp lietuvių. Nesuradus taip ir išliko lietuvių jaunimas nepakliuvęs į hitlerinio jaunimo tinklą. Tik 1943 pabaigoje, neradę patikimo lietuviam, paskyrė patikimą vokiečiam — Taunį.(Bus daugiau)
Mire nusikaltėlis

Alvin KarpisMADRID, Ispanija. — Savo

Dr. M. DEVENIO PAGER- 
BIMAS-AKADEMIJADr. Mykolas Devenis staiga pasimirė praeitų metų gegužės mėn. 28 d. Santa Monikoje, iš-j gyvenęs 89 metus.

nos Devenienės iniciatyva, Los Angeles mieste susikūrė orga- gyvenęš 89 metus......... *’"J” ~ nizaci^’ kurioms dr' M. Deve-Jis buvo netik profesionalas*nis priklausė komitetas, kuris — gydytojas, bet kartu ir visuomenininkas, daugelio organiza-j cijų narys. Nors ir didesnę savo gyvenimo dalį išgyveno JAV-se, bet visą laiką sekė ir gyvai domėjosi Nepr. Lietuvos gyvenimu, pasiliko ištikimas savo tėvų tikėjimui, išaugino gražią lietuvišką šeimą. Kaip ir daugelis mūsų tautiečių, taip ir dr. M. Devenis neišvengė tremties ir tik jo žmonos didelių pastangų dėka, kaip JAV pilietis, buvo iš Vorkutos išgelbėtas.Dr. M. Devenio našlės — Ale-lyje yra’ta, kad mes esame truputį pavargę ir nusivylę nematant išsigelbėjimo prošvaisčių. Bet tai yra absoliučiai klaidingas galvojimas, tiesiog pasimetimas! Savų partizanų šiandien nei Lietuva, nei Latvija, nei Estija, nei Ukraina, nei Gruzija ar kitos rusų okupuotos tautos nebeturi. Tačiau šiandien visos okupuotos tautos prabyla nauju ginklu, kuris yra žymiai tobulesnis ir kuriuomi yra štai šis paišelis ir, va. popieriaus lapas. Juos panaudojus šiandien mes galime visą Rusiją padurti, ko šiandien ir bijo rusiškoji, per jėgą sukurtoji imperija.(Bus daugiau)

rengia jo pagerbimą — akademiją. Ji įvyks RUGSĖJO mėn. 23 d. 12 vai. (ne 12:30) Šv. Kazimiero parapijos salėje. Joje dalyvaus visa Devenių šeima.Pagrindinių kalbėtoju yra pakviestas J. Audėnas, buvęs Nep. Lietuvos Žemės ūkio ministeris, tremtyje — VLIKo vicepirmininkas, daugeli metų “Eltos” redaktorius. Jis pirmą kartą atvyksta Į Los Angeles iš New Yorko.Po gen. konsulo kalbos ir paskaitos numatoma trumpa koncertinė dalis ir kavutė. Tikimasi. kad Los Angeles visuomenė gausiai atsilankys į šią akademiją ir tuo būdu pagerbs šį užsitarnavusį mūsų tautos vyrą.

Įsakė pusiau sumažinti. Veltui j laiku Amerikoje ir visame pašvietimo vadyba Įrodinėjo, kad esamom sąlygom mokytojų reikiamam skaičiui parengti reiktų 12 seminarijų. Negalėdama palenkti civilfervaltungo raciona- liniais argumentais, švietimo vadyba ėmėsi gudravimo ir mažos klastos. Būtent, ji suorganizavo keturių seminarijų keturias • “filijas”. Oficialiai buvo viena seminarija, bet ji buvo padalyta dviejose vietovėse. Komisariatas šią klastą pastebėjo gerokai pavėluotai.(3) Pasikėsinimas į gimnazijų jaunimą. — Nustatydami vidurinėm mokyklom mokytojų etatus, civilfervaltungo pareigūnai nubraukė paralelinės klases. Rezultatas turėjo būti — mokinių skaičiaus sumažėjimas, nes nebus klasėse vietų, švieti-

šaulyje išgarsėjęs nusikaltėlis Alvin (Albinas) Karpis, mirė be didelio garso.Paskutiniais septyniais metais Karpis išvyko Į Ispaniją, apsigyveno nedideliame Torre- molinos miestelio viešbutelyje. Jis jau buvo 71 metų amžiaus, neturėjo šeimos, neturėjo ir draugų.Tėvai Alvin Karpį atvežė Amerikon 1922 metais. Jis ėjo 16-tus metus. Karpiai apsigyveno pietų Illinois valstijoje. Iki to amžiaus jis temokėjo tik lietuviškai, o vėliau primiršo lietuviškai ir tekalbėjo tik angliškai. Praeitą sekmadienį kaimynai jį rado negyvą. Teisėjas nustatė, kad jis galėjo paimti nuodų, nes šalia lavono rastos kelios tabletės.JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UL
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litoas JAV Tietom;

darė šiandien jam nebeturi jokios reikšmės. Bęt 
von važiuojantiems jauniems kongresininkams, klau
sutėms paskaitą Anglijoje, labai nepatogu aiškinti 
apie komunistų bendradarbiavimą su naciais. Tada 
Amerikos komunistams buvo įsakyta “kovoti” už taiką, 
net ir tuo atveju, kai Hitleris okupavo vakarų Lenkiją, 
o Stalinui leido paimti rytinę buvusias Lenkijos 
dalį. ' ' j

Instruktoriams nepatogu visai tai priminti. Jie ne
turi žodžių tokiai elgsenai pateisinti. Užtat jie įparei-| 
gojo Alfredą Kazlauską nubaltinti visus “pažangiuo- i 
sius”, rašant straipsnį apie tai, kaip tas Bimba ir kiti 
“pažangieji”, kaip tie Maskvos agentai padėjo lietu
viams komunistams “didvyriškoj kovoj”.

Alfredas Kazlauskas visai nutylėdamas Hitlerio ir 
Stalino pasirašytą sutartį karui pradėti, įrodinėja kaip 
Amerikos “pažangieji” “didvyriškai kovojo.” A. Kaz

lauskas šitaip rašo:
“Dešiniosios JAV lietuvių srovės — klerikalai, Buclęingham.o fontoęas Chjcagoje

Jau klastoja mūsų istoriją
Iki šio meto okupantas, Įkinkęs Į darbą, kelis lietu

vius “perekulsčikus” klastojo tiktai nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, bet šį pavasarį okupanto, tarnai jau 
pradėjo, klastoti ir Amerikos lietuvių gyvenimą.

