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DEGALAI J DEZ TANKUJUODŲJŲ PANTERŲ BYLOS FINALAS
Norėjo laimėti $47 milijonus;
patys turi mokėti $376,784

CHICAGO. — Pasekmėje by
los, kurioje “Juodųjų Panterų” 
grupė reikalavo $47 milijonų 
kompensacijos už 1969 metais 
įvykusį susišaudymą kuriame 
policija nušovė du tų panterų 
vadeivas Fred Hamptoną ir 
Mark Clarką, tos bylos, kuri tru 
ko 320 dienų, kėlėjai šiomis; 
dienomis gavo sąskaitą sumo
kėti $374,784 teismo išlaidų. By 
lą federalinis teisėjas Joseph 
Sam Perry išmetė laukan praė
jusį mėnesį.

Laišką , su reikalavimu mokė
ti gavo vienas iš “Juiodųjų Pair 
terų” gynėjų advokatas Jeffrey 
Hass, o.pati bylos sąskaita for
maliai įteikiama teisėjui Perry, 
kuris- tą bylą vedė. Bylos sąs
kaitos pateiktos sekančios: 
^110,822 kaltintųjų federalinių 
valdininkų gynėjams advoka
tams; 132,363 apskrities pareigu 
nu . gynėjams advokatams ir 
$133,599.85 - advokatams, .^gynu- 

— Tsiemspaskutinius Tpolicininkus. 
Iš visų kaltintųj*ų teismas 21 bu 
vo anksčiau išteisinęs.

; N Teisėjas davė suprasti, kad 
jis reikalaus skundėjus tas sąs 
kaitas mokėti. Bet bylos kėlėjai 
kurie tikėjosi laimėti $47 mili
jonus, gyvena iš menkų pajamų 
arba labdaros.

PATAISYTI VISI VAMZDŽIAI IR PRISUKINĖTI VISI KRANAI
Maisto išsaugojimas 

nuodija žmonės
WASHINGTONAS. — Visuo 

menės interesais besirūpinti 
grupė paprašė, kad sveikatos 
sumetimais,tiič tuojau būtų už 
draustas koncervuotojas BHT, 
kuris jau arti 30 metų yra var
tojamas bulvių “čipsams”, py
ragaičių “miksams” ir t. p. kon 
servuoti. • o

Mokslo Centras Publikos Inte 
resams ginti praneša, kad ame 
rikiečiai tų išsaugoto jų kasmet 
suvartoja po milijoną svarų, 
nors yra pakankamai Įrodyta, 
kad tas BHT, darant bandymus 
su gyvuliais sukelia vėžį ir ki
tokias problemas. Minėtoji gru 
pė sako, kad išsaugoto  ją BHT 
yra galima,pakeist  i kitais, ne
kenksmingais pakaitalais.

Maisto ir Vaistų Administra- 
dija dar šių metų pradžioje siū
lė tą BHT išmesti iš leistinų 
maisto priedų sąrašo, bet leido 
dar naudoti b 
tus darant. '

ii

Dabartinio Berlyno vai lėktuvo. M:es tas dar ir šiandien Rjjsams priklan^
šią Ryty Berlyno dalį Sovietu valdžia atidavė komunistinei Ryty Vokietijos valdžiai. Pirma, ži
noma, užtvėrė gėdos’ tvora, kad iš Ryty Berlyno niekas negalėtu įžengti į valdapnius sekto* 
rius. Kai santykiai tarp JAV ir Maskvos įsitempia, tai Maskva Berlyne pradeda priekabiu ie* 
kori, šiomis dienomis įtampa pačiame Berlyne didėja, komunistai trukdo trafiką. [ - -■

Valdez uoste pradėjo kaukti džiaugsmo 
sirenos, kai prasiveržė aliejus

Egiptas įspėjo Libijos 
diktatorių

KAIRAS, EGIPTAS; — Egip 
to Anwar Sadatas tarpininkau 
jančiam prezidentui Beaumedie 
nne pranešė, kad jie sutinka tar 
tis su Libijos atstovais pasienio 
ir kitais klausimais, bet pats 
prezidentas Sadatas nenori su
sitikti su pulk. Muamaru. Pre
zidentas Sadatas sustabdė karo 
veiksmus, bet jis nori, kad ir 
Libijos diktatorius pr^tabdytų 

veiksmus. Chadafi, kaip

VALDEZ, Aliaska. — Ketvir 
tadienio vakare, 2 minutėms po 
11 valandos (Chicagoje tada 
buvo 3:02 AM), didžiuoju Alias 
kos vamzdžiu prasiveržė pirmo 
ji degalų banga, keliavusi 800 
mylių ir pradėjusi lietis Į paruoš 
tą tanką. Degalai keliavo iš šiau 
rėš Aliaskos. Prudhoe Įlankoje 
esančios pašlaitės, ir pasiekė 
uostą, kuriame Įrengti dideli 
tankai ir paruošti tankeriai de
galams toliau vežti ir valyti.

