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VLIKAS VAŽIUOS I
REIKALAUJA ATŠAUKTI VISAS RUSU 

r KARO JĖGAS IŠ AFGANISTANO
1LGA IR PAVOJINGA

KELIONĖ

SOVIETŲ VALDŽIA NUTARĖ ATŠAUKTI DALĮ 
• / SAVO KARIŲ IŠ AFGANISTANO

VENECIJA,- Italija - Septy-' JAV sportininkai Maskvon neva- 
nios pramonės valstybės, išklau-, žiuosį kol neatšauks visų Sovie- 
siusios prezidento Carterio gana tų karo jėgų iš Afganistano, 
griežtą kalbą, -nutarė vienbalsiai. Praeitą šeštadienį Sovietų val- 
reikalauti, kad Sovietų vyriau- džia dar kartą priminė Europos 
sybė” galimai greičiau atšauktų sportininkams, kad organizavi- 
visas Sovietų karo jėgas iš Af- nio komitetas sumokės jiems ke- 
ganistano. • ' < 'lionės į Maskvą ir atgal išlaidas.,

Pradžioje Vakarų Vokietija, jei jie važiuosią į Maskvą, šitas 
Prancūzija, Didžioji Britanija, pasiūlymas nedarė jokios įtakos 
Italija, Japonija ir Kanada buvo Venecijon suvažiavusiems mi- 
Įinkųsios nedaryti tokio griežto nisteriams. Prancūzų preziden- 
spaudimo į Sovietų Sąjungą, bet tas nesiryžo daryti jokių išimčių, 
kai prezidentas; Carteris turėjo jeigu Sovietų karo jėgos nebus 
progos išsikalbėti su kancleriu J atšauktos iš Afganistano.
Helmut Schmid tu, tai -ne tik Va-1 -------------------
karų Vokietija, bet ir Japonijai PIKETUOS MELUO- 
pilnįausiai pritarė prezidento ’ 
Carterio pozicijai ir nutarė vien-j 
balsiai reikalauti, kad visos sep-1 
tynios valstybės, apsvarsčiusios 
sovietų karo jėgų-įsiveržimą į Af-

riolika amerikiečių — 7 vyrai ir 
7 moterys — antradienį pradėjo 
500 mylių kelionę per Grenlan
dijos salų. Jie išvyko' iš Ang- 
magssalik, o kelionę numato 
baigti liepos 21 d., sumušdami 
penkiomis dienomis senąjį 40 
dienų rekordą. Slidinėtojai turės 
kęsti net 40 laipsnių žemiau nu
lio šaltį, poliarines audras ir 
sniego pūgas.- Pavojų sudaro, 
taip pat poliarinės meškos.

Visi slidininkai yra iš Minne-. 
sotos. Maistą ir įrankius jie ve-j 
šis kartu ant specialių slidžių, 
gi su pasauliu palaikys ryšį 
trumpų bangų radijo siųstuvu. • 
Bus studijuojama, kaip veikia j 
žiaurios gamtos sąlygos į žmo-i 
gaus kūną ir psichiką.

SLA PIRMININKAS POVILAS P. DARGIS
MADRIDO KONFERENCIJOS KLAUSIMAS LABAI 

SVARSTOMAS

JANČIUS RUSUS

Į Chicagon atvažiuoja devyni 
aukšti Sovietų valdžios pareigū
nai, norintieji -įtikinti, ukrainie- 
čius, gudus, lietuvius, latvius ir 
estus, kaŽ-iošaL nenori karo -sū 
amerikiečiais. Jie apsistojo-YM
CA viešbutyje, esančiame Chi- 

jeagoje 37 S. Wabash St. Jie nu- 
(duos nieko negirdėję apie Sovie- 
i tų tankų ir aviacijos įsiveržimą

tų Sąjunga visas ginkluotąsias 
paj ęgas iš ten ištrauktų.

Sovietų vyriausybė, patyrusi 
apie prancūzų palinkimą pada-; 
rytį nuolaidas, pranešė prancūzų- 
prezidentiii .Giscard d’Estaing,j. 
kad 'vyriąųsybė jau nutarė at- '
šaukti dal|:rųsų jėgųuš Afganis- Ry^ų • E^ro^ikilmė^^Ž  ̂I
tano. ;įPfežidęątas • Giscard j d‘Es- kiečiai žipp, kK:^ąįvažia>;ūsiėį'į 
taing pranešė^ šią žinią'Jstisjrin- rusai/rėngiaši >ąpgaiW.nėti~:i$ne- 
kūsiemš ministeriams, tačiau- jis i riki^fuį^Kėtvirtadieri^bir^elio 

” 26 d. vidudienjį 12; val% ukrai
niečiai, gudai,-lehkįąi'-ir kiti-ren
giasi piketuoti YMŲA viešbuty
je apsistojusius.rusuš. Jie netu
ri laiko sušižinoti su norinčiais 
piketuoti, - bet-, kyiečia piketuoti 
rusuąj ir šusižiribti su ukrainie
čiais:

pats nebalsavo už rusų praneši
mą, nes rusai nepranešė, kada 
ir_kiek karių jie'gali atšaukti. J

COSSIGA PRANEŠĖ APIE 7
RUSŲ ATŠAUKIMĄ ' v

Baigus svarstyti rusų įsiver
žimą į Afganistaną, į pasitarimą 
atvyko Italijo's premjeras Fran
cesco Cossiga;-, Jis. aiškino, kad 
Sėyietų valdžia oficialiai jam 
pranešė, kad ji atšaukianti dalį 
savo karo jėgų iš Afganistano. 
Susirinkusieji išklausė premjero 
Cossigos pranešimą;’ bet nutarė 
nedaryti jokių nuolaidų ir parei-

— Tass sekmadienį paskelbė, 
kad pirmieji Sovietų daliniai 
jau išvažiavo iš Afganistano,’bet 
nenurodė, kada ir iš kur jie iš
važiavo.

— Žuvusių karstus ir sužeis- 
kalauti, kadį rusai atšauktų visas tus Sovietų karstus rusai lėktu- 
Sovietų karo jėgas ir Sovietų po- { vais išveža iš Kabulo aerodromo', 
liciją iš Afganistano. Jeigu rusai -------- £■=.
jau pastebėjo padarytą didelę!
klaidą, tai reikalinga, kad jie| 
atitaisytų padarytą klaidą.

OLIMPIADOS NESIREN
GIA TAISYTI

Manoma, kad Sovietų valdžia, 
atitraukdama dalį karo jėgų, ti
kėjosi paveikti svarbiausių vals
tybių galvas, kad pakeistų nuta
rimą, liečiantį Maskvos olimpia
dą. Bet Sovietų nuosprendis ne
paveikė suvažiavusiųjų nuotai
kų. Sovietai gali būti tikri, kad

SOVIETAI NUTEISĖ 
ŠNIPĄ

jtfASKVA-,(P). — Raudono
sios armijos laikraštis sekmadie
nį pranešė, kad 31 m. inžinierių 
Alexander Nilovą. kariškas teis
mas nuteisė už šnipinėjimą 
JAV žvalgybos agentūrai ČIA. 
Jam duota lengva bausmė, nes 
jis tik įsipareigojo teikti žinias,! 
bet d^-4Įgpradėj o.
4,baigęs inžinerijai 

Dūmumba universitete, 
"buvo pasiųstas į Alžyrą. Ten jį 
:užan^gavo CIĄ agentas teikti 
žiąj^^kąi tik grįš į Rusiją. Už 
suteiktas žinias ČIA agentas pa
žadėjęs' įnešti jo vardu pinigus 
Į- Šveicarijos banką.

TURKIJOJE ŽUDYNĖS 
NESILIAUJA

ANKARA, Turkija. — Sekma
dienį dešinieji teroristai auto
matiniais ginklais nužudė Istam-
bulo mero padėjėją B'ulent De- 
mir, priklausantį kairiųjų Liau
dies respublikonų partijai. Tai 
penktas šios partijos narys, nu
žudytas mėnesio bėgyje.

Iš viso laike 21 mėnesio Tur
kijoje nužudyti 1,844 asmenys. 
Ten dešinieji ir kairieji teroris
tai žudo savo politinius priešus.

šiandien, birželio 24 d., Čikagos televizijos Antrasis ka
nalas (Channel 2) 8 valandą vakaro rodys filmą 

“Defection of Simas Kudirka“.

KALENDORĖLIS
Birželio 24: Simplicija, Jonas, 

B u d y t ė, Mintė, Algimantas, 
Arūnas.

Saulė teka 8:13, leidžiasi 8:30.

Venecijon suvažiavusieji ministerial turėjo progos 
aplankyti pačius seniausius rūmus, iš kurių keturio
liktame šimtmetyje buvo valdoma visa Rytų Europa.

; DEMOKRATAI ATMETĖ SEN. KENNEDŽIO
EKONOMINĘ POLITIKA AMERIKAI '

t <-

DEMOKRATŲ PLATFORMOS- SUBKOMITETAS LAIKINAI, 
PRIĖMĖ KENNEDŽIO PLANKĄ DĖL ATOMINIŲ JĖGAINIŲ

WASHINGTON, D.C. — Sie
kiant vienybės partijoje, į De-I 
mokratų Platformos komitetą 
buvo Įsileista daugiau senato- 

įriaus Kennedžio žmonių, tačiau 
■komitete dominuoja prezidento 
Carterio šalininkai. Sekmadienį 
po’sėdžiavo pilnas platformos 
komitetas ir 92:51 balsų daugu-Į 
ma priėmė prez. Carterio pasiū
lytą ir projektavimo pakomite
čio rekomenduotą ekonominę 
planką. Tuo pačiu buvo atmesta 
senatoriaus Kennedžio ekonomi
nės rekomendacijos. Jo delega
tai komitete peikė vyriausybės J 
ekonominę politiką ir vadino ją tarp Indijos politikų ir buvo 
didžiai klaidinga, blogiausia nuo vienas geriausių premjerės Indi- 
didžiosios depresijos laikų. Ta-‘ ros Gandhi patarėjų. Motina pa- 
čiau jų retorika nepaveikė pre- sitikėjo jo politiniais ėjimais ir 
zidento Carterio delegatų. j tas jam laimėjo daug draugų,

Tarp Carterio ekonominės po- bet kartu ir nemaža priešų. Kai 
litikos gynėjų buvo Čikagos de- 1977 metais Indira Gandhi pra- 
legatas aldermanas Rdman Pu- laimėjo rinkimus po 11 metų 
cinski, pavadindamas ją realia valdžioje, prieš ją ir josios sūnų 
ir garbinga, o ne pagrįsta reto- buvo pradėta didelė kampanija, 
rika apie neišpildomus dalykus, juos kaltino įvairiais politiniais 

nusikaltimais. Vis vien pastaruo
ju metu Indijoje buvo kalbama, 
kad Sanjay Gandhi netolimoje 
ateityje iškils į pačias aukščiau
sias Indijos vyriausybės vielas.

; PLAČIAI BUVOI
NEW YORK, N.Y. — Vyriau-: 

sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko-Į 
mitetas praeitą savaitgalį buvd 
sukvietęs visų Lietuvos laisvini
mo veiksnių pasitarimą įvai
riems gyviems reikalams aptar-

Įti. Praeita savaite Chicagoje po--. , r, ljr>. ... ,,T ... \ j r jvyko gausus Ronald Reagan pa-jsedziavo VLIKo taryba, o' pra- L .... o ® ,.. , x ,. . . . , I gerbti susirinkimas. Be gausiu
* j respublikonų veikėjų, dalyvavo^ 
k į didokas skaičius etninių grunf 

atstovų. Pirmon eilėn buvo/ 
ruoštas didelis plakatas, s/ 
nantis lietuvius ReaganoX 

j Veiksnių pasitarimams pasi- [ Iš lietuvių ten daly varo
baigus, dr. K. Bobelis tuojau su- Centro sekretorė Genovaitė Mei- 
šaukė New Yorko lietuviškos lūnienė, atlydėta savo xyro. Be 
spaudos atstovus ir radijo va-1 SLA atstovybės, ten atvyko ir 
landėlių pranešėjus, kad. galėtų adv. Mack, Lietuvių Romos Ka? 
informuoti ne tik apie aptartus talikų Susivienijimo piuninin- 
nutarimus, bet ir paaiškinti nau- kas. Vakaro organizatoriams iš- 
jai kylančius klausimus. Mūsų šaukus šių dviejų organizacijų 
korespondentas praneša, kad vardus, prie jų priėjo pats Ron- 
spaudos’konferencijoje dalyva-Md Reagan h- nusifotografavo 
vo net 45 asmenys, kurie dirba su atsakingais SLA ir LRKS val- 
lieluviškoje spaudoje.

Dr. K. Bobelis, dvi dienas po
sėdžiavęs su VLIKo atstovais, 
pradėjo spaudos konfėrenciją. 
pranešdaijias apie svarbiausius 
svarstytus klausimus ir save' ke
lionės į Pietų Ameriką gyves- 
nius įspūdžius. Įdomu, kad šioje -- -- - - -
spaudos atstovų konferencijoje kalėjimu b7ud7iamLlas7dirban-

REAGANAS FOTOGRAFA
VOSI SU LIETUVIAIS

NEW YORK, N.Y. — Praeito 
į ketvirtadienio vakarą didelėse 
I Halloran viešbučio patalpose

eitą penktadienį susirinko 35 į 
įvairių organizacijų atstovai, • 
kad galėtų dar kartą pasiinfor- 
muoti ir aptarti pačius svarbiau-- 
sius klausimus.

! dybų atstovais.
Prie lietuvių grupės vėliau 

prisijungė ir Jonas Valaitis, dir
bąs su įvairiomis New Yorko lie
tuvių grupėmis ir pasiryžęs 
bendradarbiauti su Ronald Rea- 
gano žmonėmis.

Turkų policija sulaiko ir

dalyvavo didokas čikagiečių 
skaičius. Iki šio meto Reorgani- ! 
zuotos Liet. Bendruomenės at
stovai veiksnių pasitarimuose Į tan(> *k7"loį7'“naudoja" Iranu

Jį palaikė šeši Illinois delegatai. 
Senatoriaus Kennedžio ekonomi
nę planką palaikė tik Čikagos al- 
dermanas Wilson Frost.