Alfredas Kazlauskas, naujai išdygęs Amerikos lie
tuvių istorijos klastotojas, šiomis dienomis atėjusiame 
Gimtojo Krašto numeryje atspausdino straipsnį, pava
dintą “Pažadam pagalbą didvyriškoj kovoj”. Jis kalba 
apie vokiečių karo jėgų 1941 m. birželio 22 dieną įsiver
žimą į Lietuvą, bet jis nė vienu žodžiu neužsimena apie 
pagyras, kurias Amerikos, vadinamieji pažangieji iki 
to meto sakė naciams. < -

Amerikos lietuviai labai gerai atsimena, ką Anta
nas Bimba, V. Andriulis, F/Alekas ir kiti darė. Visi jie 
tarnavo Sovietų Sąjungai lygiai prieš 40 metų, pasira
šiusiai susitarimą su .Hitlerio užsienio reikalų ministe- 
riu Maskvoje. Antanas Bimba šiandien jau visai suse
nęs, prieš 40 metų organizavo Baltųjų . Rūmų pike-! 
tavimą.

tautininkai, dešinieji socialistai,jų spauda—|(Drau
gas, Dirva, Naujienos ir kiti) — atvirkščiai — pa
lankiai veirtino prasidėjusį karą,- kalbėjo apie Lie
tuvos “išsivadavimą”. Jų atviras antitarybiškumas 
kiek aprimo, kai 1941 metų pabaigoje JAV pradėjo 
.karo vieksmus su militarine Japonija, paskelbė ka
rą Vokietijai ir Italijai. JAV tapo netikėtu Tarybų 
Sąjungos sąjungininku”.

(Gimtasis kraštas, 1979 m. rugp. 2 d., 4 psl.)

Vakarykščiuose Naujienose yra klišė, rodanti V. 
Molotovo ir Stalino pasirašymą slaptoj sutarties su _Jo- 
ahimų Ribentropu, Hitlerio užsienio’~rėikalų ministeriu, 
atvykusiu į Maskvą ir pasirašiusiu jau aukščiau sovie
tų vicekomisaro V. Dekanosovo Berlyne aptartą sutartį 
lytų Europai pasidalyti. A. Bimba, vykdydamas įsaky
mą iš Maskvos piketavo prezidentą Rooseveltą ir kitus 
to meto administracijos pareigūnus, kad padėtų na-, 
ciams pasiruošti karui ir įsiveržti į Lenkiją ir Rytų 
Europą.

Visi vyresnio amžiaus lietuviai atsimena tą laiko
tarpį, nes visa Amerikos lietuvių spauda, pirmoje eilėje 
Naujienos, kėlė viešumon Bimbos suorganizuotą pike- 
tavimą Washingtone, kad “pažangieji” stotų už 
taiką. k

Lygiai prieš 40 metų pasirašytoji sutartis Ameri
kos komunistus dabar vadinamus “pažangiaisiais” per
metė j nacių lagerį. Dabar sovietų agentams nemalonu 
apie tą laikotarpį prisiminti, bet mes jiems priminsi
me, ką jie tuo metu darvė ir rašė. Ką jie tuo metu

Baudžiavos laikai LietuvojeX v

iki 1863 metu sukilimo
C • -‘ w

(Iš ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

DĖDĖ ANTANAS DAINORIUS
(Tąsa)

— Pagarbintas Jėzus Kristus, — tarėme ir 
nusimaukšlinome kepures.

— Per amžių amžius, — atsakė šeimininkas. 
Jis, pakilęs nuo suolo iš galustalės, kvietė mus 
sėstis prie stalo ant suolo.

— Ačiū, kad užsukote paviešėti, — tarė šei
mininkas paduodamas mums ranką. Tai buvo 
kresnas plačiapetis, žilaplaukis, ilgais ūsais se
nelis. Jo raukšlėtame maloniame veide vis dar 
dėžė gyvos jūrų ir ežero vilnių nenugalėtos mė
lynos akys, nors pečius slėgė 60 metelių. Tos 
akys, ,kaip vėliau patyriau, su globa ir meile žiū
rėdavo į mus vaikus padaužas, šypsojosi vieno
dai laimingam, o taipogi ir besiginančiam 
žvejui.

-- O jie šiandien daug sugavo, — sako iš 
kampo .'’kinas, rodydamas ranka į mus. Dėdė 
Antanas žvilgtelėjęs į mūsų krepšius tarė:

— Geri me'keriotojai. Žuvų papročius rei
kia žinoti. Kiekviena rūšis turi joms" tinkamas

frontininkų vadas ir laikinosios , naudos ir visišką ideologinę pe turime atstatyti liberalaus ir 
naudą.

Mes turime patys įsisąmonin
ti ir tai pasakyti savo jaunimui, 
kad Lietuva yra pavergta vals
tybė’ ir kad pavergėjas niekuo- 

»met nėra geras. Kas iš to, jog 
Lietuvoje galima kalbėti lietu
viškai, bet negalima lietuviškai 
galvoti? Mes turime ginti- savo 
valstybinę tradiciją, kuri šian
dien’ iš visų frontų statoma pa
vojum,’ jų tarpe įsirikiuojant ir 
Lietuvių frontui savo pataika
vimo. politika. Frontininkų va
deiva Adolfas Damušis pataria 
jaunimui vykti Lietuvon ir ofi- 
ęialiose įstaigose surasti savo 
šeimų medžius. Taip pamokin
tas jaunas Linas Kojelis suran
da, kad Vilniaus universitete 
perdaug pabrėžti tikslieji moks
lai- prieš humanitarinius- Tai 
prilygtų tokiam atvejui pas žy
dus, kad jų vadai kritikuotų 
vokiečius gestapininkus, jog jip 
vertė kaceto muzikus groti Mo- 

c zarto' muziką vietoj Blocho, kai 
■ krematoriume degė jų tautie- 
; eiai. Beje, tokių nesąmonių .pas ;
žydus'nepasitaiko.

Mums yra paneigtą pagrindi- 
. nė valstybingumo teisė Dėl jos 
atgavimo reikia įtempti visas 
turimas jėga?. Štai §iąis metais 
mes buvome skaudžiai įžeisti, 
Amerikiečių Menų ir Mokslų 
akademijos, kąi šį savo pavasa
riniame leidinyje Daedąlus iš
spausdino. Werner Ęoss straips
nį apie Europos , daugiąkalbinę 
ateitu Rqss surado Europoje 24 
.valstybes ir 30 kalbų. Jų tarpe 
nebuvo net lietuvių.kalbos, nes 
jį tęrą tik regionalinė- kalbą 
kaip vėlsų Didžioje Britanijoje. 
Netenka galvoti, kad lyginamų- ’ 
jų kalbų profesorius Ross neži- , 
notų, jog lietuvių kalba yęą sena ;

vyriausybės ministras pirminin
kas Juozas Brazaitis nebuvo vo
kiečių suimtas ir kalintas, kai 
vokiečiai, matydami savo besi
artinantį pralaimėjimą, buvo 
nepaprastai žiaurūs ir'su niekuo 
nesiskaitė. Nėra jokio- reikalo 
apšaudyti šiandien Juozo Bra
zaičio nesėkmingos ir kenks-

savaimingo patriotizmo idėją ir 
jos puoselėjimą. Visa kita ateis 
savo keliu.

Saulius Simoliūnas

Ne JAV pradėjo karo veiksmus prieš Japoniją,’J f“11805 ld€9loSiios griuvėsius, 
bet reikią įspėti senus -fronti
ninkus ir jų prieauglį, jog da
bartiniai jų bandymai. tartis su 
rusais yra tos pačios ankstyves
nės klaidos skaudus pakartoji
mas.