Žinia apie degalų pasiekimą 
sukėlė toki dideli džiaugsmą vi t
same Valdez uoste, kad adminisjkaro 
tracija-nutarė paleisti visas si-’žinome, paskelbė mobilizaciją, 
renas ir pranešti džiaugmą. Si- kai Egipto karo jėgos bombar- 
renos kaukė-ilgai ir smarkiai davo Libijos aerodromus ir ka- 
kad kiekvienas, prisidėjęs prie Iro bazes. Prezidentas Sadatas nę 
šių vamzdžių statybos, prie Įren ! 
gtų tankų ar kitokių būdu petį 
prirėmę žinotų, kad dirbta ne 
veltui. Degalų atplukdymas per 
kalnus, slėnius ir pašlaites yra 
.didelis dalykas kad ne tik pačios' 
Aliaskos, bet ir visos Vakarų 
Amerikos gyvenime.

Aliaskos degalų vamzdžiai kai 
navo apie 9 bilijonus dolerių. 
Teko daug darbo plieno bendro 
vėms, transporto Įstaigoms, dar 
bininkams, inžinieriams ir vie
tos gyventojams prisidėti prie 
šio didelio darbo. Vienos gyven 
tojams, teko maitinti naujai at
siradusius darbininkus, kurie 
nežiūrėjo Į blogą orą, didelius 
speigus, lietų ir sniegą, bet ma
tavo Aliaskos apylinkes, lygino 
reikalingus takus, kirto brūzgy
nus ir miškus, kad galėtų gali
mai greičiau ir geriau minėtą 
vamzdį nutiesti. Prie vamzdžių 
dirbusieji inžiniriai ir darbinin 
kai gaudavo gerą atlyginimą.

Atrodė, kad Amerikos geriau 
sios galvos visko tiksliai neaps 
kaičiavo, neparuošė tinkamų su
jungimų ir apie degalus mažai 
tenusimanė. Nespėjo prieš 30 
dienų paleisti degalus iš Prud
hoe įlankos Įrengimų, tuojau 
prasidėjo nelaimės. Vienur bu
vo palikti neprisukinėti kranai, 
kitur jie buvo nulenkti, pradėji 
900 pėdų tolumon veržtis ame
rikiečiams brangus degalai. Dar 

‘vėliau Įvyko vienos stoties spro 
girnas, nunešęs ne tiktai kranus, 
bet visą namų ir ten buvusius 
įrengimus. Name buvęs darbi
ninkas buvo užmuštas, o greta 
buvusieji trys sunkiai sužeisti. 
Manyta, kad statybininkai blo
gai pastatė stoti, bet vėliau bu 
vo nustatyta, kad nelaimę sukė
lė neatsargūs darbininkai, ne
klausė inžinierių nurodymų.

Pagaliau praeitą savaitę ne
aiškus tipas, slankiojąs nuties 
to vamzdžio apylinkėse rado rei 
kalo padėti parako ir nulupti di 
doką liežuvi vamzdį nuo šalčio 
ginančios izoliacijos. Jis suimtas 
ir dar šiandien aiškinasi, kuriam 
tikslui jam reikėjo kenkti nu
tiestam vamzdžiui.

. Visos kliūtys nugalėtos ir de
galai pradėjo lietis j paruoštus 
tankus. Vamzdžių pra ved imas 
brangiai kainavo, bet apskai
čiuojama, kad JAV padės dalimi

• gali pakęsti nuolatinio Libijos 
prezidento Įsikišimo Į Įvairius 
Libijos ir kitų valstybių santy
kius. Egiptiečių yra dešimt kar 
tų daugiau, negu Libijos gyven-

- tojų. Jie negali’ paveikti egiptie 
čųi, užtat privalo nustoti juos 
bereikalingai erzinę.Elektrinė ■ pačiuža

TORONTO, Ont. — Dave Rid 
ge,. motociklų technikas, ir Way 
rte Čhomik, Toronto universiteto 
inžnierijos < studentas, pagami
no mažiausią susisiekimo prie
monę — pačiužą (skaterboard) 
elektros jėga varomą, tinkamą 
gatvėmis važinėti abidvi kojas 
ant jos pasidėjus. Pačiuža gali 
važiuoti iki 2 mylių per valan 
dą, bet išradėjams ją pastatyti 
tiek kaštavę, kad parduodat esą 
reiktų imti po $2,000.