Sen. Kennedžio delegatai lai
mėjo rekomendaciją panaikinti 
laike 20 metų atomu varomas 
jėgaines. Ją priėmė vykdomasis

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO S. GANDHI

NEW DELHI, Indija. — Pir- 
i madienio rytą lėktuvo nelaimėje 
žuvo Sanjay Gandhi, 33 metų In- 
diros Gandhi sūnus. lėktuvas’“atvj.k0 net trys. Veiksnių pas?-, 

, buvo ką tik pakilęs,^ kai .iame, tarimuose dalyvavo dr. Vytautas 
j prasidėjo gaisras. Nedidelį ke- p Dargis, Reorganizuotos JAV 
1 leivinį lėktuvą vairavo pats San- Lietuvių Bendruomenės Centre 
jay. Greta jo buvo skridunOj ValdVboS pirmininkas. Andrius 
instruktorius, kurie kariu su| Jurkevičius, Reorg JAV LB ta-’ 

rybos pirmininkas, ir Ignas Se
rapinas.

Dr. K. Bobelis susirinkusiems 
trumpai papasakojo apie save 
25 dienu keliones i P. Amerika c fc
ir pasikalbėjimus su Brazilijos 
Urugvajaus. Argentinos ir Ko
lumbijos lietuviais veikėjais. 
Visų minėtų kraštų lietuviai pa
sižadėjo glaudžiai bendradar
biauti su VLIKu.

— Koks svarbiausias šios die . 
nos veiksnių atstovų nutarimas? 
— paklausė tarptautinės teisės 
žinovą A. Krivicką, bendradar
biaujantį su VLIKu ir dalyva
vusį inž. Algimanto Gečio sukur
tos politinės partijos konferenci
joje. Dr. Krivickas tokio klau 
simo nesitikėjo ir manė, kad dr. 
Bobelis štsakvs, bet kai paaiš
kėjo, kad suvažiavusieji nežino 
atsakymo, tai paprašė, kad dr. 
Krivickas atsakytų.

— šiandien buvo svarstomi 
keli klausimai, bet. mano many
mu, pats svarbiausias klausimas 
buvo VLIKo nutarimas vykti į 
Madrido konferenciją. — atsakė 
dr. Krivickas.

— Kodėl į šią veiksnių konfe
renciją neatvyko Kamantas? — 

Į kitas paklausė d r. Bobelį. Kur 
I jis buvo?

— Į šią konferenciją sukvie- 
tėm visus laisvinimo veiksnius,

instruktorius, kurie kartu ! 
juo žuvo, kai užsidegęs lėktuvas 

j nukrito netoli New Delbi.

Sanjay turėjo didelės įtakos

sitikėjo jo politiniais ėjimais ir

rius teigiamai paveikė sekma
dienį Japonijoje vykusieji parla- 

subkomitelas 17:11 balsų dau-| mentę rinkimai. Masajo'ši Ohira 
guma, tačiau ją gali atmesti bei buvo palaidotas, bet jo vadovau-
pakeisti pilnas platformos komi
tetas. Yra lemiančių nuomonių, 
kad net ir platformos komitetas 
turi per mažai įtakos šiuo labai 
svarbiu klausimu. Klausimas tu
rėtų būti pateiktas svarstyti de
mokratų konvencijai.

--------- ■ į ' 
JAPONIJOJE Laimėjo

LIBERALŲ PARTIJA

Venecijon susirinkusius sep
tynių Vakarų valstybių ministe-

čius su Sovietų agentais.

— Rusai mano, kad Afganis-

nedalyvaudavo, tuo' tarpu šįkart 
jie gavo VLIKo pakvietimą ir

valdžios afganistaniečiams duo
tus rusų ginklus.

jama liberalų demokratų partija 
gerokai sustiprino savo pozici
jas parlamente. Visi parlamento 
komitetų pirmininkai pateko į 
Ohiros vadovautos .liberalų de
mokratų partijos, žmonių ran
kas. Liberalai demcfcratai padi
dino savo nanų skaičių parla
mente 40 asmenų. Nepatenkinti 
demokratai negalės pravesti jo-1 jis 
kių manievrų, kurie galėtų pa-! 
kenkti naujam premjerui.

— pareiškė dr. Bobelis. — Mes 
norime su visais bendradarbiau
ji. todėl ir pakvietėm inž. Ka- 
mantą, Gurecką ir kitus, bet jie 
neatvyko ir savo nuomonės svar
biais klausimais nenorėjo pa
reikšti. — Kodėl jie neatvyko ir 
kur jie buvo — negalėčiau pa
sakyti. Reikia manyti, ^ad jie 
patys pasakys...

spaudos konferencijon atvy
kęs Povilas P. Dargis, ALTos 
korespondentas ir SLA preziden- 
as, visus gražiai pasveikino ir 
ruputį nustebo lietuvių tarpe 

vis dar vykstančiais nesusiprati
mais ir nesantaikomis. Jis pasi
džiaugė, kad SLA žmonės yra 
:pratę prie tolerancijos ir sugeba 
■ainiai pačius sudėtingiausius 
klausimus aptarti. Pastebėjęs

Simutį, diplomatijos atstovą, 
vykusiame pasitarime ir daly
vaujantį spaudos konferencijoje, 
dr. Bobelį — VLIKo pirmininką, 
Teodorą Blinstrubą — buvusį 
VLIKo tarybos pirmininką, Po
vilas Dargis dar labiau pasi
džiaugė. Jie visi yra SLA nariai 
ir moka gražiai susitarti pačiais 
svarbesniais klausimais. SLA 
pajėgia visus svarbesnius klau
simus aptarti be jokio' pykčio ir 
nesusipratimų. Dargis patarė vi
siems išmokti truputį daugiau 
tolerancijos.

Spaudos atstovų pasitarimas 
buvęs labai gyvas ir naudingas, 
nes vietoj išaiškinta visa eilė 
svarbių dalykų. Reporteri*



TVIRTA SVEIKATA
Kūno, proto ir jausmę

QNA

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JOK AS ADOMAVIČIUS, AL D. ,________

GERINKIME MITYBĄ, GERĖS 
IR PROSTATOS REIKALAI

Prostatos padidėjimu mėginkime tvarkyti 
tinkama mityba, tada rečiau reikės jq 
operuoti. (Benjamin F. Sieve, M.D.) •

i
Mediciniškoje spaudoje gyd. vyras turi būti gydytojo prie- i 

B. F. Sieve pranešė apie maistu 
tvarkymą padidėjusios prostatos- 
Pagal jį, vitaminai ir hormonai 
dirba sutartinai užlaikymui žmo
gaus sveikatos. Tinkama mity
ba užtikrina tokio darbo tęsti
numą. Yra svarbiausi trys truk
dytojai sveikai mitybai: 1) už
degimas (infekcija), 2. nervini
masis (emotional upsets), 3) 
mechaniškas maisto paėmimo 
trukdymas. Gyd. Sieve susekė, 
kad uždegimas net iki 60% tir
tų atsitikimų sumažina mitybą. 
Vyrų tarpe vienas ryškiausių už
degimo šaltinių yra prostata- 
Dėl uždegimo pairusi mityba 
sumenkina vidaus sekrecijos 
liaukų veiklą, kurios gamina 
hormonus. Išeina, kad visi trys 
minėti mitybos trukdytojai tu
ri būti prašalinti norint gražinti 
žmogui sveikatą.

Gyd. Sieve tyrė vyrus nuo 15 
iki 75 metų amžiaus turinčius 
prostatos negerumus. Daugumo
je tai buvo vyrai 43-63 metų am
žiaus. Tų vyrų prostatatos bu
vo taip pakitusios, kad reikalin
ga buvo jas tvarkyt operacijos 
pagalba. Net 70% tokių prosta
tų nereikėtų operuoti, jei laiku 
būtų apsisaugota žmogui turint 
trysdešimt metų. Nieko tas gy
dytojas neprižada apleistiems 
atsitikimams, kada prostata esti 
taip pakitusi, jog negalima jos 
be operacijos sutvarkyti. Jo 
prostatos gydymas yra grynai 
apsaugomasis - preventyvinis. 

Toks apsaugomasis prostatos gy
dymas turėtų prasidėti vyrui 
esant Kristaus amžiaus ir ypač 
su tais vyrais, kurie turi pasikar
tojantį prostatos uždegimą. Kuo 
jaunesnis pacientas, tuo leng
viau yra sutvarkyti jo mitybą. 
Tuo pačiu bus sutvarkomas už
degimas prostatoje. Tada, žino
ma. gerės ir pačios prostatos sto
vis.

Prostatos masažas ir vaisių- 
daržovių gausiai turintis mais
tas, dar A, D. C, E ir B-com- 

plex, tabletėmis bei savaitinės 
injekcijos padeda prostatoje už-

. degimą sutvarkyti. Čia dar sėdi-, nesuras..kaip tik gerybinį pros- 
mos vonios ir reikalui esant1 tatos padidėjimą (benign pros- 
prieš uždegimą vaistai. Žinoma, tatic hypertrophy). Tai gerybi

’ •’ 4. i ' 1 KETURIOS LIETUVAIČIŲ GENERACIJOS

Viduryje sėdi ilgametė Naujienų skaitytoja ir rėmėja Elena Buchinskienė ir jos duktė 
Joana Andrulienė, o iš šalių Buchinskienė anūkės — Dana Maloney ir Dale Wilcins- 

kienė. Ant kelių sėdi proanūkės — Kimberly Maloney ir Carrie VVilčinskaitė.

žiūroje. į
Maisto trūkumas mityboje ne • 

visada pasireiškia ryškiais nege- I 
rūmais. Daugumoje tas mitybos ■ 
menkumas esti ant ribos (border 
line; subclinicalnutritional defi
ciency). Toks mityboje trūku
mas naudingų medžiagų sukę- 
lia žmogui visą eilę negerovių: 
veido spuogus, prostatos padi
dėjimą, nuovargį, galvos skaus-
mus... Tai pataisomi negerumai Į nis prostatos padidėjimas del ne
sutvarkant mitybą. žinomli TaiP atsitin'

GEROS MITYBOS SAVUMAI padidėjant, bet, žinoma, ne vi- 
Gera mityba reiškia mišrų i sada- Už tai visada reikia klaų- 

maista. Daug vaisių, daržovių,! gydytojo patarimo. Negrn- 
iskaitant žaliais laoais ir mor- dekime ir neklausykime jokių 

patarėjų, būk jie vienais vita-

ka daugumoje atvejų prostatai

Eilė-

giau, ar išilgai kameros gulsi
me, ar skersai, kaimynę turėti 
tik iš vieno šono, dieną, į kampą 
įsispraudus, patogu sėdėti, o 
naktį niekas tavęs nemindžios,
eidamas prie parašęs, ries anuo 
metu Lukiškyje teko sėdėti to
kiame ankštume, kad, kai sugul
davome nakčiai ant grindų sker
sai kameros valetais, tai yra gal 
vomis prie sienos, o kpjpmis ties 
svetima galvą, grindų nė kiek ... 
nelikdavo, ir kam reikėjo, ėjo x 
kūnais, tik stengdavosi minti į 
mažiau skaudamas vietas, o kai J 
norėdavome atsisukti ant kito 
šono, turėjome visos pasisukti.

maistą. Daug vaisių. 
Įskaitant žaliais lapais ir mor
kas. Daug citrininių sunkų ir 
vaisių. :
maistas. Jie apturimi iš mėsos, * 
žuvies, kiaušinio baltymo, sojos i 
pupelių, pieno įvairiame pavi
dale. Vengtina saldžių dalykų 
ir baltos duonos. Žuvies taukus 
kapsulėse naudodamas žmogus 
apturi vitaminų A ir D. Mieles 
valgydamas apturi pacientas vi
sokių vitamino B rūšių. -------
suvalgyti didesnį kepimui var
tojamų mielų gabalą dienoje, 
arba 18 tablečių, bei du valgo
mus šaukštus kruopų pavidale 
mielių. Vitamino C apturima iš 
žalių lapų daržovių ir vitrininių 
vaisiu bei ju sunkų. Nuo šian
dien visi lietuviai vyrai pradė
kime vietoje vandens gerti cit
rininių vaisių sultis. Gana mums 
alkoholyje mirkti bei aluje skęs
ti, ypač dabar, kai jau ir valdiš
kuose parkuose bus leista gir
tauti. Tik tie vyrai, kurie esame 
jautrūs-alergiški citrininiams 
vaisiams-nevartokime jų.

PROSTATOS. NEGEROVĖS 
PASIREIŠKIMAI

Baltvmai irgi svarbus minais prostatos negero-
- - — - į ves prašalinti. Reikia nepames-

- - - • į ti savos gaivos visais atvejais,
ypač prostata sunegalavus. Čia 
atsiras įvairiausi patarėjai-leng- 
vatikiui vyrui jie galvą apsuks 
ir į sveikatos šunkelius nuves.

Ypač nereikia uždelsti tartis 
su gydytoju turint staigų šlapi-

Jau buvo pranešta, kad sulau
kus net lengvo pasunkėjimo 
šlapintis, ar gavus nuolatinį strė
nų skausmą, bei staiga atsira
dusį padidintą ar sumažintą ly
tinį patraukimą-reikia kreiptis 
pas gydytoją, kad jis patikrintų 
prostatos stovį. Dažniausiai gy
dytojas nieko kito tais atvejais

Reikia ! mo susilaikymą ar staiga atsira
dusius šlapinantis skausmus, bei 
dažną šlapirūmąs. Gydytojas nųs 
tatys kokios bakterijos kamuoją 
vyrą, paskirs reikiamus antibio
tikus ir sumažins riziką gauti 
chronišką šlapimo takų uždegi
mą, kuris daug sunkiau, duodasi 
tvarkomas.