Dabar išeivių tarpe yra per
šama mintis, kad per kultūros 
puoselėjimą lietuvių tauta taps, 
laisva. Būk tai okupuotoje Lie
tuvoje daug padaryta kultūros 
baruose ,'ir bęt kokie nors ;ten' 
politiniai memamumaį- gali at
nešti tik didesnę priespaudą. 
Tačiau ten taip nėra. Yra daug 
pajėgių kūrėjų okupuotoje Lie
tuvoje, bet jie yra priversti 
kurti oficialią kultūrą arba anti- 
kųltūrą. Bet kokie p,elitiniai ne- 

{rąmuęnąį ątp.ęšė okųpuoton Lie- 
į tuvon tik šviežią orą. Išeivių są- 

jimas. Tūli asmenys ir grupės moningos vįsųęmenės uždavinys 
bandę susidėti su viena ar kita i yrą yi§ųr h- vįsųomet apgailėti 
galybe Bendradarbiavimas su -įtetųvo^. okupaciją ir pasauliui 
naciais nieko, gero, nędąvė- Pą- ^vąrgįųjų pąpčiųs. 
vyzdžiui, tik 1945 nįtąiš, kai Męą ‘ turimą /pągyvinįį say.o 
sąjungininkų pajėgę? kovojo jau ..kpYU prieš ę^sųs okųpąntųs, nąs 
pačioje Vokietijoje, naciai of i- ^įtąip įįę bąndp užmigdyti pą- 
cialiai paskelbė naują politiką Į ęaųįįo, sąmęnų dėl Liętuvąs ir 
dėl Rytų Europos ir Ukrainos. Į kitų valstybių okupącijos,. Kai 
Tų metų net balandžio, mėnesį vąkąrięčiąi nobęlistąį mokslmin- 
neb.ųyę pilnas tų valstybių pri- kąi bęįbotųoįą rusų rengiamus 
pažinimas is B.ęrlyno pusės. Sų 
ąąęiąįs dąugįaųsią bendravo 
Lietuvių aktyyiąfų frontas, bąt

kaip netolimą praeitį klastoja A. Kazlauskas, bet Japo
nija tų metų gruodžio 7 dieną užpuolė ramiai uoste 
stovėjusį Amerikos laivyną, nuskandino kelis laivus ir 
užmušė kelis tūkstančius jūrininkų, karių ir Havajų 
gyventojų. 1

Patys gudriausieji sovietų propagandistai dar ne
sugalvojo pateisinimo nacių ir sovietų valdžios paktui, 
užtat nutarė visai apie jį nieko, nesakyti, o kaltę mesti 
ant kitų. '■. / • ? , ■ _■

Komunistams nemalonu prisiminti sutartį su na
ciais, bet mes ją priminsime. Ją turėtų žinoti kiekvie
nas lietuvis, kuris išgyveno karo baisenybes.

SUPRASKIME LIETUVOS VALSTY
BINGUMO IDĖJA

Prieš Antrą pasaulinį karą ir 
jo metu Lietuvoje plito dilemiš- 
kos mintys, kur sukti: Maskvon 
ar Berlvnan, Maskvon ar Ro- 
mon, naujos Europos statytojų 
pusėn ar sąjungininkų pusėn 
ir t.t. Beje, patriotai dažnai už
simindavo, jog reikia pasilikti 
Vilniuje. Taip galvojo ir demo
kratiškai nusiteikę JAV lietu
viai, įkūrę Amerikos Liet. Tary- 
bą. Patriotai ^tėvynėje ir išeivi
joje išreiškė liberalinio naciona
lizmo mintį, jog kiekviena tauta 
pasirenka savo kelią ir leidžią 
tai daryti kitoms tautoms. Šis 
liberalinis patriotizmas duoda 
ideologinius pagrindus Europos 
pavergtų tautų įvairiems sąjū
džiams, kurie skelbia tautinių 
valstybių neliečiamybę.

Vis dėlto lietuvių tarpe nesi- 
reiškė vien tik patriotinis judė- voje), tai tik tenka priminti, jog

Męą tyu-įmę . pągyvinįį say.ę

kitų valstybių okupacijos. Kai

89 mylios nuplaukusi 
nori toliau plaukti

JUNO BEACH, Fla. — Diana 
Nyad, vos tuziną .dienų pailsė
jusį po 89 mylių atplaukus iš Ba
hamas į Floridą, pasiekdama 
visapasaulinį rekordą^? ruošiasi 
rizikuoti ir nuplaukti. įš. Kubos 

’ į Floridą. “Tai bųs.^mano pasku
tinė kelionė;”, pasakė ji. Distan- 
bįja. tarp Floridos, ir Kubos yra 
100 mylių. .Plaukimas tupėtų 
įvykti spalio mėnesį.

Sieks apsaugoti nuo švino
Washington;'— Maistą, ir 

Vaistų administraciją pradėjo 
perikerfii mętų’. planą' kaip“ ap
saugoti’ žmones nuo., švino, ku
ris plačiai vartojamas įvairiose 
formose, ypač maisto'pramėnė- 

’ j e. konservams iš skardos dėžu- 
• tems ir. skardinėms gaminti.

—' Federalinė valdžia siūlo 
per ateinančius...mo.kslo metus 
vežioti. 114,000 juodžių į baltų
jų rajonų .mokyklas.
• _< * ' 'A -.7

f

— Senatorius Frank Church, 
iškėlęs sovietų karo jėgų atsira
dimą Kuboje, yra Senato užsie
nio, komiteto, narys.

mokslines ^onfę.ręncįjąs dėl žy
dų mpkąlmiinkų.Rusijoje pridę- 

( girną, tąį išęi.viąi betėviai ęp^s-
vįsa tai buvę bergždžias, ir nęt1 lininkąj, ąąęi sų^įtį į glaudų įį°P- 
kęnksmingos pastangos. Kai į taktą su Lietuvos moljsĮįnmką^, 
š’andipn frontininkų valdomą lyg arųe. Lūtų laisvą pet sąvo sri- 
TJetuvių Bendrųęynęnė pęr są- Į tyąę. Yąįęarįęcįų nąįąliętų . .. .. .
vn ruporus lietuvių ąn,ti^ęmų- * tąąs ęlėį %b?£Šą žy^amąj ir laba£ turtinga, bę.t jis ąjtapa- 
n;stų tarpe nori, surasti bųyu- palengvėjimą puo jų pnes^au-; tina, žipomą, klaĮdįpgąi, M 
sius kęmun’stųs (daug Lengviau dėjų. tąi panąšuą lįętųvįų mpįs- su valstybę. Šį užgąvųną ątįįai 
tikrus surasti okupuotoje Lietu- lipinkų apeliąvimąs gal duotų sysime protesto pareiškime mi- 

irgi šio.kįos tęįįąs, nima} akademijai, bet savo tar-

savaybes. Vienom — užtenka skardinės blikstį- 
nėlės, kitoms reikia tikrų mažų žuvyčių, o dar 
kitom užtenka ir duonos gumbulėlių. Žmonės pa- 
žįstantieji ežerus, žuvų charakterius ir su dide
liais samčiais iš eketės trauks, o kitiems jos gali 
pasprukti ir nuo meškerių.

Dėdė Antanas gerai pažino žmonių būdą ir 
jųjų mažus silpnumus. Apsimesdavo, kad tiki pa
sigyrimams ir pasvėręs savo ranka mūsų ir vė
liau kitų atėjusių meškeriotojų laimikius sušuk
davo :

— Tikrai krepšiai sunkūs, gal kokia penkio
lika svarų bus . . . Juk jam negaila žodžių, žiūrėk 
vaiko veidas nušvito, reiškia tas jam malonu.