Senatas susirūpino 
pornorafijos žala .

Percy prašo $4 milijonų 
■ vaikams gelbėti

WASHINGTONAS. — Sena
torius Charles Percy (R-IH.) 
ketvirtadienį įteikė U. S. Sena
tui Sumanymą skirti $4 milijo
nus .pornografijos ir lytinių iš
sigimėlių žalojamiems vaikams 
gelbėti. Tą sumą siūloma pada
linti po $2 milijonus: dvejiems 
metams ir pavesti Piktnaudoja- 
mų ir Apleistų (for Child Abu
se and Neglect) vaikų Naciona 
liniam Centrui. -

Pranešama, jei. bylos kėlėjai 
sąskaitų neįstengs apmokėt, tai 
padarys .federalinė, apskrities 
ir Chicagos miesto valdžios, tai 
yra mokesčių mokėtojai.

Korėjos kyšius ėiriusieji 
turės aiškintis

WASHINGTON, D. C. — Ko 
rėjos valdžios kyšius ėmusieji 
amerikiečiai turės aiškintis Ame 
rikos teismuose, — pareiškė pro 
kuroras Griffin B. Bell.

Prokuratūra jau turi didoką 
duomenų skaičių ir bylos jau 
80% paruoštos.

Tuo tarpu teisingumo depar
tamento krimalinių bylų'proku 
roras Benjamin R. Civiletti tvar 
ko visus bylų paruošiamuosius 
darbus. Pasirodo, kad didokas 
skaičius kongreso atstovų ir ki 
tų pareigūnų turės aiškintis.

GRIFFIN BELL
AHorsey Geseni

“Tie pinigai eis tiesiai progra 
mos, skirtoms kovai su lytiniu 
piktanaudojimu. “Mes, kaip ci
vilizuota žmonių bendruomenė, 
negalime ignoruoti tokio žmonių 
iškrypimo bet ir iškalbingiausia 
retorika viena nieko nepadarys
— tos piktybės neprašalins”, pa 
sakė Percy.
- ■ w ~^>*:**- X

Pinigai būtų panaudojami pa 
gelbėti vaikams nuo 3 iki 18 me 
tų amžiaus, kurie buvo išprie
vartauti įvylioti ar varu įvary
ti į prostituciją. "Mūsų pareiga 
ir atsakomybė yra pagelbėt 
tiems vaikams įter vietines vai 
džios įstaigas arba per priva
čiais pastangas nuimti nuo tokių 
vaikų ta eksplotteijos stigmą ir

Į stengtis juos grąžinti į produk- 
tingą ir tikslingą gyvenimą”, 
kalbėjo Percy, j

JAV ir-graikai pradėjo pasitarimus 
bendriems apsaugos reikalams

WASHINGTON, D, G. Prezidentas Jimmy Carter pareiš- 
savo nepasitenkiniipą ‘Izraelio valdžios oficialiu nutarimu 

žemėje, bet

Gražuolė užsigeidė
Idi Amino

Drėgnas, gali lyti

Saulė teka 5:52, leidžiasi ■

Ko New Yorke negalima 
už jokius pinigus pirkti
Saudi Arabijos užsienių reika 

lų ministeris princas Saud al- 
Faisal norėjo pirkti ir jau turė 
jo paruoštus pinigus iš čikagiš- 
kio savininko Bruce Norius 18 
kambarių co — op namus Park 
Avenue, už $600,000, bet Norris 
kaimynai New Yorke nubalsavo 
prieš pardavimą, kadangi jie bi
jo, kad Saudo buvimas patrauk 
tų teroristus.

kė 
steigti žydų kolonijas Jordanijai priklausiančioj 
laikraštininkams s’uruoštoje-konferencijoje jis pareiškė viltį, kad 
jis dar tiksi susitarti dėl Artimųjų Rytų taikos.

Prezidentas nesupranta, kaip 
Izraelio premjeras Menahem Be 
gin, Washingtone nieko nepro
testavęs, grįžo į Jeruzalę oku- 
bė apie kolonijų steigimą oku
puotose srityse. Prezidentas rei 
kalauja, kad naujoji Izraelio vy
riausybė laikytųsi ankstyvesnių 
vyriausybių pažadų dėl užimtų 
svetimų žemių.

Moshe Dayan tikisi 
arabus įtikinti

Izraelio užsienio ministeris 
Moshe Dayan rugsėjo mėnesį 
pats rengiasi skristi į New Yor 
ką ir susitarti su arabais. Mi
nisteris Dayan yra įsitikinęs, 
kad jam pavyks arabų vadus įti 
kinti, jog reikia priimti Izraelio 
taikos sąlygas.