Pasitaikys gauti aštrų pros
tatos uždegimą iš seniau turėto 
triperio (gonorrhea). Bus tokių 
vyro šlapimo takų negerumų l 
apturimų nuo žmonos, kai ji sėr- j 
ga vienokia ar kitokia jos lyties • kėtis sveikesnių dienų savo pros 
organų negerove. Pasitaikys, • tatai. Laikykime stiprų ats- 
kai iš šlapimo takų bei inkstų Par4 savo kūną sveiku maistu, 
uždegimas (bakterijos) persimes i naud’n®u gėrimu ir nuolatiniu 
i prostata. Inkstu džiova (TBC) | naudingais darbais užsiėmimu, 
gali užkliūti prostatom Taip pat; Tik tada mūsų prostatai ateis 
išeinamosios žarnos uždegimai geresnės dienos.
gali persimesti prostaton. Taip IŠVADA. Stiprinkime save 
pat ^nepamirština, kad prostato- naudingu maistu ir sveiku gėri- 
je mėgsta sau lizdą susukti vė- mų-tada tik mes galime tikėtis

savaime apturimas dalykas. Rei romas. Tai labai svarbu: sloga 
kia žmogui būti atspariam viso
kioms negalėms-tik tada jis ga
lės sveikata džiaugtis* Be kūno 
atsparumo-niekas žmogui talkin
ti negali. Net pries bakterijas 
vaistai nieko negelbės, jei žmo
gus bus savo kūną niekais pa
vertęs per girtavimą, rūkymą 
bei narkotikų vartojimą ar ne- 
dasimaitinimą. Atminkime visi, 
kad nutukimas yra labai blogos 
mitybos ženklas. Taip pat suny
kimas, norint svorį numesti, irgi 
yra negeistinas kraštutinumas. 
Taip ir prieinam aukso vidurį: 
reikia nesimėtyti į kraštutinu
mus. Vidurio kelias yra pats ge
riausias kiekvienam iš mūsų. 
Mąitinkimės mišriu maistu ne- 
nųtukdąmi. y^dgykinie-gerkime 
naudingus dalykus, vengdami 
svaigalų įvairiame pavidale. 
Daug naudingų skysčių gerdami 
turėsime dažnar ;*ėiti šlapintis. 
Taip ir turi būti. Tada valosi 
šlapimo takai, kartu ir esti ap
saugoma prostata’ nuo uždegi
mo. Todėl nemažinkime skysčių 
kiekio-juos visada gausiai var
tokime. Tik tada mes galime ti-

žys (cancer).

KONO ATSPARUMAS YRA 
SVARBIAUSIAS DALYKAS

ŽMOGUI

Poetė Ona Lukauskaitė-PoŠ- 
kienė (g. 1906) nepriklausomybė 
laikmečiu buvo išleidusi du sa
vo eilėraščių rinkinius: “Bran
giausias pėdas” (1933) ir
raščių kraitis” (1939). Ji priklau 
sė kairiųjų mūsų rašytojų gru
puotei, susispietusiai apie Šiau
liuose leidžiamą “Kultūros” žur
nalą- Tačiau bolševikams rusams 
okupavus Lietuvą, Ona Lukaus- 
kaite nenuėjo kvislinginiais sa
vo kolegų Jono Šimkaus, Petro 
Cvirkos, Antano Venclovos, Kos 
to Korsako ir kt. keliais. Ji, kaip 
ir kitas kairusis sambūrininkas 
Kazys Jakubėnas, okupantui 
nenusilenkė, nepanūdo jam tar
nauti ir liko ištikima laisvės ide- į silkės stalinėje”, 
alui- Pokario metais todėl bu
vo areštuota ir 1948 ištremta į 
Sibirą. Po Stalino mirties 1955 
metais poetei buvo leista grįžti 
į Lietuvą. Okupanto akylai se
kama ji ligi šiol tebegyvena gim
tuosiuose Šiauliuose, būdama 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos 
grupės nare. Kalėjimuos ir trem I Pradžioje buvĄne tik •
tyje poetė tačiau savo plunks- daugiausia" mūsų bjįvo aš- 
nos nesulaužė. Iš anų tragiškųjų tuonios. 0 Čia į viėnutęs'sueida- 
dienų čia mūsų skaitytojams pa- VQ daugiaį kaip 20 moterų.’ Ir ■: 
teikiame poetės kūrybą ir fik-?šioie nauioie kameroie'moterys 
šuo j amus įspūdžius.

Baldų kameroje visai nebuvo, , "i 
išskyrus dvokiantį kubilą £er- • 
tėję, palei duris. Nebuvo net. 
šiaudų, nei čiužinių, jau nekal
bant apie anklodes, pagalves-

Dar neseniai buvau nuteista 
ir atgabenta į kalėjimą iš minis-

I terijos rūsių. Ten kameroje bu- . 
visuomeninės Į vo švaru, kalinių nedaug, visos

I savaime praeis daugiau skysčių 
I naudingų geriant ir visai minė
tų vaistų be recepto gaunamų 
iš vaistinės nevartojant.

Nešnypšk nosies-tada mažiau 
turės galimybės vidinė ausis už
sikrėsti bakterijomis.

• Visada gerk daug naudingų 
skysčių.

• Miegodamas laikyk galvą 
aukštai ant pagalvių.

• Kuo mažiausiai judėk sune
galavęs slogomis.

• Garus kvėpuok vonioje šil
toje būdamas bei dušą imdamas-

• Venk skristi orlaiviu ar lai
pioti į kalnus-aukštumas sloguo
damas.

• Nerūkyk.. t
• Pratinkis dažnai per nosį 

įtraukti orą (žižiavoti).
3F 4=

ĮTAMPOS MAŽINIMAS

KLAUSIMAS: Mielas Dakta
re, prašau vienu sakiniu pasaky
ti, kas man daryti, kad aš nebū
čiau taip įtempta dėl niekų? Da
bar aš jaudinuos dėl mažmožio, 
o iš jų. susideda visas mano gy
venimas. Dėkui iš anksto.'

ATSAKYMAS: Niekas tams- 
t tai nepadės tol, kol pati save 
neperorganizuosi. K i e kvienas 
žmogus jau yra gavęs iš. Tvėrė- Q 
jo galimybę būti sau žmogumi: j 
neleisti dešimt dolerių energijos J 
dešimt centų vertam daiktui. Ši-! 
tą tiesą užsirašyk ir matomoj 
tamstai vietoj pasidėk, tai tada 
dažnai prisiminsi savo niekdar- 
bius ir jų imsi bodėtis. Tik jo
kiu būdu savęs perorganizavi
mo darbo nepavesk kam nors ki
tam, ypač kokiam šventajam ar 
šventajai. Savo darbą kiekvie
nas iš mūsų turime patys atlik
ti. Tik tada liausis mūsų tarpe 
žmonės nerimauti dėl juodo spar 
no.

* * *
Rausvas mano gniužulėlis prie širdies, 
svetimam krašte kas ranką tau išties, 
vakare kas tylia dainą paniūniuos, 
kas paguos tave, sūneli, be mamos?
Be tavęs ir prie ugnies, sūneli, šalta.

Baltos varnos mane naktį užkapos, 
Baltos pūgos šaltą patalą paklos.

Grižk,^ sūneli, kol dar dega žiburys, 
kol už krosnies smuiką čirpina svirp- 
kol dar vidury tamsios" nakties [lys, 
su tavim, sūnau, man saulė užtekės...

* * *
Sniegulis toks baltas, 

L o: sūnelis šaltas. ;
Eglutės aplankui, 
tarsi per .Kalėdas. 
Ties karstu palinkę 
angelai jam gieda." 
Žvakelės vaškinės. 
Vartai atverti. ‘ 
Iki paskutinio 
žodeliai tarti.
Užsimerkęs klauso, 
ką jam groja dausos.

[ šioje naujoje kameroje moterys 
buvo baisios. Žinoma, pasigailė
jimo vertos, bet šlykščios-šlykš
čios savo .elgesiu, judesiais, vei
dų išraiška ir kalbomis/ <kąlbo-

i . *" 1 ,mis. . -L-
©aiva. Teismo sprendimu buvau pas 

merkta ne vien laisvės neteki- 
] mui, skurdui, sunkiausiam dar- 
i bui, bet, ir tai bene sunkiausia,
artimiausiam kontaktui su pa
dugnėmis; f '

Tad tupėjau-^^av© kš^nputį 
įsispraudusi, nenorėdama nei 
mątjyti tų; veid.^i.nęi; girdėti jų 

i šnekų,' stengiausi' išskaityti užra- 
Į šus sienoje. Tarp visokių nešvan 
kybių ten kartais pasitaiko nuos i

nių. ? ' - . .'‘U’
Staiga pamačiau čia pat šalia 

savęs sienoje nuostabaus grožio 
AR GROŽIU SOTUS NEBŪSI? i (Nukelta į penktą pusląpD

ENERGY 
WISE .

“Pirm duona pasirūpink, tik) 
tada apie .groži galvok”, — kiek 
daug tokių ir panašių banalu
mų teko girdėti gyvenime. O 
jei bandydavau nuginčyti, man 
atsakydavo: “Nežinai, kas yra

Dabar aš žinau, kas yra badas, 
vargas, skurdas. Ne vienos die
nos, ilgų metų badėjimas.

Ji liudija — grožio palaimą] 
patyriau kaip tik didžiausiame į 
skurde, varge,

Kaną Lukiški© kalėjime dėl 
kažkokių ten pertvarkymų išve
dė mane iš kameros, kurioje sė
dėjau, ir drauge su būriu kri-Į 
minalisčių įstūmė į naują kame-1 
rą. Turėjau greitą refleksą, — 
tad išsyk užėmiau sau nužiūrė
tą kampą po langu. Tokia vieta 
kertėje turi daug privalumų: to
liausiai parašęs (dvokiančio ku
bilo, atstojančio išvietę), arčiau
siai lango, tad oro trupusį dau-

prostatos sveikumo- Neapsileis
kime šiandien tuose dalykuose 
— tada bus mums užtikrintos 
geresnės dienos protątai. O tai 
labai svarbų: pensininko dienos 
jau ir taip esti daug kuo apsun
kintos. O jei dar prisideda pros- 

jos netrunka 
žmogų ant menčių paguldyti. 
Ryžkimės reikiamai mitybai ir 
išmintingam gydymuisi — tada 

’ mes i./w ‘ ‘ ,
] džiaugtis. 

* * *
STENKIMĖS TEISINGU 

» ’ -r . -L * « > ■* \

Kol žmogus sveikas, jis mano 
visam laikui toks būsiąs. Taip 
nesti gyvenime. Sveikata nėra tatos negerovės

Camp-Out Cuisine -
One Dish Makes It Easy

pajėgsime gyvenimų tikrai ’ • ^ka laikomas nelaimin-

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets . . . 
and often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious "Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
recipe, it’s a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market — the variations on 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about 100 calories for 
each. Usually one pound of 
fish will serve four, but when 
it’s barbecue time — better 
count on one-half pound per 
person.

Indoors or out, you’ll find 
preparation fast and easy and 
the choice of cooking methods 
wide.

gu skaičiumi. Tačiau JAV di
džiojo antspaudo kūrėjas galvo
jo priešingai. Jame 13 skaičius 
pasikartoja 13 kartų. Skydo for-

ATSAKYMU PASINAUDOTI Illos vėliavoje yra 13 kaspinų —
KAIP GERIAU IŠVENGTI

AUSIES UŽDEGIMO
stripes, o virš erelio galvos — 
13 žvaigždžių, apsuptų 13 debe
sėlių. Vienoje erelio kojoje yra 
13 strėlių, o antrąja koja jis lai
ko lauro šakelę su 13 lapelių ir 
su 13 udgų. Erelio sparnuose ir 
uodegoje yra po 13 plunksnų, o 
savo snape jis laipo kaspiną su 
įrašytu 13 raidžių moto.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-.

! KLAUSIMAS. Mano vargas
* yra, kad aš dažnai gaunu vidi- 
j nės ausies uždegimą Kaip aš tos
1 negerovės galėčiau išvengti, mą- 
; lonėkit man patarti, mielas dak- 
: taęe. Ačiū.
! ATSAKYMAS. Nevartok jo-
I kių prieš kosulį ar slogas vais- 
j tū nei per burną imamų, nei į 
I nosį lašinamų. Jie džiovina ii 
! kraujagysles sutraukia. Tada !

uždegimui geresnis kelias pada- ražo kalnas Ekvadore.

• Daugelis yra įsitikinę, kad 
Everesto kainas ĮĮijnaįajų kal
nyne yra ąuksčįąusiąs. Tikru
moje aukščiausias yra Ghinibo-

THERE'S A SUDDEN STOP WHICH
.Combine chicken broth and 

cream of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettle. Bring to boil, then 
reduce heat and add frozen 
fish, sliced onion, nit and 
savory. Cook, covered, over 
low heat until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes), Sepa
rate fillets with a fork and 
break into Urge pieces. Add' 
remaining vegetables, cover 
and cook another 6 to Stirn
utes or until corn i* tender. 
To serve, remove vegetares 
from broth with slotted spoon 
and ladle broth into individual 
cups. Or serve fish, vegetables 
and soup together in large 
soup bowls* Makes 8 servings, ‘ "

Campfire Tot-A-Stew’ 
can (46 oz.) chicken 

broth
cans (10-3/4 oz.) cream 
of shrimp soup

lb.frozen North Atlantic 
Cod, Pollock, Perch 
or Sole fillet*

onion sliced
teaspoon salt
teaspoon savory 
ears com cut in thirds

or 1 can (12 oz.) corn 
can (15 oz.) baby

carrots
can (1 lb.) tomato 

wedges or 2 fresh 
tomatoes cut in wedges 

large green peppers cut
ini’’pieces., -

1

3

2

1
1 
i
4

1

2

instant relief

INHALER

IF you PRIVE at THS.
spefo sr/y

the rigvt lane.