— Dėde, jau pavasaris kvepia ore, tai mes 
norėtumėm paklausyti lakštučių suokimų, — iš 
užustalės vaikai šaukia.

— Tai tuomet mes visi sudarykime sparnųp- 
čių muzikantų būrį, — sako dėdė, ir čia pat pra
deda atskirus berniukus mokyti įvairių paukšte
lių čiulbesio.

— Jonai, tu gražiai putpele klykauji. Petrai, 
tu puikiai pamėgdžioJi varnų kranksėjimą. Juo
zuk, tu tikros gervės balsą turi.

— Aš geniu tuksensiu, —šaukia vaikas nuo 
lovos.

— Mes svirplių čirškėjimus galime perduo
ti, — sako du nedideli vaikai.

— Kas iš jūsų galėtų pamėgdžioti upelio sro

tina, žinorąą, IdaĮdipgai,.

— Vienas suimtas airis prisi- 
p.ąžipo. apie lordo Mountbatten 
nužudymą. ....

— Penktadienį viecperziden- 
tas Walter Mondale atskrido 
į Kantoną Amerikos konsula
tui atidaryti.

— Chicago^ paęęigūnai labai 
susirūpino valdžios planu integ
ruoti visas miesto mokyklas.

vės čiurlenimą, — sako dędė, žiūrėdamas į ma
ną Jęnuką. v

— Galiu, tik truputį prikimęs.
— O; gal tu galėtum, karkvabalių zvimbti, — 

sako man ir čia pat mokiną. Vienas miško karve
liu pradėjo burkuoti, kitas griežle čerkšti.

Taip neužilgo pajutome gryčioje ramiąs šil
tos pavasario nakties idiliją. Mums beręfetuo- 
jant is Antankalnio kaimo Parėjo dėdės sūnus* An
tanėlis Jis nusirengęs čia pat įsijungė į mūsų 
koncertą įsiterpdamas kokio nors paukšteįįę čiul 
besiu, tai šuns lojimu, tai arklio žvengimų arba 
mūsų koncertui rimstant lamzdeliu piemenėlių 
daineles raliavo..

Galiausia jie abu įdomiai imitavo kaimo va
karinius garsus: čia gaidys.sugiedodavo^ląįą šuo, 
mikeno karvė, verkė vaikas, ratai dardėjo va
žiuodami gatve ir pagaliau išgirdome iš 
grįžtančio jaunimo giesmės tolimus aidus. L_ :_

— Dėde, jau žvakė baigia degti, — sušuko 
upelio čiurlentojas. , '

Staigiai viskas nutilo. Dabar apsižiūrėjome, 
kad sėdime tamsoje. Po minutės suklegėjo, susi
rinkusiųjų patenkinti balsai ‘lyiėį/’kattu sujudo, 
ieškodami kepurių, o žvejai dar ir krepšių^Diedė 
sukinėjosi čia pat patenkintas, gyvas ir Jinks-

TĄS, PATS,. DĖDŠ PĄS^KO^IUS
Ųa^aų Įr ąįį nųąĮatinių sekmadienių — jau

nesnių dėdės Antano vakarų lankytoju. Jis bu
vo gimęs paaisėto baudžiauninko žvejo šeimoje. 
I rusų kariuomenę pašauktas tarnavo jūrininkų 
karo laidynę apie 20 metų. Grįžęs iš tarnybos pą- 
ežeryje, kaip senas karys iš valdžios gavo desiių-. 
tinę žemės, yędė, pąsisAątė pirkelę ir tapo žvejų. 
Mokėjo dirbti roges, ratus. Mirus žmonai, paliko, 
su sūnumi Antanėliu.

Jis mųųis pąjjąsąb.odąvo, apie jų aplankytus 
tolimus kraštus. Jo pasakojimuose jausdavosi 
gyvenimiškos smulkmenos, bet ir gilios paslap
tys, kurių atspėti mes negalėdavome.

žvaigždės, nakties vėtros, šiaurės pašvaistės 
ir jų atošvaistės, vandenyse jam buvo, taip pat ar
timos. Jų pąsąkojimuose buvo. įpintas kažkoks 
šventumo jausmas, ir atsidavimas Dievui i^ 
gamtai. Jo laisvę mylinti dvasia mus įtikindavo, 
kad stiprios valios ir tvirto pasiryžimo žmogus 
negali būti gyvenimo parblokštas.

r Mūsų apylinkėje plačiai garsėjo prie Šven
čionys —Utena vieškelio Moškės karčiama. Žmo
nes juokdavosi iš nuolatinių gėrėjų. Kartą dėdės 
Ahtan^'^fe-snis,' nuslinjęęs.. jaunuolių veidais, 
surimtėjo, rJĮąt; jis pąstį>ėjj .|eletą buvusių at
sitiktinų dagtinės maukėjų. ■ ■ ■ .

mas. . (Bus daugiau)
5l, n.V šaturdaWSepter^eril 7 W



AKUiĖRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

So. Pulaski Rd. (Crawford 
ftuUic&l Building) Tel. LU 5-6446 

JProma ligonius pagal susitarimą.
Jei neat^ibepią, skambinti 374-8D04

OR. PAUL V. DARGIS 
>¥©¥TQJAS IR CHIRURGAS 

WeeMieufwr Community klinikom 
Medtctnos direktorius

S, M*nh<Lfn Rd^ Westche#t>r, lk_ 
VALANDOS: 3—8 darbo, dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 3—3 vai 
5d2-2727 arbi 562-2728

BE 3-5893

* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 WmT 103rd Street 
Valandos pesai susitariu.

DJU fRANK PLECKAS 
OeTOMETRlSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2«» W. 71 St. T*l. 737-514J 

Tikrinu aki*. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

¥<L «tti susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

J. VENCLOVA

1

Lietuvos Vyčių seimas Chicagoje
Banketą baigė malda.

11:30 vai. vak. dalis svečių 
skirstėsi. Be abejo, dalis panoro 
šokti. Fotografų, kaip paprastai, 
čia buvo gausu.

Rugp. 19 d. 10:30 vai. ryto 
konvencijos intencija Šv. Mi
šios. Karo veteranai ir Vyčiai 
organizuotai eina į Marquette 
Parko Šv. Mergelės bažnyčią 
pamaldų. Komitetas jiems re
zervavo suolus. Eisenos priešaky 
karo veteranai su vėliavomis, 
trys su šautuvais, šeši su pa- 
pačkomis. Pasirodo, čia dalyva
vo: Don Varno, Dariaus ir Girė
no veteranai. 4 valst. vėliavos, 
2 veteranų, 2 tautinės ir viena 
Vyčių. Buvo prie jų 'palydos. 
Mačiau keletą mergaičių, pasi
puošusių tautiniais rūbais. Aikš
tėj iškeltos vėliavos.

Šv. Mišias atnašavo Jo Eksc. 
vysk- V. Brizgys. 8 kunigų asis-

(Tęsinys)
Kun. A. Jurgela tis paminė

jo, kad į Chicagą ir kitus mies
tus atvyksta popiežius Jonas 
Paulius II. Mano, kad reiktų 
popiežių pasitikti ii pasveikinti 
Vyčių vardu.