JUOZAS ŠARAPNICKAS   — --- , — - 

į ST. CATHARINES, ONT

prie re-

ĮSPŪDŽIAI Iš LKVS
ŽUVIMO Š. M. GEGUŽĖS 24-25 D. KLEVELANDE

Suvažiavimas prasidėjo gegu-i lės pagarbos. Lietuvių Namai 
žės 24 d. 9 vai. ryto ir tęsėsi iki I pastatyti su salėmis, o kad 
geg. 25 dienos. Į šį suvažiavimą salės tarnautų lietuviškai veik- 
vykau viena diena anksčiau. Su lai,' yra veikiantis visokių gėri- 
manim vyko atstdvo teisėmis ir mų baras ir valgykla. Tik 
Jonas Skeivelas iš St. Catha- sveiku pagrindu suprojektuoti 
rines, Ont. Dviem važiuojant ke-l Lietuvių Tautiniai Namai, įjun- 
libnė buvo nenuobodi. LKVS giant ir pajamų duodantį.vers- 
“Ramoyė” Centro valdybos pir-! lą, gali tinkamai egzistuoti ir 
mininko Antano Jonaičio pašiau- kartu patarnauti lietuviškai 
gos dėka, mums buvo parūpinta I veiklai.
nakvynė pas visuomenės veikė-1 Vytautas Jokūbaitis, būdamas 
jus V. ir. O. Jokubajčiusį Kadan- vienas iš Lietuvių Namų direk- 
gi su p.p. Jokūbaičiais esu pa- torių, tuojau mus kanadiečius 
žūstamas;iš anksčiau, tas man(supažindino su Lietuvių Namų 
sudarė gerą nuotaiką. Visi gi vedėju. Jis tuojau atnešė infor- 
SLA nariai 
nariai.

LKVS “Ramovė” St. Catharines skyriaus atstovai 
gistracijos stalo. Pirmas iš kairės — J. šarapnickas, antras — 
J. Skcivelas. (V. Bacevičiaus nuotrauka)'

J.K.KRYLOVAS - NEPRILYGSTAMAS
PASAKĖČIOS KLASIKAS

(Tęsinys)

lyg vienete šeimos' macinės spaudos apie pirmųjų j 
lietuvių 1871 m. atvykimą į 

Prieš 6 vai.' popiet jau buvo- Clevelandą. Informaciniame biu- 
me p.p. V. ir O.'Jokūbaičių gra- letenyje yra davinių apie 1880 
žioje rezidencijoje. Kiek pailsę- metais lietuvių šv. Jurgio drau- 
jus, jie pranešė, kacl vakarienę gijos suorganizavimą. 192O.me- 
turėšime Lietuvių Namuose, nes tais įsteigė Amerikos lietuvių!

didelis pasirinkimas įvairios 
žuvies: ir; kitų skanių valgių.

• %iūo rhetu Klevelando Lietu-
* Svįų-i Namų valgyklos vyriausia Į 

šeimininkė yra Kristina Biliū- S 
nięnė,-. neseniai atvykusi iš f 
valkų Trikampio. Ir tikrai, jos 
priežiūroje pagaminti ž valgiai la-! 
bai skapus. Sveikinu, i .. .. . . . •"

PENSININKU PATOGUMUI
W *

Jau jeigu tu prie grožio savo 
Pridėtum dar giesmelę 

vieną, 
Tikrai tu būtum mūsų 

paukščių karalienė”.
Ir gyvuliai, ir žmonės Rryldvo 

pasakėčiose pasakiški, bet, kaip 
tikroje pasakoje, jie tuo pat me
tu ir tikri. Jų patrauklus sam
būvis, nuotykiai, susibūrimai, 
bendravimai, būdami pasakiš
kai, yra taip pat pilnai įtikina
mi, realūs. Visas gyvulių, au
galų ir daiktinis pasaulis Kry
lovo pasakėčiose atgimsta: “Net 
ir puodas jo pasakėčioje, — 
ko Gogolis, — rodosi, kaip 
vas”. , ; i " . : ••

Blogis, gėris pasakėčiose 
vaizduoti trumpai, tvirtai
tokiu aiškunu, kad nei pridėsi, 

i nei atimsi. Savo pasakėčiose 
J Krylovas yra parodęs, kaip at
kaklus darbas, stropumas, tei
singumas, kuklumas gyvenime 
yra svarbiausia, kad išmintis ir 
drąsa viršija nemokšybę, bailu
mą. Darbščioji bitė visuomet 

’Įyra didžioje pagarboje. Kai Ere- 
Įima būtų parašyti, ir malonus P\s Pė&i? bitę, kad ji visą am- 
klimatas, tai tikrai geriau neij^’Į darbuojasi, kad numirtų,

sa-
gy-

pa
su

Hot Springs, Arkansas, yraI 
Į
į viena iš geriausių vietų krašte 
pensininkų apsigyvenimui. Ku
rortinis miestelis, vidutinio gro- 

Be abejo, atvykus pabėgę-1 žio, be rasinių problemų, turin- 
liams lietuviams po Antrojo pa-|tis apie 36.000 gyventojų yra 
saulinių karo, kartu su senai-

• siais imigrantais lietuviais bend- ir miškais. Daug pušų, čia žmo- 
j romis jėgomis pastatė dabartį- nės gyvena ramiai, nesirūpin-
• nius Lietuvių Namus, o kad bū- darni tornadu ir kitais pavojais. 
I tų simboliškiau, reikšmingiau ir Klimatas geras, mažiau drėg- 
j kariu dėl didesnės reklamos] mės nei Detroite ar Čikagoje.
amerikiečių visuomenėje, pa va- Temperatūros vidurkis žiemą 

ĮKąj tik įėjau Į Klevelando Lie- dino Lithuanian Village. Tokiu virš 40 laipsnių, vasarą \ irš 80.
xtx ’ —1-’- - į)ū<ju į valgyklą užeina daugiau ™ ’ ’ ’ ’ J ’

amerikiečių, negu saviškių. Tiek 
valgykloje, tiek ir gėrimų bare 
aptarnavimas judrus ir man
dagus.

pepktadieniais ten visuomet yraI piliečių klubą.

tuvių Namų ‘ valgyklą, tuojau 
pasijutau esąs lyg nepriklauso
moje Lietuvoje. Valgyklos salė
je Lietuvcfe Vėliava, vytis, vidu
ryje salės — koplytstulpis, ga- 
bau§ nienininko pagamintas. Sa
lėje matėsi ne vienas smūtkeliš. 
Valgyklos į salės sienos vien tik 
meno drožinių paveikslais nu
kabinėtos;; atrodo tikra meno

apsuptas iš visų pusių kalnais

Turime daug dienų, kada- būva 
virš 90 laispsnių. Tačia i tas 
karštis mus čia gyvenančius, 
mažiau vargina nei žiema, kun, 

_ čikagiškių akimis žiūrint, dau- 
Po skanios vakarienės, pp. Jo-- giau panaši į pavasarį ne; į žie- 

kubaičiams sąskaitą apmokėjus, ? mą. Sniegas tik laike keletas 
grįžome į jų rezidenciją ir skirs- - dienų tepasirodo, ir tas ne kiek- 
tėmės poilsiui, nes sekančią die-] vienais metais.
ną 9 vai. ryto Lietuvių Namuo- j 

dirbinių parodos salė. Tai pirmą se prasidės “Ramovės” skyrių! 
tokią- lietuvišką valgyklą tautiš- atstovų oficialioji dalis — at-

Suvažiavimą atidarė “Ramo- 
sųrinldi informacijų apie Kleve- vė” centro valdybos pirmininkas 
lando Lietuvių Namų statybos!A. Jonaitis. Atidaręs suvažiavi- 
irticiatdrius, bet kas jie bebūtų, -mą, pasveikino skyrių atstovus, 
jie.;yra ..verti visų lietuvių dide-Į svečius, ir jautriais žodžiais pri-

kai papuoštą mačiau išeivijoje, stovų registracija.
Nebuvo laiko kiek daugiau

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMSU -Ui į. ■
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

• ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
U Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo;, asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UZ 10 DOLERIŲ.

■' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
liimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Į Hot Springs atvažiuoja daug 
žmonių gydytis nuo reumatizmo 
karštų šaltinių voniose. Jie at-j 
siliepia teigiamai apie vonias, 
tačiau apie stebuklus niekas ne
kalba.

Mes tikime, kad sveikas oras, 
ypatingai geras šaltinių vanduo, 
apie kurį net ištisą straipsnį ga-

laukti savo žodžio eilės. Galima 
Įsivaizduoti, kokį delnų plojimą 
ir ovacijas sukėlė Krylovui pa
vargę, beužmiegą salėje klausy
tojai, kai išgirdo čia paminėtą 
pasakėčią. Deja, šios “sriubos’’ 
istorija kartojasi ir šiandien 
minėjimuose bei pobūviuose.

Nors jau virš 150 metų parė
jo, kai Krylovo pasakėčios išėjo 
į žmones, bet jų aktualumas ir 
Įiapiltimas toli už Rusijos ribų 
nemažėja. Štai pvz. kalbama, 
kad Jungtinių Tautų Generali
nis Sekretorius U Thant savai 
laiku Burmos vyriausybės buvo 
Ambasadorium paskirtas Į 
Jungtines Tautas jau ir dėl to, 
kad gerai išvertė Krylovo pasa
kėčią “Vaina ir Lapė”.

Ir bolševikų pavergtoji mūsų 
Tėvynė Lietuva, įvikta į Kry

lovo pasakėčios “Vilkas ir Ėriu
kas” rūbą, tuo yra kalta, kad 
godusis vilkas — rusas bolševi
kas nori ėsti.

O kad siekiamas idealas bū
tų sėkmingai Įvykdytas, reikia 
atsiminti pasakėčią “Gulbė, Ly
deka ir Vėžys”, nes

“Vienybę kai draugai 
praranda,

Tai darbas neina jiems
Į naudą”.- -

Čia teikiamas pasakėčių ver
timas galėtų praversti lietuvių 
mokykloms, jaunimui, o ir se
nimo dėmesio galėtų būti ver
tas, nes Krylovo pasakėčios ne
sensta ir priklauso' visiems.

tižiais “Gyvatei:
“Nors kailį tu keiti, 
širdis bet tavo tą pati”.

Krylovo pasakėčių. vilkai, 
meškos, drambliai, lapės, liūtai, 
beždžionės, asilai, kiaulės buvo, 
yra ir bus nepamirštami perso
nažai, įsigyjantieji pagal laiką 
ir gyvenimo turinį naują pras
mę. Tatai yra kalba, kurią su
pranta visos tautos. Krylovo 
pasakėčios, gavusios pagrindą 
V. Europoje, sugrįžo atgąl/.pa^ 
plito Anglijoje, Amerikoje ir 
iki šiol yra aktualios, nes tatai 
yra V. Europos dvasinės kultū
ros bei moralės kodeksas.

Ir originalisios Krylovo pa
sakėčios, nors yra pagrįstos jo 
metų Rusijos kasdienybės įvy
kiais, bet autoriaus pateikiamos 
tokia alegorine forma, kad tam
pa bendrinėmis laiko ir tautų 
ir juo atžvilgiu. Pavyzdžiui, 
pasakėčia ■ “Lapė ir Lakštinga
la” parašyta raštų cenzūrai 
pasmerkti. Pasakėčia “Kiaulė” 
taikoma kritikams, visur ran
dantiems tiktai bloga. Kiek drą
sos cro atžvilgiu yra turėjęs 
Krylovas, matyt iš pasakėčios, 
pasmerkiančius caro imperia
lizmą (šiuo metu būdingą bol
ševikų diktatūrą): “Caro (Dik
tatoriaus) prašančio Varlės”. 
Čia Varlės, kurioms buvo nusi
bodusi demokratija, prašė Dze
usą, kad jų Varlynui paskirtų 
Carą. Nerimstančiom Varlėm 
Dzeusas numetė iš debesų Kel
mą, o Kelmu nepatenkintoms 
pakartotinai paskyrė jau tikrą 
Carą — Gervę. Dėl to pasakė
čioje yra taip:

“Gyventojoms pelkynų, balų, 
Atėjo būvių juodas galas — 
Didžiausią nuostolį kasdien

skaičiavo:
Dienų dienas Valdytojas 

žygiavo
Ir ką tik besutiktų savo 

karalijoj, 
čia ptat nuteisęs, rijo”.
Ir vis dėlto Krylovas už šią 

' pasakėčią nubaustas nebuvo.
Prisimenant patį pasakėčių 

autorių Krylovą, yra pravartu 
paminėti ir jo paties patirtą įs
pūdį dėl. pasakėčios “Demjano 
žuvų sriuba”. Buvo' taip,'kad 
pakviestas į paskaitų vakarą, 
Krylovas gerokai pavėlavo, bet 
dėl vykusių nepabaigiamų nuo
bodžių kalbų turėjo dar ilgai

kaip nebuvusi, o jis, erelis, skrai
dydamas padebesiais, visur 
skleidžia baimę, pasakėčioje 
“Erelis ir Bitė”. Bitė Ereliui sa
ko:

“Užgimusi visų darbuotis
'• naudai, ,

Už savo darbus pagyrų 
negaudau, 

Guodžiuos bent tuo, kad 
kdrio jau akelėse 

Yra ir mano įnešto medaus 
lašelis”.

Turtingieji tinginiai ir dyki
nėtojai giriasi prabangiu savo 
gyvenimu, savo, turtais. Dėl to 
pasakėčioje “Lapai ir šaknys” 

Lietuvių organizacijas, dvi sa-|Pagyrūnams Lapams šaknys iš 
vas skirtingas radio programas, 
visą eilę parengimų ir geguži
nių. Visi gražiai; sugyvename, 
nes siekiame taikos. Retkarčiais 
net ir susitaikome.

• Hot Springse yra ir vokiečių 
klubas. Su jais sugyvename la-

pusė maisto sveikatai. Čia žmo
nės atvažiuoja apsigyventi ne tik 
iš Čikagos ir kitų šiaurinių mies
tų, bet ir iš Kalifornijos ir iš 
Floridos, nes mes nei tų aukštų 
kainų, nei gamtos pavojų netu
rime. Namų kainos 30-50% že
mesnės nei Čikagoje, o mokes
čiai proporcingai net dar žemes 
ni.

Mes Lietuviai gyvename Hot 
Springse tikrai patogiai. Vie
nuolės savo namuose duoda 
mūsų pamaldoms koplyčia 
naudotis ir sale parengimams. 
Turime du kunigus ir jiems pa
tarnautojus. Turime keturias

siminė mirusius ramovėnus ir 
už Lietuvos laisvę žuvusius ka
rius ir paprašė juos pagerbti at
sistojus vienos minutės tyla.

Invokaciją perskaitė kun. G. 
Kijauskas. Tolimesnei progra
mai vesti pakvietė dr. V. Stan
kų. Vėliau sekė sveikinimai žo
džiu ir raštu, 

i Pirmas sveikinimo žodį tarė 
“Ramovės” Centro valdybos pir
mininkas A. Jonaitis, linkėda-' bai gerai. Kartais nueiname pas 
mas skyrių atstovams visus > juos ir pasišokti. Netik mėgs- 
klausimus svarstyti ir spręsti 
darnioje nuotaikoje. Suvažiavi
mą žodžiu sveikino Čiurlionio 
ansamblio vardu komp. A. Mi
kulskis, jautriais žodžiais pa
reikšdamas, kad daina yra ga
linga, su daina kirtome vergijos 
pančius ir dabar dainuosime ir 
sutraukysime okupanto geleži
nius pančius sukaustytos mū
sų- tėvynės Lietuvos. aikščių ir didelį plaukimui ba-

Toliau s veikino visuomenės seiną.- Sąlygos draugiškos ir ge- 
veikėja Ona Jokubaitienė Balfoj ros. .
Centro valdybos vardu ir ALTos 
Klevelando vardu, pareikšdama, 
kad ramovėnai ir toliau liktų ta 
Tėvynės gyva dalis, kovojanti 
už Lietuvos laisvę tol, kol vėl 
bus nepriklausoma Lietuva.

(Bus daugiau)

tantiems pasišokti bet ir golfi- 
ninkams čia sąlygos labai ge
ros.

“Hot Springs Country Club” 
yra rojus golfininkam. Mėnesi
nis mokestis šeimai tik $60, Įs
tojamasis $500 Klubas turi du 
kursus: 18 skylių ir vieną 9 sky
lių. Eilių nėra ir laukti nereikia. 
Klubas turi dar apie 10 teniso

po žemės tap kalba:
“Mes tos, —
Iš požemo kartos
Kurios, tamsybė vienumos 
čia, žemėj, besirausdamos, 
Maitinant jus. Nejaugi 

naujieną
Mes šaknys medžio, ant 

kurio paskirta
Puikaut ir jums, kai jis 

pražįsta”.
Buvo, yra ir bus atmintina 

veidmainių, savanaudžių savybė 
pataikauti: pasakėčidje “Gegu
tė ir Gaidys’’ —. ' ,

f “Gegutė giria Gaidį,- 
’ Kad girtų ją Gaidys’’;

Pasakėčioje “Kaimi^is’^r Gy
vatė” smerkiami tie, kurie dėl 
karjeros keičia ideologiją, ši pa
sakėčia baigiama Kaimiečio žo-

• Nedaug kas žino, kad spe
cialus prekių pravežimo ir pra
važiavimo mokestis yra vadina
mas tarifu. Kadaise visoje šiau
rės Afrikoje gyveno ir bujojo 
jūrų plėšikai — korsarai. Jie 
kontroliavo pravažiuojančius lai
vus ir imdavo iš jų pravažiavimo 
mokesti. Daugiausia laivus už
puldinėdavo berberų tautelės 
korsarai iš Tarifa miesto, kol 
Amerika, tada tik 40 metų se
numo, nutarė skirti milijonus 
apsaugai, bet neduoti nė cento 
korsarams. Įdomu, kad tų laikų 
berberų karalienė Kahena savo 
hareme turėjo 400 vyrų.

• Javos ir Malaizijos salose 
veisiasi skraidančios gyvatės. 
Skrisdamos nuo medžio iki me
džio jos gali savo, ilgą ir apvalų 
limenį suploti Į siauros lentelės 
bei kaspino formą. Kitur jos ne
būna ir nudvesia bevežant, rors 
ir panašaus klimato zonose bei 
panašiose sąlygose.

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, 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 —------------------------------------------

_, kuris

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė
5

t Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ------------------------------------—------------------
Adresas —................................. . ........... —-f-—---- —........

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardai ----------------- ———— ----------------------------------
Adresas----------------- ------------------------------------- -----------------

Apylinkėje yra ir daugiau 
golfo kursų. Viename mėnesinis 
mokestis tik $15, nes turi tik 9 
skyles.

Manau, kad mes pensininkai, 
kurie jau radome patogią viete
lę poilsiui, turime pasidalinti ži-

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

♦ RŪPESTINGAI ISPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS '

Atdara šiokiadieniais nuo
w i

D. KUHLMAN, B.S., Regiatruota* vaistininkių

Tel. 476-2206

Išėjusi iJ spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių pastan
ga* daryti {takos | kraito politika. 102 pal. Kaina |1.50. 

Knygos bus Išsiųsto*, jei I1J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1731 So. Halsted SL, CNeace, H

- * ’■ „ a i

niomis su tais, kurie dar tik* pla
nus sudarinėja, nes vietos, per
šamos biznierių, ne visada yra 
taip gražios, kaip reklamuoja
mos. - ...

Hotspringiečiai visada pasiruo 
šę;naujai atvykstantiems padėti 
įsikurti. Saviškiams .padedant, 
kartais, galima rasti namelį 
daug pigiau ir- neturint išlaidų 
tarpininkams. Būdami patys la
bai patenkinti šia vietove, kvie
čiame ir juš atvykti ir apsigy
venti, jei sąlygos leidžia.

Mūsų apylinkėse tarp kalnų 
ir miškų išsisklaidę ežerai sutei
kia net ir menininko akiai ma
lonų gamtos grožį.

K. Saudargas

Helps Shrink 
Swelling Of» ‘ 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a ijiedica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup- 
positones. Use only rs directed.

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

* — NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILL Tuesday, June 24, 1980
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Jeigu, kaip Draugo redaktoriai tvirtina, “vilkiniai ir 
altiniai” būtų tokias mintis kėlę, tai redaktoriams būtų 
reikėję paminėti tų kalbėtojų vardus bei pavardes ir pa
cituoti, kada ir kur jie tokius dalykus viešai buvo pa
sakę. Šių dienų Draugo redaktoriams būtų buvę labai 
lengva patikrinti to meto Draugus. Jų žinioje yra to meto 
Draugo komplektai. Reikėjo truputį juos paskaityti, mi
nėtus metus suradus, ir pacituoti, bet toks lengvas dar
bas nepadarytas.

Nesunku būtų Sandaros redaktoriui tai padaryti, 
jeigu nebūtų užimtas septyniais darbais ir nesiryžtų pa
teisinti tuometinio ALTos iždininko Miko Vaidylos, tuo
metinio Sandaros redaktoriaus. Esame tikri, kad jis to
kių tvirtinimų negalėjo pasakyti ar parašyti, nes jis ži
nojo, kad tokio tvirtinimo negalima daryti, kada Wash
ingtone atsakingi pareigūnai kitaip tvirtino.

Šių eilučių autorius tuo metu jau dirbo Naujienose, 
atidžiai sekė ALTos vedamus darbus, nes pats tuo metu 
jau buvo ALTos narys. Jis žino, kad nei vienas atsakin

gas ALTos valdybos narys, išsikalbėjęs su komitetų na- 
• riais, išsiaiškinęs, vyriausybės ir karo vadovybės taikos 
j žygius, negalėjo tokio dalyko tvirtinti.

Dr. P. Grigaitis ir Leonardas Šimutis, turėdami nuo
voką apie Teherano ir Potsdamo nutarimus, negalėjo 
VLIKo žmonėms tvirtinti tokių dalykų, kurių negalėjo 
būti. Jie žinojo, kad gen. Eisenhoweris turės atitraukti 
savo jėgas iki jau sutartos linijos, o vėliau prasidės 
taikos pasitarimai. Nujausdami, kad taikos pasitarimai 
gali užsitęsti, jie pradėjo tartis su atsakingais komitetų 
nariais Displaced Persons įstatymui pravesti, žiūrėti, kad 
lietuviai būtų įskaityti į minėtą įstatymą ir jiems nerei
kėtų laukti nustatytos įvažiavimo į Ameriką eilės.

Pradėjus Sovietų karo policijos jėgoms siautėti ne 
tik Rytų ir Centrinėje Europoje, o ir rusų policijai sava- 
valiauti Paryžiuje, dr. Grigaitis, Šimutis ir jaunas Po
vilas Dargis, veiklus to meto SLA narys ir nuolatinis 
Naujienų korespondentas, nuvyko į Baltuosius Rūmus ir. 
pasimatė su prezidentu Trumanu. Jam priminė susida
riusias Europos nuotaikas. Tuometinis prezidentas tą patį 
vakarą įsakė gen. Eisenhoweriui lietuvius, latvius ir es
tus išskirti iš Sovietų piliečių skaičiaus ir neleisti ru-
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Tušti argumentai žmonių neįtikina
Praeito šeštadienio, birželio 21 d., Naujienų nume

ryje, trečiajame puslapyje atspausdintas visas Draugo 
įžanginis, vertinantis Washingtone frontininkų įsteigtą 
naują lietuvių politikų partiją. Visa informacija atspaus
dinta įžanginiame. Atsakomybę už naujai įsteigtą poli
tinę partiją neša visa Draugo redakcija.

Amerikoje veikiantieji jau seniai rengėsi iš nieko 
padaryti naują politinę grupę. Pradžioje jie suorgani
zavo JAV Lietuvių Bendruomenę, kuri turėjo suorgani
zuoti visus Amerikos lietuvius. Vėliau iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės išmetė visus tuos, kurie nepritarė jų va
dovaujamai grupei, o dabar inž. Algimantas Gečys priėjo 
įsitikinimo, kad atėjo laikas jo puoselėtą Bendruomenę 
aprengti politiniais drabužiais. Planas buvo gerai apgal
votas, bet kažin ar praktiškam darbui jis tinka. Jam teko 
pašalinti iš Bendruomenės labai daug žmonių,-kad galėtų 
sudaryti pagrindą politinei partijai. Prie šios politinės 
partijos pagrindų dar teks grįžti, todėl ir norime, kad 
kiekvienas atidžiai perskaitytų planuojamos veiklos pa
grindus. ’ \'I £ .f

Mes jau nurodėme, kad tokie tvirtinimai yra iš pirš-į 
to išlaužti. Nei vienas atsakingas ALTos pareigūnas Va
karų Vokietiją pasiekusiems lietuviams nepasakojo, kad 
Lietuva tuojau būsianti laisva, kad Sovietų Sąjunga su
byrėsianti ir kad JAV padėsiančios išvaduoti Lietuvą!

Nei dr. P. Grigaitis, nei Draugo redaktorius Leonar
das šimutis, net ir Mykolas Vaidyla tokių minčių atva
žiavusiems VLIKo pareigūnams nepasakojo. Tas savo 
mintis jie dėstė savo laikraščiuose — Naujienose, Drauge 
ir Sandaroje. Užtektų pasiskaityti 1945 ir sekančių metų 
Amerikoje ėjusius dienraščius, kur buvo aiškiai pasakyta, 
ko galima laukti iš Amerikos ir ko negalima laukti. Kiek
vieną kartą amerikiečiai pabrėždavo, kad kova bus ilga 
ir sunki. JAV prižadėjo padėti, jeigu pavergtų tautu 
žmonės ryšis kovoti už savo kraštų laisvę.

Nežiūrint į visus tuos tvirtinimus, naujos politinės 
partijos steigėjai savo įžanginiame šitaip rašo:

“Kai kurie vilkiniai bei altiniai kalbėtojai tokiuj tijai steigti.
Reikalas tokiems tvirtinimams gali būti reikalingas, '

} sams jų liesti.
Tai buvo didelė parama’ V akarų Europon patekusiems 

tremtiniams pabaltiečiams, bet tai nereiškė, kad jie būtų 
tvirtinę, kad JAV išlaisvins Lietuvą. JAV buvo prižadė
jusios lietuviams kovoti už savo krašto laisvę, bet tai ne
reiškė, kad šitas klausimas bus nauju karu sprendžiamas.

Ką “vilkiniai” tuo metu pasakojo, šiandien būtų sun
ku patvirtinti. Neatrodo, kad nei prel. Krupavičius, nei 
Karolis Žalkauskas būtų galėję daryti tokius pareiški
mus. Jie buvo atsakingi žmonės, tokių lengvų tvirtinimų 
jie negalėjo padaryti.

Kad “altiniai” tokių dalykų negalėjo tvirtinti, šian
dien galima lengvai patvirtinti. Žinome, kad daugelis 
Amerikos lietuvių jau išmirė, bet mes taip pat žinome, 
kad didokas jų skaičius dar yra gyvų. Niekas neprisime
na, kad jie tokias mintis būtų tvirtinę. To meto laikraš
čiai rodo, kad tokios mintys nebuvo paskelbtos. Tai yra 
gryniausias dabartinių Draugo redaktorių išmistas. Tai 
išmislas, kuris jiems reikalingas dabartinei politinei par-

VLIKO PIRMININKO DR. KAZIO 
BOBELIO PRANEŠIMAS

(Tęsinys)

niekas jūsų nepalies. Visas tas 
teroras, kuris buvo anksčiau, 
yra panaikintas. Pavyzdžiui, lie
tuviai man pasakojo, kad jie 
anksčiau bijodavę važiuoti į su
sirinkimus, nes gatvėse buvo 
mėtomos bombos. Teroristai net 
4 mokyklas mesdavo bombas. 
Teroristus jie vadina montane- 
ros. Nueini į kino teatrą, sprogs 
ta bomba ir būna keli užmušti. 
Tai buvo baisus teroras. Dabar 
valdžia visa tai likvidavo. Tuos, 
kuriuos nespėjo likviduoti, pa-

Mums, Amerikos lietuviams, 
reikia ypatingai susirūpinti kaip 
gauti ir palaikyti artimą kontak
tą su tų kraštų lietuviais, nes jie 
širdyje yra labai dideli patrio
tai. Visi nori padėti Lietuvai, 
visi nori prisidėti prie bendro 
darbo savo jėgomis ir savo fi
nansais, bet jie neturi galimy
bių, nes pas juos ta politinė veik 
la yra užleista. Ilgus metus ji 
buvo visiškai-■ neįmanoma, kaip 
pavyzdžiui Perono laikais, arba 
Brazilijoje prieš dabartinį
zidentą ir gi nebuvo leidžiama bėgo arba į Kubą ar kitus kraš- 
jokia politinė veikla, tik kultūri- j tus. Dabar ten yra visiškai ra- 
nė. Dabar tie varžtai atsileido i mu- Dėlto tų kraštų valdžios 
ir jau leidžiama taip pat ir poli-! yra labai atsargios, dėl bet kokios 
tinė etninė veikla. Venecueloje( 
tas yra šiek tiek laisviau, gali
ma pasireikšti, bet ir gi dar la
bai ribotai. Tos valdžios tuose 
kraštuose vis dar bijo įvairių 
teroristų ir bijo bet kokiai gru
pei duoti daugiau teisių, nes gal 
voja, jeigu duosi vienai grupei 
daugiau teisių, tai tada ir kitos: 
to paties pareikalaus. Tada te
roristai, su kuriais jie tiek me
tų kovojo, vėl gali iškilti, atsi
gauti ir panašiai.