Išrinkti Centro organai, pri
imta eilė rezoliucijų Kitos buvo 
gerokai išdiskutuotos. Dienos 
darbų pabaigai sukalbėta malda.

7:30 vai. visi rinkosi į 7-tą! 
aukštą banketui. Puiki ir sko-1 
ningai įrengta salė. Klausiu V. 
Semašką, kiek vietų. 450, at-1 
sakė. Ir dar dalis turėjo grįžti 
namo, nes nebuvo tuščių vietų. 
Bilieto kaina — $17.50.

Prie Garbės stalo susėdo: 
vysk. V. Brizgys, gen. konsule 
J. Daužvardienė, sen. F. Savic
kas, kong. Derwinski, A. Bra
zys, Ph. Skabeikis. kun. domi
ninkonas Ant. Jurgelaitis — 
Vyčių dvasios vadas, kleb. A.! ta prie altoriaus. Labai patrio- 
Zakarauskas, V. Semaška ir kiti, i tini pamokslą pasakė kun. A. 
Iš viso .25 asmenys.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

**Nė« širdimi tikima, o burna išpeikiama, ir taip jęyiama; iiga- 
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad uę, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų ^Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo Žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

Mažeika S' Evans

Ofiao telef.: 776 "880 
t*l«fu *48-5545

Į

DR. VYT. TAURAS 
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SMdra praktika, spw. MOTERŲ Ilges. 1 
Ofisas 2652 WEST SYth SYR2ET 

K PR >71223
OFISO VAL.: pirm.. antnuL, tračiad.

.alau 2-4 vai. popiet ir kitu laikui 
. pagal susitarimu.

P ŠILEIKIS. O. P
ORTHOPEDas-PROTEZISTAS ! 

Ik'' Aparatai- Protezai. Mdd. han- 
V Pažai. Speciali pagalba kojom*. 
~ (Arch Supports) ir t t

West ilrd St, Ckic*®*. IH. 60629

IL ■ > r ■■ ,, ,r „ .
? . . • - *■ k. r i ■- ■ -.» - »• - ■

FLO KI DA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo -

; St Petersburg, Fla. 33710 
įį (813) 321-4200

ŪR. A. MILIUS k

Moterų ligos,‘Chirurgija.
5037 Central Avė.

* St -Petersburg, Fla. 33710
Tel. (313) 321-1004

LeidimM — Pilni Apdraudė 
tEMA KAINA

SOPHIE BARČUS
BADU* 4WHMOS VAUMUDOf

t
s

LIETUVOS POLITIKA;

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eile 
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. Red.

(Tęsinys)

To paties prof. J. Aleksos (3- Kaip jau buvo kalbėta, jog
369) apskaičiavimu, Lietuva ga- ras lietuvis yra tas, kuris vykdo, 
lėtų lengvai išmaitinti virš ?5. pilnai savo tautinį pašaukimą, 
mil. gyventojų. O prof. A. Rim-lt.y. myli savo, tėvynę Lietuvą,

Laidotuvių Direktoriai

Jurgelaitis.
Šv. Mišių auka nešė Ph. Ska- 

be:kis su viena Vyčių mergaite.
Prie grotelių įteikti jumo

rams žymenys. V v
Po Šv. Mišių vysk. Hayes pa

sveikino: “Garbė Dievui Tėvui 
ir labas!” Po to tarė labai sim
patingus žodžius lietuviams ir 
linkėjo Dievo malonių. Perskai
tė kardinolo J. Cody sveikinimo 
telegramą.

Parapijos choras, vadovauja
mas A. Lino, gražiai giedojo 
atitinkamas giesmes. Vargonavo 
A. Skaisgirvs ir dar vienas 
muzikas.

Daugybė žmonių ėjo prie Šv. 
Komunijos. ■ t

Iš bažnyčios organizuotai nu
ėjo prie Maria High School (ant 
California gatvės) prie laiptų 
daryti nuotraukas. Prinešė šiek 
tiek kėdžių garbės nariams.

Fotografų gausybė. Noreika 
nuo autobusiuko darė net kelias 
nuotraukas. į Į

Visi dalyviai vyksta į parapi- į" 
jos salę pietų. Stalai parengti, p 
Šeimininkės laukia su patieka
lais. Yra ir bufetėlis. Tvarkingai 
stoja j eilę ir eina atsinešti val
gio. Čia pat ir kavos ąsočiai. Pie
tūs $6. Gana geri, sotūs ir sko- 
nirigai pagaminti pietūs.

Prie garbės stalo, scenoje: 
vyskupai, klebonas, pirminin
kas. J. Adomėnas. M. Karsel 
G. M’kalauskas, W. Svekla. 
Pranešėja p-lė Šankus. Buvo 
prsaikdinta naujoji valdyba.

P:etūs pradedami malda ir 
baigiami, kaip paprastai, malda.

Pasisotinę vyksta tolimon ke- į 
lionėn i namus. Jau laukia auto-

Į ousai. Į
Link'u laimingos kelionės, dė- į 

kojų už viešnagę ir sakau, kad 
j daug Jums pinigo ta konvencija 

kainavo. Bet tegul nauda būna 
didesnė už išlaidas.. .

K. Paulius Al

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

Banketą pradėjo V. Samaška. 
Pirmininkavo kleb. A. Zaka-

■ rauskas. Invokaciją sukalbėjo 
Į vysk. V. Brizgys, sveikino Vyčių

konvenciją kardinolo J. Cody 
vardu.

Ph. Skabeikis .padėkojo daly
viams už išrinkimą kitai kaden
cijai.

Jaunuoliams įteiktos stipendi
jos: pirmoji $750. antroji $500, 
trečioji $350.

Vyčiai kasmet Įteikia nusipel
niusiems ' asmenims ordinus. 
Pernai buvo .pripažintas senai 
Vyčių veikėjai gen. konsulei J- 
Daužvard’enei. Kadangi jai ne
buvo įteikta,- tai Įteikė šįmet. 
■Už šiuos metu-s ordinas įteiktas

• K. šipailai iš. New Jersey.
Kongresmaną- Derwsinki pri-

■ statė pažymėjimui gauti už jo 
j nuopelnus lietuviams. Kongres- 
i maną konvencijai pristatė kum 
. C. Pugeviėius,. o Derwinskis 11- 
: goka kalba padėkojo ir pasisakė 
; ginąs ir ginsiąs lietuvius ir ki- 
I tas pavergtas tautas. Visi atsi-

r

i j T 
ge-

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

kos (Ekonomika) ir prof. dr. K. 
, Pakšto nuomonėmis, padarius 
didesnę ūkio pažangą, Lietuva 
galėtų talpinti apie 8 mil. gy
ventojų. Vienok nežiūrint to, 
Lietuvos vyriausybė pradžioj 
net leido nemažam skaičiui lie
tuvių išvykti į svetimus kraštus 
neparuoštiems emigracijai. JBe 
to, nebuvo1 skatinama lietu
viams turėti gausias šeimas? N e-

■ j buvo’ 'įvestaš 'mokestis viengun
giams ir bevaikėms šeimoms 

vpalaikymui gausesnių šeimų: 
Net buvo' mokami priedai už- 
vieną vaiką ir 1.1.

Tad buvo vengiama turėti vai
kus ar didesnį jų skaičių. Dėl to 
bene pirmasis prof. Pr. Doyy-

■ daitis (Kosmos, 1927, 2-3 nr.) 
atkreipė dėmesį ; Į tai, nurody-

jai nuoširdžiai darbuojasi, sten
giasi gerai pažinti savo tautos 
praeitį, jos gyvenimo būdą, 
reiškiasi lietuviškai, lietuviškai 
samprotauja, puoselėja gražius 
lietuviškus papročius bei tradi-': 
cijas, rūpinasi savo tautos ir lie- • 
tuvybės išlikimu, auklėja savo į 
vaikus lietuviškoj dvasioj ir, 
panašiai.. • x

•KadahgU geras lietuvis tun stoję ilgaf jąm^plojo.
’būt geras patriotas; tai tenka Berods. & jauniems vyčiams 
nors šiek tiek paliesti pĮatį pat-‘ vysk. BHzgys jtęikė po $25 čeki, 
riot-zmą. Prof/M. de Munnynck Q^estras V’są laiką grojo.
(Psychologic du • patriotisme, ^Svečių tarpe inačiau inž. G. 
1914) aiškino: “Patriotizmui ne- <jis buyo įr Vyčių

konvęncijoj), kan. V. Zakaraus
ką, T. Blinstrubą, prof. Šimutį, 
dr. Rugienę, p. Balzeką. p. Pra
nevičių. kun. Z. Kuzminską, 
prof. Mackevičių, prof. B. Vitkų 
ir daugelį kitų Įžymių žmonių.

Konvencijos dalyviams buvo 
pristatyti neperseniausiai atvy
kę iš okup. Lietuvos Lidija ir 
Romas Giedra. Auditorija juos 
iškilm’ngai sveikino.

Pirmininkaujantis kleb. Ant. 
Zakarauskas pristatė svečius.

pakanka vien tik protinio pa- 
grindo? Tad reikia, kad visas as
muo, kaip yra. būtų tėvynės mei
lės pagautas”. Vysk.-prof. dr. T., 
Toth (156-116) paryškino: “Sa-'

i

Ll«twd* kattat kasdien nuo pir
madienio Iki' penktadienio 2:00 
—3:30 vaL popiet Seitadienials 
ir Aekmadieslaia nuo «J0 iki 8 JO

VedėĮ. Aldana Davkva

Talef.: Hlntfaek 4-241J
7159 S*. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL 60629

A “Lietuvos Aidaifj
_.KAZt BRAZDŽIONYTt '

Projjr«tnoj redėle

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio š> vaĮ. vak.
r

Viaog laidos ii WOPA rtotioc 
banga 1400 AM.

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

- 2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

‘ Tęlef. 778-5374

damas, kad lietuvių tauta eina, vo tėvynę tik tas myli, kas kai--’ 
į pražūtį, nes lietuvių švięsuo- tu su ja kenčia ir džiaugiasi... 
menė vengia turėti vaikų. Tą. kas tėvynės ateiti laiko savo 
patį dabar daro ir išeivių švię-j ateitimi... Bet pirmiausia mo- 
suomenė, nejausdama atsako-‘kėk tėvynei gyventi”. J. Maz- 
mybės jausmo, kada mūsų tau-| zini (95-153) nurodė: “Mūsų tė-• 
tai gresia pavojus išnykti nuo | vynė, tai Dievo duotas mums 
žemės paviršiaus, ypač galėtų namas”. Lietuvių didvyriai, gin- 
turėti gausias šeimas lietuviai 
daktarai ir kiti profesionalai ar 
praturtėję biznieriai.

Taip pat su širdgėla ir prof. 
K. Pakštas (103-34) apeliavo: 
“Lietuvių tauta tirpsta nuo 13 a. 
pradžios ir nenustojo tirpusi iki 
šių pastarųjų dienų. Mūsų nuos
toliai žmonėmis yra pasibaisė
tinai dideli. Tad Lietuvos antrom 
pogeografijoj žmonių ūkio prob
lema yra pati aktualiausia, sau 
lygios neturi. Tačiau valstybės 
biudžete antropologinis ūkis ne
turi paragrafo, nei straipsnio. 
Tai skaudi ironija ir nesirūpini
mas: išrodytų, kad galima leisti 
lietuvių tautai iš lengvo, be 
skausmo iš šio pasaulio pasi
šalinti”.

KAS LIEČIA’GERUS 
LIETUVIUS

Gražus paprotys yra vadinti 
gerais lietuviais patriotais tuos 
asmenis, kurie, ii tikrųjų, savo, 
lietuviškais darbais yra užsipel
nę šio vardo. Bet vadinti gerais! 
lietuviais patriotais visokias lie
tuviškos dvasios paliegėlius, į 
įvairius savanaudžius ir net 
tuos, kurie savo darbais žlugdė 
lietuvių tautą, niekino gerus lie
tuvius, tai profanavimas gerų 
lietuvių. O vis tik mes šią ano-| 
maliją mūsų įvairiuose spaudos I 
leidiniuose dažnai sutinkame. J

darni Lietuvos laisvę, deklara
vo: “Mylėdami savo tėvynę Lie
tuvą, mes krauju nuliejomę jos 
žernę, kad ateinančios kartos 
mylėtų Lietuvą, ir visi lietuviai

Berods, & jauniems vyčiams

broliškai darbuotųsi lietuvių 
tautos gerovei, kad ji amžiais 
gyvuotų’’.

(Bus daugiau)

One of the most exciting motorcycles to hit the market this fall is Kawasaki’s Zl-R, a high 
performance 1015cc street bike with a European racing design. ,

-i i—    ------------------------------------------ —-   '

Kawasaki Motors Unveils the Zl-R, 
The Ultimate Performance 1015cc Bike

Riders looking for the ulti- 
in high performance 

motorcydes should 
out Kawasaki’s new 
unveiled recently at 

dealerships across the country..
Billed as one of the fastest 

street motorcycles ever built, 
the Zl -R combines slick road
racing configuration with in
credible performance on the 
street or the open road.

Zl-R riders will be noticed. 
The Zl-R is highly stylized, 
featuring low-rise European

mate 
street 
check 
Zl-R,

handle bars, a quarter fairing tinguishing position lights and 
and a long, low slung gas tank a positive neutral which shifts 
that provides a freedom of frofn low^ to “neutral“xmiy 
choice in riding positions. 
Dressed in a rich “stardust- 
silver” color, this machine 
commands attention.

Kawasaki’s new road ma
chine was designed to'maintain 
Kawasaki’s big bike leadership. 
The Zl-R has a five-speed 
double-overhead cam engine 
and numerous luxury features: 
full instrumentation, a quartz
halogen headlight, highly dis-

when the Zl-R is stopped.
Taking all these features 

into consideration, most ob
servers consider this bike the 
“state of the art” in the 
IQOOcc category. It’s a bike 
for a rider that wants both 
comfort and control at flat- 
out speeds.

See the Zl-R and the entire 
line of 1978 models at local 
Kawasaki dealerships.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tek: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-U38.1134

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Tek Y Arda 7-1911

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET
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Edviną Y-ankus, Edvardas Bo- 
reiša, Petras Bružas, Antanas 
Sukauskas ir Vytautas Sirvydas.