Įdomus toks dalykas, kad tie 
kraštai, kurie buvo valstybiniu, 
politiniu atžvilgiu daugelį metų, 
iš visų kitų kraštų, žiūrimi kaip 
labai silpni ir politiniai nesusit
varkę, turį nepastovias valdžias, Į bos vardu tiems komitetams ir 
ypatingai Urugvajus, Penį Či
lė ir Argentina, dabar yra nepa-^ 
prastai stipriai politiniai susit
varkę. Yra labai griežtos ir jusi 
galite tenai vidurnaktį, pary
čiui, bet kokioje vietoje Buenos 
Aires, Montevideo ar Limoje, 
vaikščioti be jokios baimės

i

etninės grupės, bet kokia politi
ne veikla. Jie žino, kad ten dar 
yra komunistų ir bet kokiam 
mažiausiam susirinkimui reikia 
gauti leidimą. Ten yrą labai, la
bai griežtai tas reikalas tvarko
mas. As manau, eventualiai, de
mokratinis procesas ten toliau 
vystysis ir tos visos kliūtis bus 
nugalėtos.

Vienu žodžiu trumpai, kelio
nė į Pietų Ameriką buvo nepa
prastai naudinga, nes padarėme 
artimą ryšį. Visi Pietų Ameri
kos lietuviai dabar labai gerai 
žino apie VLIKą. VLIKo valdy
bos vardu išsiuntėme oficialius 
įgaliojimus veikti VLIKo valdy-

turime kontaktą ir tikime, kad 
su jų pagelba mes galėsime pa
siekti tų kraštų- vyriausybes ir 
per tų kraštų vyriausybes kelti 
Lietuvos reikalą.

Kaip žinote, praeitais metais 
45 pabaltiečiai Maskvoje įteikė 

4 didelį memorandumą, sąryšyje

konferencijų metu būdavo tokie dideli optimistai, pa-!
teikdavo tiek daug niekuo neparemtų politinių mums (bet tvirtinimas yra melagingas. Apie senus amerikiečius
“palankių faktų”, kad atrodydavo, jog, grįžus iš to- galima įvairių nuomonių būti, bet negalima jų apmeluoti, na. Amerikoje melas labai greitai paaiškėja, kai iške- 
kios konferencijos, reikia nedelsiant pakuotis laga- primesti jiems to, ko jie netvirtino. 1 liama viešumon teisybė.

Melais paremta nauja politinė partija bus labai silp-

| liama viešumon teisybė.

su Ribbentrop© — Molotovo ak
tu ir jie tą savo memorandumą 
tegalėjo įteikti Brežnevui ir vie
nam kitam korespondentui. Tas 
memorendumas buvo adresuo
tas visiem tiem kraštam, kurie 
tuo laiku buvo įvelti į tą Rib- 
bentropo — Molotovo aktą ir 
tuometiniams Tautų Sąjungos 
atstovams — nariams valsty
bėms ir Atlanto Chartos daly
viams. VLIKas šita memorandu
mą multiplikavo anglų, prancū
zų, vokiečių kalbomis, pridėjo 
to memorandumo rusų kalba ori 
ginalą ir persiuntė tom visom 
vyriausybėm su savo prierašu. 
Tai yra tas pareiškimas reika
laujantis panaikinti Ribbentro- 
po — Molotovo aktą; Į tą mūsų 
žygį mes gauname atsakymus.

Taip pat, kaip minėjau, New 
Yorke bus padarytas pagrindinis 
ir -'paskutinis nutarimas, kokiu 
keliu lietuviški reikalai bus pris
tatomi Madride.

Mum yra labar-malonu pažiū
rėti dar vieną dalyką; kad diplo
matinė tarnyba šiuo klausimu 
labai artimai su mumis koope
ravo (bendradarbiavo) ir aš pats 
asmeniškai kalbėjau telefonu 
su’ponu”Lozoraičiu ir jis^pilnai 
pritarė konferencijos šaukimui 
ir vykdymui, taip pat ir anksčiau 
iš jo gavome laišką. Esame pa
kvietę ir daugelį kitų lietuviškų 
organizacijų atstovų stebėtojais, 
ir jei kas dalyvaus konferenci
joje, oficialiais kalbėtojais galės 
būti tiktai aktyvūs veiksnių-or- 
ganizacijų atstovai, bet kadan
gi anksčiau buvo išreikštas pa
geidavimas, kad tokios konfe
rencijos turėtų būti atdaros, tai 
mes nutarėme pakviesti spaudos 
atstovus ir kitas organizacijas 
susipažinti kaip ir kas vyksta, 
ypač pasiruošimas Madridui, tai 
yra gan viešas reikalas. Ameri
ka ir kiti kraštai tai konferenci
jai ruošiasi. Žmogaus teisių ir 
apsisprendimo klausimas bus na
grinėjamas ir čia jokių ypatin
gų paslapčių nėra. Jei bus ko
kie specifiniai reikalai — viešai 
nekalbėsime.

(Bus daugiau)
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PETRAS TARULIS

s
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
— Tada ir prasidėjo mano tikrosios kančios, 

— bičiuliškai jums prisipažins Tutulas. — Moni
ka eidavo namo su kitais linksma, juokaujanti... 
Dabar kalba Tutulas bent kiek paraudęs, savo 
atsiminimų sujaudintas. Ir dabar jis atvirai pa
sakys, kad nors neva vengė Monikos, bet nuola
tos troško ją sutikti. Ir apie tai jis kalbės kaip 
apie nepaprastą dalyką, tikėdamas, kad šitokie 
išgyvenimai ne kiekvienam yra pažįstami. Ir tik 
pamanykit, susitikęs Moniką, jis labai šaltai, vi
sai, galima sakyti, abejingai pasisveikindavo. Ma
ža ir kalbėdavo su ja. 0 aplinkui Moniką susidarė 
ana kaitri atmosfera, kuri sujaudino daugumą 
net ir tų, kurie čia nesitikėjo ką nors laimėti.

Tutului, žinoma, vistiek. Bet, deja, jis viską 
geriau negu kas nors kitas matė, kiekvieną maž- 
moz,i pastebėdavo, net nežiūrėdamas Monikbs pu
sėn jautė, kaip ji sėdi, kokia jos veido išraišką. 
Toks buvo Tutū’o amžius, tokia aplinka.

Namie būdamas, jau nesivaržė fr atvirai sva-

jodavo apie laimę, kurios net vardo tuo metu ne
sugebėdavo atspėti. Apie laimę būti greta Moni
kos. Ir daugiau nieko! O vaizduotėje negeso tik 
prieš kokią valandą matytas vaizdas. Tai buvo 
graži pora. Tutulas liūdnai turėjo pripažinti, kad 
tikrai graži toji pora: Monika ir Karolis! Karo
lis aukštas, savo jėgos nusimanymo pilnas, drą
sus ir tuo pat metu santūrus, kaip visi stiprūs vy~, 
rai. Jo gelsvi ūsiukai, o šypsena visus paperka. 
Monika žemesnė ir greta Karolio eidama vis at
meta savo galvą. Stengiasi žiūrėti į jo veidą, į jo į 
akis. Kaip ji, vargšelė, stengėsi! Tutulas spėja, 
ne, jis žino, kaip jai svarbu Karoliui* patikti. Ir, 
žinoma, nieko nepaprasto. Kitaip ir būti negali...

Ir dabar tas jo geras bičiulis — Karolis jau 
globojamai į jį žiūri ir nebe taip nuoširdus. Kažin 
kokį nesuprantamą pirmumą jis jaučia.

Kartą jie visi susitarė eiti už miesto pasi
vaikštinėti. Tik taip šiuosyk atsitiko, kad į pa
skirtą vietą atėjo vos keli asmenys. Jų tarpe Tu
tulas pamatė ir Moniką. Du jaunuoliai, kaimiškai 
drovūs raudonveidžiai, greit atsisveikino. Liko 
Tutulas ir Monika.

— 0 mes ką darysim? — linksmai paklausė 
Monika.

Jis dar nieko neatsakė, dar nenusprendė, ką: 
čia jis galėtų pasakyti. O jau Monika gyvai pa
siūlė r " • - ■ ' ~

— Negi būsim tokie kvailiukai ir atsisaky
sim šitokią puikią dieną pasivaikščioti. Aš jau 
seniai turėjau jus kai ko paklausti.

— Būtent, ko? — dar anuo dirbtiniu abejin
gumu paklausė Tutulas.

— Nagi, kas čia atsitiko? Kodėl jūs toks? 
Mes taip gražiai draugiškai grįždavom namo. Na, 
einame, tada ir pakalbėsime.

Labai jis norėjo ir šiuosyk nusigrįžti ir nu
eiti sau. Bet nerado jėgų pasipriešinti jos kvie- 

I timui.
* * *

Visai nepasiruošęs, nelauktai užkluptas, net 
negalvojęs apie tai, staiga Antanas pasiliko vie
nas su Monika, kuri mato jo nedrąsą ir pati jį 
kalbina. Ir jis varžėsi kaimiškai, kad nepataikys, 
nemokės taip kalbėti, kaip kiti. O ji štai jau su 
daugeliu vaikinų kalbėjosi, daug turi pažinčių... 
Ir moka juoktis. Dar pasityčios, paniekins ir vis
kas bus baigta! Galutinai.

Bet ir tie patys labiausiai nedrąsūs jaunuo
liai, kai ateina laikas, įsidrąsina ir žino ką ir kaip 
pasakyti ir moka, niekieno nemokyti, kaip čia 
dabar būti šauniu, na, lygiai-tokiu, kokiu jis da
bar turi pasirodyti.

Antanas buvo nesavas. Jis pajuto, kad ' 
mergaitė papievėje sėdėdama ir taip jaudinančiai 
švife'žlū lauko vėjeliu kvėpianti laukė iš jo kažin

ko. O aplinkui smilgos, kiškio kanapės, sama
nos, vabaliukai, kurie taip jaukiai ropinėjo jos 
drabužiais.

— Ne, šiandien nepasakysiu, ką tada kalbė
jom. Tik atmenu, kad pats pykau ant savęs, jog 
per daug jausmingas pasidariau, mečiausi į ly
riką. Labiausia, atsimenu savo kalbą, kai taip iš 
lėto, atsargiai, žodį po žodžio, vaizdą po vaizdo 
jai prieš akis klojau. Pradėjau pasakoti savo nie
kam nepasakytus jausmingiausius išgyvenimus.

— Ar jūs kada pergyvenote, — klausiau Mo
nikos ir, nelaukdamas atsakymo, kalbėjau toliau, 
— kaip čia pasakius, palaukit... Aš jums nemo
kėsiu gražiai išaiškinti. — Pažiūrėjęs į ją, ma
čiau, kaip ji nuoširdžiai klausosi ir mane tas dar 
labiau suvaržė. — Ar jums kada buvo taip, kaip 
man, sakysim... Mažas tai dalykėlis iš šalies žiū
rint, bet aš neužmiršiu. Buvo taip... Ankstyvas 
pavasaris, kuris taip trumpai prabėga. Dar ne visi 
ledai ištirpo, dar sniego riekelės ten skardžiuose 
ar už aukštos ežios pamažu tebetirpsta, pajuodu
sios, suodinai putojančios. Bet saulės jau pilnas 
oras. /

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI \ 
kiekvieną dieną būtini KRIKŠČIONIUI

Ką šventasis Raštas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 
Dievą, štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite 
kaip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie 
jo”. Dar skaitome: “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto
jas, kalbėdamas apie Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev.

Panašiai kalbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek
vienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums 
parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

tV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 1»5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Marijona Zolpienė

jiems reikėjo žinių spaudoje. 
Sandara išeidavo kartą į savai
tę, o Naujienos kiekvieną dieną.

Zolpienė ne tik padėjo steigti 
ir platinti Naujienas, bet pačias 
naujausias žinias ji teikdavo 
Naujienoms, nes jos dažnai tos 
pačios dienos vakarą jau būdavo 
Bridgeporte, tuo tarpu Sandara 
pasirodydavo tiktai ateinančią 
Savaitę.

Niekas taip teisingai apie M.

Zolpienę nepasakė, kaip tai pa; 
darė SLA iždininkė ir Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininkė 
Euphrosine Mikužiūtė. Atsisvei-X 
kinimo rytą ji šitaip tarė:

— Marijona Zolpienė buvo 
sąndarietė... Apie tai negali būti 
jokios abejonės, bet ji buvo pa
žangi sandarietė, ji visą laiką 
bendradarbiavo su Naujienomis.

Reporteris
(Bus daugiau)

Mažeika S'Evans

DR. K. G. BALUKAS 
aKUIBSUĄ IR MOTIRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHHiURGUA 

įįįį So. Pulaski Rd. (Crawford 
tactical Building) Tai. LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimu.

MARIJONA ZOLPIENĖ

klausė, o apie aušrininkus pa
sakydavo:

•— Aušrininkai, tai lietuviški j 
Don Kichotai. Siekią gero, bet 
dažniausiai patys nukenčia.

Rep.

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
** -♦ f r ? i* < *

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

(Tęsinys;

Kad Marijona Zolpienė, 1980 
m. birželio 12 dieną palaidota 

■ Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
buvo sandarietė, šiandien nie-

DR. PAUL V. DARGIS kam negali būti jokios abejonės.
I Nėra nei vieno, Zolpienę pažinu- 

sio, kuris drįstų tvirtinti, kad 
Zolpienė nebuvo sandarietė.

Gaila, kad kai kurie sandarie- 
čiai nori sandarietę Zolpienę ac- 
skirti nuo Naujienose ištisus de
šimtmečius vesto bendro darbo, 
nori sudaryti įspūdį, kad-Zolpie
nė neturėjusi tolerancijos, pa
žangos ir demokratinių principų, 
■nors buvo sandarietė. Aukštus 
mokslus baigusieji tremtiniai, 
vaizduodami Amerikos lietuviš
ko gyvenimo praeitį, nori pada- 

' ryti iš jos tokią sandarietę, ko- 
, kia Marijona iš tikrųjų nebuvo. 
1 Aukštuosius mokslus Kaune 
I baigusi sandarietė, aprašinėda- 
ma prieš 6 metus surinktas ži
nias apie Zolpienę, sąmoningai

• jas iškreipia. Teisybė, kad Zol
pienė priklausė “Birutės” cho
rui, Miko Petrausko vadovauja
mam, bet ji taip pat priklausė 
ir kitiems chorams, kurių moky
tieji nenori prisiminti.

Aleksas Ambrose, oficialiai 
vos baigęs Veiverių mokytojų 
seminarijos keturias klases, vis 
dėlto surinko tikslesnes žinias. 
Jis baigė Amerikos istorikų mo
kyklą, kurie liepė neužmiršti ir 
tokių žinių, kurios galėjo niekam 
kitam nepatikti, bet kurių iš gy
venimo tikrovės neištrinsi.

Istorikas Ambrose susirado
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moters galvutę. Buvau sukrės- 
| ta iki pat savo esybės gelmių to 

gydytojas nepajėgs jam padėti, 
pats išėjo iš ligoninės. Jis pats 
rūpinosi savimi ir vengė savo 
pažįstamų. Jis bandė pats rū
pintis maistu, nors valgyti labai

MIRĘ JONAS NAŠLIŪNAS
Praeito gekųiadįenio rytą, bir

želio 22 d., užsidaręs savo kam
baryje, mirė teisininkas Jonas 
Našliūnas, sirgęs vidiniu vėžiu. 
Jis buvo operuotas, tikėjosi pa
sveikti, bet kai įsitikino, kad vil
ties pasveikti nebeliko, tai išėjo 

i iš ligoninės ir apsigyveno pas 
' gerą savo prietelį, o po dviejų 
i savaičių persikėlė į savo butą. 
: Paskutinėmis savaitėmis jis ne-

Chicagos Lietuvių Socialistų teko 60 svorio 
ketvirtos kuopos dokumentus iri 
nustatė, kad ji buvo 4-tos kuo-- 
pos choro narė Ir dažnai įvai
riuose parengimuose dainavo. 
Suradęs dainininkų sąrašą, jis 
susitiko su Zo’lpiene ir prisįmi- _
nė apie Zolpienės ryšius su to mažai tegalėjo. ’ 
meto socialistais. Ji pažymėjo,. Jonas gimė 1900 m.
kad ne tik ketvirtos kuopos cho-1 spalio 31 j a lių aps > Joniš. 
ras buvo įdomus ir geras, bet ir kį0 vaĮS ) Smalių kaime. 1923 
tos kuopos nariai visą gyvenimą metais baigė Šiaulių gimnaziją, 
su ja bendradarbiavo. Gimnazijoje priklausė aušrinin-

Kada 1914 metais tiuvo steiy;kų organizacijai. 1927 metais 
giamos Naujienos, tai Zolpienė Kauno universitetą teisių 
buvo viena aktj’viausių jų pla- skyrjų jj- vertėsi advokatūra, 
tintojų. Ji buvo veikli naujie- Universitete įstojo į Neo-Li- 
nietė, kai redaktorius Mikas Vai- tuania sludentų ’ organizaciją. į 
dyla, ištisus metus dirbęs Nąu- prje tautininku niekad nepri- 
jienų redakcijoje, nuėjo Sanda- kIausė kuį laika jis buvo 

; “Tautinių Korpo'racijų Sambū- 
‘rio” pirmininkas. Neprik. Lietu
voje buvo susisiekimo ministe
rijos juriskonsultas, o vėliau ta
po vidaus reikalų ministerijos 
juriskonsultu. .1946 metais gavo 
leidimą įvažiuoti į Braziliją ir 
pora metų gyveno Rio de Žanėi- 
ro mieste? 1949 metais atvyko Į 
Ameriką ir ąpsigyyeno Chicago- 
je. Kelis metus dirbo Chicagoje, 
kol gavo pensiją. Turėjo nedide
les santaupas- ir mito iš mažos 
pensijos. Ligoninė ir gydytojai 
viską nunešė.

Jo’nas Našliūnas ilgus metus 
bendradarbiavo su Naujienomis. 
Dažniausiai pasirašydavo savo 
straipsnius, bet kai kuriuos ra
šinius pasirašinėdavo slapyvar
džiu. Paskutinis jo straipsnis bu- 

. . . vo apie Joną Talalą.
teko kreiptis pas politikus, tai Jokiai politinei partijai nepri-

GAIDAS -DAIMID
Jonas Našliūnas, įsitikinęs, kad

Jonas Našliūnas gimė 1900 m.

rą redaguoti. Bostone sandarie-, 
čiai neturėjo redaktoriaus San-: 
darai, kai Albinas Rimka išva-' 
žiavo į Lietuvą, tai Sandaros 
neatidavė Drangoms, kad ją už
darytų, bet nuvežė į Chicagą. 
Cnicagojė Sandara dar ir šian
dien einą, o Keleivis jau palai
dotas. Jeigu būsų buvęs išvežtas, 
tai, k j garų, dar ir šiandien ęįtų.

Marijona Zolpienė buvo san
darie Lė, bet jos negalima atskir
ti nuo Naujienų. Josios ryšiai 
su Naujienomis buvo gana stip
rūs. Jie užsimezgė ne tik Socia
listų ketvirtos kuopos chore bei 
Naujienų steigimo laikotarpyje, 
net kiekviename didesniame jos 
dirbtame darbe.

— Kaip mes būtume gavę Li
tuanikos gatvę oe Naujienų? — 
klausdavo pati Zdipicnė. — Kai

nuostabaus grožio, kilnumo, 
šventumo dvelkimo.

Bežiūrint į tą, turbūt kokia 
geležėle ar stikliuku sienoje iš
graviruotą veidą, man ėmė ro
dytis, kad iš jo sklinda silpną, 
bet nuostabi šviesa, ir toji šyię- ■ 
sa išskyrė paveikslą iš aplinkos, ' 
tarsi atskyrė jį nuo nešvarios 
sienos.

Kas buvo tas nuostabaus ta-
- f

lento dailininkas, sukūręs šį še
devrą? Koks jo likimas?

Kaip skausmingai jis ilgėjosi 
ir troško gėrio ir tobulo grožio, 
įkūnydamas čia šį savo ilgesį.

Tik porą valandų man teką 
išbūti šioje kameroje, nuo to lai 
ko jau ketvirtis amžiaus praslin 
ko, o manyje vis gyvas ir tas 
vaizdas, susižavėjimas juo.

Hanė
Iš Europos Lietuvio)

I

SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITĮONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

SUSIRINKIMŲ

ORTHOPKDA>PROTEZISTAS 
hparaui - Protrnl Mėd. ban* 
iaiaL Speciali psfaiha Loiem

C hi ca gos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį,'birželio 27 dieną, 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 West 
47th Street. Nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Strungyš, sekr.

Mylimai motinai

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
! VILTIS (Hope), tautinių šo
kių ir tautodailės bei tautosakos 
žurnalas, vasaros numeris. Jo 
viršelį puošia vienos Lietuvių 
Tautinių šokių šventės nuotrau
ka su pagrindinėmis žiniomis 
apie šių metų šventę. Aleksand
ra Sagienė rašei apie Urugvajaus 
“Ąžuolyno” ir Argentinos “žibu
čių” gastroles Amerikoje ir Ka
nadoje. žurnale yra keletas nuo
traukų iš lietuvių veiklos. Taip 
pat rašoma apie kitų tautų tau
tinius šokius ir orientalinius val
gius. žurnale yra skelbimų bei 
pranešimų apie įvairių grupių

• veiklų ir išvykas. Redaktorius ir 
leidėjas yra ilgametis tautinių 
šokių darbuotojas ir jų pradi
ninkas Vytautas F. Bcliajus. šio 
numerio kaina $1.50, metinė 
prenumerata $7. Adresas: Viltis, 
P. O. Box 1226, Denver, CO 
80201.

i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS* r r £* ę* ♦ •

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

■UHCAgoa

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

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

Telef. 476-2345

9

*

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HI. Teh: OLympic 2-1003

TATJANAI DARGIENEI 
mirus,

jos sūnui dr. VYTAUTUI P. DARGIUI, JAV (R) Lietuvių 
Bendruomenės Centro valdybos pirmininkui, su šeimą 
nuoširdžią užųo’jautą reiškiame ir kartų liūdime.

JAV LB (R) CICERO APYLINKĖ

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FLORIDA

2*50 Waat ttrd SU CblctM. Ml. **419 
Talaf.: PRa^act «-M*4

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S* CALIFORNIA ĄVE. TeL; LAfayette 3-3572

GEORGE F. KUD.MLNAS
3319 So. LITUANICA AVR Tel: YArds 7-1,38 -1139

1

Mylimai mamytei

■"MOVING RADIJO U1MOS VALANDOS
Apdrausta parkrausfywm 

H Įy»lriv •**tvn’V. 
ANTANAS* VILIMAS

Tai. 276:1882 »6-599f

The b ome pftclnred above 
appear much different 

than any typical mbnrban 
home. Bot H Incorporates en- 
argy-tartar ’ features hi de- 
airn, taaterfcabu and appli
ances ▼Nch ean ent energy 
needs by vp to M percent It 
has twa heat-elrenlatlnr 
YetiilAU* Fireplaces (right), 
designed to draw rtxxn air In 
through the lower vents, 
w-atiw ft and then re-direct 
the heated tor toto bite the

wdaaob wtlhta v-aDs end-qaft... t 
tag as wen as ki earthen, bm iaa‘ 
around the found stlrwx, ortm-' 
tatlcn to teaaonto rttf- 
tudes. energy-sartor appžt-^ 
ances and flrephee*.

The ttoo HetoUatcr TV*- 
places re-ctreulate heated tor 
back into the room. This fea
ture alone reverses the xwuto 
heat kxs (^larncteristlc of moto 
fireplaces, according to the de-

Lįotuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ” 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2^14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SQUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III, 974-4410

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

; PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — PUru apdrauda 

' ŽEMA KAINA

P. J. RIDIKAS
ją54 So. HALSTED STREET TeL TArd, 7-1911

ONAI DIČIŪNIĘNEI
- • - 1*-* F' f f f* . *

mirus birželio 3 d. Rockforde, 
jos dukrai Paulinai Rutkauskienei, taip pat 

‘ mylimam tėvui
A. A. JONUI RUTKĄU^KUĮ 
mirus birželio 10 d. Lietuvoje,

M “Lietuvos Aidai’
-KAZ* BRAZDDONYTt

The more effective we cK 
enenry-.<ąvinjr design, mAterl- 
ton *X>d appt lancet can well 
tave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim b being proven by 
Nev York's Long Island Sav
ing! Bank. Ito TJehteneniy 
■78" bouse wm built to demon- 
•trate the many practical wa ya 
< conserving energy. The to
tal additional cost of these 
taiprovemen to wm approx 1- 
wtately 14,000 . . . projected to 
be amorttoed within 4 to iNAUJIENŲ REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

jo sūnui Kazimierui Rutkauskui ir visai Kazimiero ir Pau
linos Rutkauskų šeimai I>ei gipiinęins, sunkioje valandose 
pergyvenant didelį skausmą ir nuliūdimą, nuoširdžią užuo
jautą reiškia ine.

VxJ4|. Aldona O*ukiM

Hfcntak 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 40629

TTut /toeptaces ®er* sapp&M 
by Hotnv Cm/U, ncr^L 
Park, Afew York. jStotOator 
Zfreplace, A Dtotatoci o/ Fepw 
Tadtttfrtea, Tac, tooffted ta JTL 
PZeoaaaX, Zosno. nuzsut/aetarae 
a oempteto Iter of 
/r«attaiidi*r wall* 

jtaeptorw . . , pog.
z

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos U WOPA rtottog. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.pJ 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, June 21, 1980



ST. PETERSBURG, FLA.

Geras tikslas ir darnus dar
bus neša gerus vaisius. Trečia
dienį, birželio 11 d., St. Peters- 
burgo Lietuvių Klubo salėje, 
klubo pastangų dėka, įvyko įspū
dingas parengimas koncertas, 
dalyvaujant visoms klubo meni
nėms pajėgoms. Koncerto tiks
las buvo sukelti lėšų mūsų jau
nimo tautinių šokių šokėjų gru
pei “Banga’’ paremti, kuri yra 
pasiruošusi dalyvauti didžioje 
VI Tautinių šokių šventėje Čika
goje liepos 6 d. Tai bus pirmas 
toks grupės pasirodymas.

Programą pravedė p-lė Jurge- 
lytė. Po trumpos įžanginės kal
bos ji pakvietė į sceną p. Rukš- 
telienės vadovaujamą moterų 
chorą pirmajai programos daliai 
išpildyti. Choras padainavo dvi 
lietuviškai širdžiai malonias dai
nas, už ką publika atsiteisė gau
siu rankų plojimu. Vos aidams 
nutilus, tuoj salėje pasirodė 
grupė jaunų tautinių šokėjų, ku
rie laip pat buvo atlyginti gausiu 
rinkų plojimu, kas parodė sėk
mingai išpildytą jų programos 
dalį. Trečiąją dalį išpildė klubo 
Mišrusis choras, vadovaujamas 
p. P. Armono. Choras padaina
vo? kelias lietuviškus jausmus 
žadinančias dainas. Už t^publi-,
ka gausiai padėkojo gausiu mir--'

I r . r ‘ " i

įspūdingas parengimas
. t-

kų plojimu. Chorui nuo scenos 
Nužengus, tuoja salėje pasirodė 
visas jaunimo šokėjų ansamblis. 
Puikiai ir įspūdingai išpildęs sa
vo programos dalį, jaunimas 
susilaukė entuziastiškos padėkos 
iš publikos.