■— Juozo Bacevičiaus, Mar
quette Parko Namų Savininkų 
draugijos delegacija —adv. G. 
Čepėnas, adv. Ch. P. Kai ir St. 
Patlaba, aplankė policijos ko- 
mandierių, prašydajni geres-

I nės apylinkės apsaugos.
j mandierius pažadėjo Marquet-' 
i te Parko namų savininkams, 
ypač lietuviams, geresnę ap
saugą. Netrukus ta pati dele
gacija rūpinasi gauti audienci
ją pas Chicagcs merę Jano
Byrnę pasikalbėti namų savi-; 2212 W. Cermak Road 
ninkams aktualiais reikalais.

— Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos seimas įvyks spalio 12-14 d.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Ko.
APLINK MUS IR MUSŲ NAMUS 

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
s Krosnies rinkės ilgainiui bespalvio acto: skiedinyje me- 

tampa nešvarios ir maisto nu
tekėjimais apdegusios. Prieš va
lant jas reikia pamirkyti per 
naktį karštame vandens ir muilo 
miltelių skiedinyje.

e JAV yra užregistruoti virš 
5 milijonai motociklų. Judėjimą 
apsunkina ir registruotas visas 
milijonas mopedų, kuriuos da
bar leidžia važinėti savo vieš
keliais 44 valstijos. Jie atsirado 
Europoje po Antrojo Pasaulinio 
karo ieškant pigios susisiekimo 
priemonės. Jo pavadinimas su
sideda iš dviejų žodžių: MOtor 
ir PEDals. Su galonu benzino 
juo nuvažiuojama 135 mylios, 
po 30 mylių per valandą. 1975 
metais jų JAV buvo 50,000 gi 
šiandien yra virš milijono. Spė
jama, kad bėgyje 1980 m. jų bus 
keietas milijonų. Yra žinoma, 
kad Europoje 1971 m. jų buvo 
16 milijonų, virš 7 milijonų vien 
Prancūzijoje.

• Plaunant rankomis jautrias 
skalbimui medžiagas, į galutiną 
išplovimo vandenį įpilti truputį

džiaga daug greičiau ir daug' 
geriau išskalbiama.

> Kūdikiai greičiau pripran
ta valgyti visų valgomą maistą 
naudojant spalvotus plastikinius 
šaukštus ar šakutes.

taip laikyti 5 minutes. Tada su 
dėti almondus ir petruškas. 
Gerai išmaišyti ir patiekti 1 as 
inenims.

• M<‘$?stanti gaminti sveiką 
maistą Amerikos lietuvaitė at-J 
siuntė ryžių mišrainės — Ricė 
pilaf — receptą. Reikia: smul
kiai sukapoto svogūno, ketvir
čio puoduko margarino, 1 U. 
puoduko šutytų ryžių—r Minu
te rice, pustas puoduko van
dens, puoduko arba keputėš 
jautienos buljono puoduko 
razinkų, % puoduko kapotų ai 
mondo branduolių ir 2 arbati-ai.;^Į|. :ąųji|gt&s silkės- išrenkami 

’. Smulkiai supiaustytas
I svogūnas pakepinamas aliejuje. 
E Silkė, lašiniai, svogūnai ir obuo- 

kartus permalami.

• Atvėstant orui bandykime 
pąsigamfrAi rūkytos silkės tepi- 
nį. Reikia: vienos rūkytos sil
kės, 100 gramų rūkytų lašinių, 
obuolys, svogūnas, šaukštas 
aliejaus, pusė stiklinės grietinės 
■ir stikiines-swrajonezo.

niai šaukšteliai sukatpętų.švie-:įkaulai.
žiu petruškų. Kaintinti apie 5 
min. ant mažos ugnies svogū-.
nūs ir margariną didelėj kęp.Jjlys tris _____ r______  .
tuvėj, kol tampa minkšti, bet Ū gautą masę supilama grietinė- 
neparuduoja. Po td įdėti ryžius Flė ir gerai išsukama. Masė su- 
ir kaitinti apie 3 njin. Supilti įdedama į pailgą indą ir užpila- 
buljoną ir vandenį, tarp pat ra-Į ina majonezu. M, Miškinytė& 
zinkas, užvirinti; Užvirus, nu- ’ 
imti nud ugnies uždengti ir

i,-,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--- -------

1 .

=

Kviečiame visus, kurie domisi Florida^-: 
suvažiuoti į SUNNY HILLS -
spalio 27, 28 ir 29 dienomis.

= C c 
E

f

Dėl informacijų kreipkitės? j:; ; < į 
7 » - - ■* . •

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333 
M. Kielą, Chieagoje 312—737_1717" 
J. Mikonį, Clevelande 216-531-2190

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

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

Simas Sakys, Wharton, 
i - IjW'J’’ kuri laiką buvo 'išvykęs į 

lĮįKanadą. Dabar grįžo į nuolati- 
f Uhę. gyvenvietę. Keisdamas fadre- 
=j’są, parėmė Naujienų^ leidimą, 

%1(L auka. Dėkui. Aleksas Ur- 
| bonas iš St. Petersburg Beach, 

Fla., apsigyveno Gulfporto ap.y- 
'l| linkėjei.

Gaudentijus Mališauskas iš 
Marquette Parko spėcialiu 'laiš
ku atsiuntė gerus linkėjimus ir 
juos’atlydėjo $10 auka. Brighton 
Parko ;tautiętis užsisakė Naujie- 
nas pusei metų, -.bet pavardės 
prašė, neskelbti. Vasaros metu 
jis pirkdavo .Naujienas paski- 
riais numeriais, bet artėjant ru-. 
deniui ir, blogėjant orui,, jis jas

3.

| 
»
S

1

Visi lietuviai kviečiami; atkreipti Į Naujienai 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. / -L ■ ' f.

X

Naujiems skaityto jams, ’UŽsisakantiėtriš'Nau- 
jienas. iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. " 1

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati

nimo vajaus talką! ■

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų' 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratų, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ...............................................
Adresas .................. ....... . ..................... .

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede ...........  dol.
Pavardė ir vardas ...................
Adresas ______ __ ___ _____ _

>1T. '

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas t

Chicago, UI. Tel. Virginia 7:7747

užsisakė. Taip pat užsisakė 
Naujienas iki šių metų pabaigos 
tautietis iš Racine, Wis., tuo pa
istydamas platinimo vajų ir, HoHenden House viešbutyje, 
norėdamas tinkamiau susipažin-: Clevelande, laike Amerikos Lie
ti su dienraščiu. Dėkui visiems.