Paminėtina ir tai, kad kaip 
tikslas, taip ir darnus darbas 
nebūtų įmanoma be pastangų, 
be pasišventimo, tad didi pagar
ba tenka rndkytojai • p. S. Vait
kienei už jaunimo suorganizavi
mą ir mokytojai p. S. Vaškie
nei už jo sumokymą. i

Programa nebūtų baigta, jei 
nebūtų finalo. Prie mikrofono 
priėjęs p. St. Vaškys pateikė 
publikai savo paties paruoštą, 
juokų perlais papuoštą informa
cijų pokštą. Jam publika taip 
pat atsilygino karštu rankų del
nų plojimu. j

Pirmininkas, p. Vasiliauskis, 
baigiant programą, taręs pade- ?a,igt hUm,??ta?
kos žodį dalyviams ir svečiams 
už atsilankymą ir aukas, visus 
pakvietė prie baltai dengtų vai-' — Southwest News - Herald 
šių stalų. Už pyragaičių ir kavų- ketvirtadienio laidoje paminėjo 
lės vaišes buvo tartas padėkos Lietuvos okupaciją įdėdamas lie- 
žodis p. Klemauskienei. Koncerto tuvaičių nuotrauką su aprašymu, 
pobūvis baigėsi draugiškais po

nois u-te Circle Campus 1976. m., šernas Gytis, Steponaitis Henri- Naujienos Lietuviams” 4:23 vai 
o šįmet University of Chicago kas, Delk us O valdas, Lapas Ha- 
gavo Master of Fine Arts (MFA) ris, Petrauskas Kvantas, Stanu- 
diplomą ir buvo universiteto at- lis Teodoras, Kuzmas Stasys ir 
žymėta garbės ir pinigine pre
mija.

— Charles Venckus iš Mar

nius mokslus bakalauru laipsniu 
Southern Illinois universitete.

Minėjimą ruošė Chicagos Lietu-
kalbiais, užsitęsdamas iki vėly- vių Tarj’ba. 
■vo^pąy^ario. į

' i Jonas Kairys

j A
-m -i-~ >><.■ ■.lięčiui.až ^ailaikymą Naujienų ir

I TRUMPAI ' J JVPiaM.no vajaus.^ | _
‘77^.,' ■'■i., . — ■ " -f—j — K. Aleksandravičius, Sun- Savaitė šįmet bus liepos 1--20 d.

! Ų ny Hills, Fla., prie pręnumeratosĮ — Kanados Lietuvių Medikų
' t-v' ‘.r ,,:tį■ I’ridėjo-$5 auką. ,Temas pLozorai- draugija parėmė žmogaus teisių

— Dr. lAzTlimaš^ Jūrų skautų Euclid, Ohio, atsiuntė $3 ’ komiteto veiklą $500 auka, 
veikėjas, i pratęsdamas prenume- už kalendorių. Dėkui, I 
ratą, panėmė Naiijienų leidimą 
$2-1 aukaj Jis’ studijuodamas Illi
nois unikeršilėto' Veterinarijos 
mokykloje jau skaitė Naujienas.

— Ponia Justina Peika iš Mid- 
lotiari, dabar gyv. Oak Forest, 
Ill., pranešė apie labai pablogė- 
jusį; pristatymą paštu. Jos laiš
kas i išverstas į anglų kalbą ir 
įteiktas atitinkamiems pašto pa
reigūnams. Ji prenumeruoja 
Naujienas nuo 1928 m. pradžios.

, Dėkui už penkinę kalendoriui. 
Gaila, kad kai kurie skaitytojai 
dėl pašto netvarkingumo padaro 
lietuvišką spaudą silpninančius 
sprendimus.

— Ponia Bronė Smolenskas iš 
Marquette Parko, p ra tęsdama 
prenumeratą, savo gems linkėji
mus atlydėjo $5 auka. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės tau-*

— Joana Rušinskaitė, gyv. 
Marquette Parke, gavo iš Holy 
Cross ligoninės S500 stipendiją 

’ studijuoti St. Xavier kolegijoje.

— Tradicinė Pavergtų Tautų

! — Kanados LB išrinko naują
— Dėkui Paulinai ir Kaziui tarybą. Išrinkti: Dubauskas Kęs- 

Rutkauskams iš Ro^fordo už tutis iš Calgary; Augis Justas iš 
nuolatinę parainą^aujienoms. Edmontono; Grabys Juozas iš 
Dėkui už ankstyvą prehumera- Sudburio; Stankuvienė Birutė, 
tos pratęsimą ir už $15 auką. j Rudienė Sigutė ir Danys Juozas
- Aleksandros Vilijos Eivai-* į! Otavos; Adamąms Petras, Eli

tes meno darbų paroda atidaro- Algis, Lukoševičius Petras, 
ma birželio 29 d. 5-7 vai. popiet 
5811 So. Ellis Ave., Čikagos uni
versiteto rajone, Renaissance So
cieties Bargman galerijos ketvir
tame aukšte. Paroda tęsis iki -lie
pos mėn. 16 d. Lankymo valan
dos kasdien nuo 11 vai. ryto iki 
4 vai. popiet. Įėjimas nemoka
mas. Visi; meno mėgėjai kvie
čiami į atidarymo iškilmes arba 
vėliau tą modernių parodą ap-j

Danaitis Jonas iš Toronto; Kū
rai tė Joana, Štungevičius Edvar
das, Stanevičienė Vida, Pleinys 
Jeronimas, Krištolaitis Juozas,Į 
Skripkutė Liucija, Mileris Kazys) 
ir Juozapavičius Alfonsas iš 
Hamiltono; šetkus Steponas ir 
Gverzdys Antanas iš St. Catha
rines; Šalčiūnas Mikas iš Wel- 
lando; Augaitis Petras, Jakubic-. 
kas Stepas ir Lukšys Jonas iš’ 
Delhi; Rastapkevičius Juozas iš 
Rodney; švilpa J. Algimantas, 
Petrauskas Edmundas, Vilem- 
brektas Rudy ir Chainauskas 
Mikas iš Londono; Kutkus Vy
tautas iš WindsoTo.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir

ARVYDAS KIELA, 434-9655 Į

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St.’ Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392, Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.) . , .

per Sophie Barčus radiją. Para
šykite pareikalaudami knygelės 
“Laisvi”. Tai specialiai išleista: 
knygelė Lietuvių Tautinių šokių 
šventės proga. Prisiusime do
vanai.

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321 
Oak Lawn, HI. 60151

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ZEM aIS NUOŠIMČIAIS 1I.XNESINIAIS ISSIMOKSJIMAIS. t

DEL VISŲ INF0RJIACUŲ KREIPTIS k į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel Virginia 7*7741

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS 5, 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos 
Į pirkimo sąlygos. . _.  , '

1 • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
J Maplewood. Labai tinka giminingoms 

sau- j šeimoms.

lėtoje Floridoje, gražioje Trea- , MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
sure Island Efficiency, vienas ar Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

ATOSTOGAUTOJAI!

Siūlome vasarą praleisti

du miegamieji, virtuvės, vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis-i 
tema, spalvota televizija kiek-j 
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet kuriam laikui. 
Vasaros metu didelė nuolaida.

duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

VACUA - j

ir .esame apdrausti. Laiv^ PriePlauk^ GalimTbė iš 1
2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

jaus ant drobės ir labai didelių 
išmierų. Vilija A. Eivaitė baka
lauro laipsnį'(B.A.) gavo Illi-

They call it
“The Overnight Wonder ’ 

for constipation. 9
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

♦he little white pill they call “The Overnight Wonder’* Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
r-vn natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 

on the bright side. Comfortably! It’s - x
feeling. .

What is “The Overnight Wonder”? .
l.ax« Pills. That’s right —pills from \ 

r “ Iax 1 ook for the white box. A
Use only as directed. ^h^(C********^

?rnight Wonder”? . ^J*^**^? 
right— pills fron> A

PASSBOOK 
SAVINGS...

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

see us for 
UQtKE financing 
P AT OUR LOW RATS

WITH REPAYMENT 
to FIT YOUR INCOME

art 
Conpeusded 

Quarterly

OUR SAVINGS _

2212 WEST CERMAK ROAD CHK.AGO, HUNO®
Ftra Xjxlmaeolm, PmUtat Flmxi Ylrgtal* 7*7747

BOORSt M3a.?u«.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1
SERVING CHCSGO fiND SUBURBS SINCE 1905 I
—■■na . i—■■ill——ii. 1 - ti - ii' n-unr------------------------- ------------ - ----------------------------------------------

■ - __g _  _ - - ■ -—.  

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai, į- 

KLAUDUUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Are. 

Tel. *27-3559 i

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tildai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI 
523-8775

Otto Rdmas, Piečaitis Vincas, 
Šiaučiulis Juozas, Staškevičius 
Bronius, Toliušis Kostas, Valins
kienė Roma ir Verbyla Romas iš 
Montrealio; Meiklejohn Irena, 
Čuplinskas Eugenijus, . Kuolas 
Almis, Čepas Silvestras, Birgio- 
las Eimutis, Rinkūnas Antanas, 
Petrauskienė Gabija, Paulionie- 
nė Giedrė, Simanavičius Jonas,

VAIKŠČIOJANTIS 
STEBUKLAS

Jei jums sunku tikėti Dievo 
stebuklais, tai pasiklausykite 
šios ypatingos radijo programos 
šiandien, antradienį, 8:45 vai. 
vakare, banga 1490 AM per 
“Lietuvos Aidus”. Penktadienį 
pasiklausykite mūsų “Gerosios

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A N0REIKIEN1

25CS Wert 6tth St, Chicago, HL 60621 • Tek WA 5-1787 
Didelie paMrtnJdmas geros rūšies įvairių prekig.

MAISTAS Ii EUROPOS BANDHJŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

25G1 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel WA W7S7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu trateni alinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba ' ___ v.

~ ’ —*—
SLA —tžmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams. ' _

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savižalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir Beturiu draugas fili 
Susivienijime apsidrausti Iki $10.000. ___

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, riektanSaui 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudog suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyr* risoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AM* RICA 
New York, N. Y. 10001 

W7 W. XX* Sf. 
T*L (111) MJ iH»

plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką.

# ■ . * •» į į i y

Arti restoranai, valgyklas, 
krautuvės ir apsipirkimo cent-;

! ras. švarus balto smėlio paplūdi
mys, maudymasis ir kiti malo
numai. šeimyninė nuotaika, di
delė aikštė automobiliams pa
statyti. 1

Dėl informacijds ar rezervaci-j
jos rašyti ar skambinti: EI Rey|nuomoti ar apdrausti savo nuor 
— El Nor Efficiency Apartment, j savybę Chicagoje ar bet kur 
240 108tr Ave., Treasure Island, Į Amerikoje, prašome skambinti
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry. -

MERĖ J. BYRNE KOVOJA 
PRIEŠ TRIBUNE

CHICAGO, Ill.— Chicago Tri
bune dienraščio reporteriai tu
rėjo savo' stalą Chicagos miesto 
savivaldybės spaudos rūmuose, 
kur jie galėjo greičiau ir tiksliau 
paruošti žinias, liečiančias mies
to administraciją ir bendrai šavi: 
valdybės nutarimus. Matomai, 
Tribune reporteriai nevisuomet 
turėjo progos patikrinti visus sa
vo duomenis ir kai ką paleido’ 
nepatikrintą. Matyt, kad praeitą 
šeštadienį paskelbtos žinios pa
lietė labai jautrią administraci
jos vietą, jeigu merė Byrne lie
pė dienraščiui Tribune tuojau 
išsinešti savo daiktus ir daugiau 
nesinaudoti spaudos rūmuose 
anksčiau paskirtu stalu.

Tribune vadovybė nesirengia 
daryti jokių nuolaidų. Jeigu me
rė Byrne nenorinti dienraščiui 
padėti miesto savivaldybės ži
nias pranešinėti, Tribune kitais 
keliais savo tikslą atsieks. Merė 
neturi teisės suvaržyti spaudos 
laisvę, sako Tribūne žmonės.

KAIP SUDAROMI 
TĘSTAME NTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica 

Ima Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

ai užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui;
BUDRAITIS REALTY CO. ’ 
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
. Independently owned and operated

PRIE 72-ROS IR MAPLEWOOD
Mūrinis 3 butų ir 2 mašinų ga
ražas gerame ’stovyje. Skubiai 
parduodamas tik už $49,000.

VAINA REALTY 
Tel. 925-6565

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsburg, Mich., Highway 62 ir i 
Elkhard Rd. kampas, savininkas par-j 
duoda du akrus su 3 dideliais namais: Į 
krautuvės pastatas ir du namai po du 
butus, didelė daržinė ir darbui gara
žas. $155,000. 1

Tel. (616) 663-2986

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

■ Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at- . 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. .r-

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.
— Prezidentas Carteris įtikino 

ne tik Helmut Schmidtą, bet ir 
denta, kad rei-Prancūzijos prezidentą, kad rei 

kia vieningai spausti rusus pasi 
traukti iš Afganistano. Jie suti 
ko, pritarė ir pasirašė.

PATfc SKAITYK IR DaR KL

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

NAUflINO* CHICA44 A ILU

’ GENERAL REMODELING
• i Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir riša kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 .

i A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDA S, 4059 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public 
i INCOME TAX SERVICE > 

4259 S. Maplewood. Te!. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zcpolis, Agent f 
820$/, W. 95th St ' 
Everg. Perk, III. 
63642, - 424-8654 5' _______

State 'font Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

*

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 Wert 63rd Street

Chicago, DI. 60629

DENTURE WEARERS
A m<ijor 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

JVPiaM.no