— Povilas Liutkus, Sudbury, 
Ont., pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė $5 auką. Ponia Elz
bieta K. Starr iš Marquette Par- Į 
ko ir Vytautas Žygas iš Cicero Į 
atsiuntė po. $2. Cicero apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
3 mėn. tikslu tinkamiau susipa-Į 
žinti, todėl pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui visiems. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi mieli 
tautiečiai kviečiami į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir pa- . 
reikšti savo asmenišką nuomonę 
jas1 užsisakant. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus bei platintojų ar skai
tytojų atsiųstus galimų prenu
meratorių adresus.
* — Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara išrinko centro valdybą: 
Povilas P. Dargis — pirm., Alek
sandras J. Čaplikas, Julius R. 
Kuzas, Antanas Andriulionis, 
dr; Algirdas Budreckis, dr. Vy
tautas P. Dargis. Alena Deve- 
■hienė ir Vyto Uznys — vice- 
pirm., inž. Grožvydas J. Lazaus
kas — sekr. ir Sandaros redakt., 
Hilda Kuzienė — ižd., dr. Kazys 
Šidlauskas — teisinis patarėjas. 
Kontrolės komisijon išrinkti:' 
Ona jagėlienė, Mykolas Simo- 

.kaitis ir Jonas Galminas. Švie- j 
ttimo komisiją sudaro: Antanas 
! Andriulionis, Bronius Bajerčius,

tuvių Kongreso. Posėdžių laikas 
bus atitinkamai suderintas.

ba- 
$1.

ka-

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-, 
imti.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

4

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 

įvairi aodrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Į 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

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

Kreiptis: .
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

*

— Dariaus-Girėno lit. mo
kykla pradės mokslo metus rug
sėjo 8 d. 9 vai. ryto Jaunimo 
centre. Pradžioje bus registra
cija, o vėliau pamokos. Mokyk
los vedėjas yra J. Plačaš, infor
macijai tel. 476-5381.

• Linksmas Vyčių piknikas 
Įvyks rugsėjo 2 d. 12 vai. vidu
dieni Vyčių salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47th St. Šokiams gros 
A. Ramonio orkestras, veiks 
ras ir virtuvė, įėjimo auka 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Šv. Kazimiero Lietuvių
pinių vadovybė praneša, kad 
nuo rugsėjo 1 d. kapinės grįžta 
į rudens sezoną ir lankymo va
landos buvo 9 ryto iki 5 vai. p.p.

— Čikagos aukšt. lituanistinė
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 8 d. 9 vai. ryto Jaunimo 
centre. Bus registruojami buvę 
šioj mokykloj ir nauji moki
niai, laikomos pataisos ir tikri
nami vasaros darbai, įsigyjami į 
vadovėliai ir mokslo priemonės, i 
Mokyklos direktorius yra Juo-Į 
zas Masilionis, informacijai 1 .
LU 5-2629.

— Illinois valstijos loterijoje valgomasis, Hollywood stiliaus.vonia,
v ,. "L. -n L, .2 mašinų garažas, mažas imokėjimas.

rugpiūcio 30 dieną Big ray Day skambinkite Michaels savo bargenui. 
lošime laimėjo 022, 49, 9 ir 5062. 
5th Anniversary lošime laimėjo 
07, 16, 37, 38 ir 047.

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

Tel. 247-5081 (Pr.)
— Horoscopes or Astrologies 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces I 
gary. ELINOR JAKŠTO, 17 N [ 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Mem be: 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

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

Tel. 434-9655 (PR)

OPEN HOUSE SUNDAY
7943 W. 1-S3rd Court, Tinley Pk., Hl. 
By owner, front view town house. 
1 car attached garage. 2 bdrms., Its 
baths, cent, air, up-graded carpeting, 
all custom decorated. Low 40’s.

429-5034 or 687-2047

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

68-TA IR HAMLIN

Labai patrauklus 5 kambarių
. Cod stiliaus mūrinis ant 48

I-i j sklypo. Įmontuotas baras ir natūra- 
e ’ į lūs židinys dekoratyvinėmis lentomis

• :škaltame beismante. Įmontuotos vi
rimo ir kepimo krosnys, formalus

2 mašinų garažas, mažas imokėjimas.

Tel. 254-8500.

Cape 
pėdų

M. ŠIMKUS h:.
Notary Public ■ - 

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

šymai ir kiloki blankai.

7348 SO. ROCKWELL

Gražus 4% kambarių mūrinis su 1% 
vonios. įrengtu beismantu jūsų šeimos 
malonumams, 2 mašinų garažas. Vi
same name yra vėsinimo sistema. Ap
žiūrėjimui iš vidaus skambinkite 
MICHAELS. Tel. 254-8500.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenf - 
3208'/z W. 95th St. 
Everg. Park, 111,
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60642, - 424-8654 J
State Farm Fire and Casualty Company

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

% MARIJA NOREIKIENe 5

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « TeL WA 5-2787 | 
Didelis pasirinkimąs. geros rūšies įvairių prekių. c 

t MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ ;
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f

2501

c

aukštas
Sac-

BEVERLY SHORES, IND. ;
By owner — 2 story brick 9 room 
beautiful home on Lake Michigan. 
1st floor — entry, huge recreation 
room, complete kitchen & V2 bath. 
2nd floor — large living room, 4 bed
rooms. kitchen & full bath. Gorgeous 
lake view, completely landscaped, 
lovely pines & attached garage.

Call (219) 872-1014

i M—

Apdraustas parkraustymas 
iš Įvairių atstumą.- ' 
ANTANAS VILIMAS . 

Tai. 376-1*82 arba 376-5996

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Antioch — Loon Lake 
Year Round Home.

4 Bedrooms, family room with 
fireplace, 2 baths, 2'/z car 

garage. S69,900.00 
395-6527

PALOS PARK — 6.78 ACRES

i

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635 -

b

FACTORY

HEAVY METAL FABRICATORS
PRESS BRAKE SET-UP:

PERSONAL 
Asmeny Ieško

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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.

Esu 27 metų lietuvaitė. Norėčiau, 
susipažinti vedybų tikslu su nevedu 
siu (nedivorsuotu) vaikinu, 27-35 m. 
baigusiu universitetą. Prie laiško pri 
dėti foto nuotrauką. Suinteresuotiem: 
rašyti: Naujienos. Box 231.

1739 So. Halsted St.. 
Chicago, IL 50608

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir y 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol. V 
Pavardė ir vardas ............... ............ ..................... .............................
Adresas .............          ,4

WAGES BONUS— BENEFITS

Telephone: Jim McNamara 538-8700

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa- f 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. j C 
Pavardė ir vardas ____________ _____________ -._____________
Adresas .................. ............... .............. ........ \i

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

Chicago, IL 60609

Equal Opportunity Employer M/F

Near 123 St. and Wolf Rd. Close to 
Holy Family Villa. Ideal for horses, 
dogs and nature lovers. Brick home 
with central air and fireplace. Wood
ed, 3 ponds. Heated kennel with 20 
inside & outside run. Stable and pas
ture. Near forest preserve trail. Pres
tige area. A unique investment op
portunity. By owner. S300.000.

Phone 448-3607
i

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

HELP WANTED — MALS 
Darh'ninku Reikia

5| Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu 
Svįmoteris. Dalino laiko darbas. Aiy vė moteris. Dalie. ___  _____ __
5 kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūti
5 užuolaidas. Gera transportacija, art 
E lietuviškų apylinkių.
5: Tel. 247-4431

LATHE MILLING MACHINE i 
_ & BORING MILL OPERATORS__1 

Top notch Company paid life & health! 
insurance program. Ample employee 
parking facility. Excellent public į 
transportation. Profit sharing incen-, 
tive program. I
Call 421-4794, ask for Ray Andresen.

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606

M HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

į REIKALINGOS PADAVĖJOS, BAR 
J. TENDERIS IR VIRĖJAS. Graži aplin 
E ka, geros darbo sąlygos, patogi trans 
r portacija. arti Marquette Parko.
4 - Tei. 925-1678

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vak d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629

_ NAUJUMO*, CHICAGO 1,‘ILL Saturday, September 1, 197|**