Gen. Dayan mano, kad jis tu
rės progos susitikti su arabų 
politikais ir išsikalbėti įvairiais 
Izraelio, Palestinos ir kitais Ar
timųjų Rytų taikos klausimais. 
Jis nenori perleisti Jordanijos 
žemių Jordanijai, bet priversti 
ten gyvenančius arabus išmok 
ti gyventi su žydais.
Pradėti pasitarimai su JAV

ATĖNAI, Graikija. — Praei
tą ketvirtadienį prasidėjo pir
mieji pasitarimai apie naują 
Graikijos ir JAV bendros apsau 
gos sutartą. Graikai 
kad jie nori turėti 
valdžią toseV bazėse, 
planuoja išnuomoti 
čiams. Iki šio meto graikai ne
sikišdavo į JAV laivyno bazę.

Pranešimas apie pasitarimus 
daugelį nustebino. Niekas nema

nę, kad graikai pradėdės pasita
rimus dėl bazių, kol nebaigtas 
turkų susitarimas su JAV.

Be to, tuo tarpu dar nebaig
tas spręsti Kipro salos konflik
tas. Turkų vyriausybės atstovai 
nepatenkinti JAV kongreso nu
tarimais ir noru diktuoti sąly
gas ginklams įsigyti.

Gengsteriai pornografijos

pareiškė, 
ninimalinę 
kurias jie 
amerikie-

Chicago. Demokratas 14 war 
do aldermanas Edward Burke 
ir du Chicagos policijos karinin 
kai ketvirtadienį dalyvavo Cle- 
velande vykusioje nacional. kon 
ferencijoje kovai su nešvankumu 
ir begėdiškumu, kur Burke tos 
konvencijos delegatams pasaky
toje kalboje nupasakojo, kaip 
kriminalo sindikatas deda visas 
pastangas užgrobti pornografi
jos pramonės kontrolę Chicago- 
je ir kituose miestuose.

Kriminalo sindikatas Chicago 
je vartoja terorą ir smurtą, 
įskaitant bombardavimus ir 
žmogžudystes (šiemet mažiau
siai dar tik viena).

Sindikato tikslas pasigrobti 
pornografijos paskirstymo “su
augusių knygynams” ir kitiems 
mažmenomis pardavėjams kont 
rolę.

Cleveland© konferencijoje da
lyvavo ir gerokas skaičius sena 
torių, kurie matomai ruošiasi 
pagrindiniam pornografijos re
keto ištyrimui.

Komuniją duos į rankas
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI patenkino Jungtinių 
Valstybių katalikų vyskupų pra 
šymą leisdamas komuniją duoti 
Į rankas vietoje kaip ligšiol dė
jo ant liežuvio į burną.

Vatikano sluoksniuose patir
ta, kad popiežius toki pasirinki
mą leido, kadangi du trečdaliai 
JAV-bių vyskupų savo neseniai 
Įvykusioje konferencijoje tokio 
pakeitimo pageidavo.

LOMITA7~Čalrf. — Kai Cali
fornia First Banko skyriuje 
prie Mrs. Helen Blair langelio 
priėjęs plėšikas Įteikė jai notą, 
reikalaujant atiduoti visus pi
nigus arba... ji delną pliaušte 
rėjo sau per kaktą gailiai sude
juodama “Alpstu-”

Plėšikas panikoje išbėgo, ir 
tai buvo kb Mrs. Blair tikėjosi, 
kaip ji pati vėliau pasakė.

Alpti ji nenorėjo, kadangi iš
virtusi būtų sutepusi savo sunk 
nelę.

Karas dykumoje

pijos sukilėliai partizonai, kurie 
siekia Etiopijos rytinę Ogaden 
dykumos dalį sujungti su Soma 
lija, skelbiasi ketvirtadienį užė
mę trečiąjį didesnį miestą ir 11 
kaimų tos dykumos lygumoje.

Somalijos valdžia pakartitinai 
paneigia Etiopijos kaltinimus, 

’kad Somalijos reguliari kariuo
mene ir aviacija padedanti Va
karų Somalijos Išlaisvinimo Fron

NAIROBI, Kenijas. — Etio- to partizanams.

NEW YORKAS. — Janelle Co 
mmissiong, pirmoji spalvota 
“Miss Universum” nori susitik 
ti su Ugandos kanibalu prezi
dentu Idi Aminu.

Iš Antilų respublikos Trini
dad Tobago kilusi “gražiausioji 
moteris pasaulyje” New Yorke 
pareiškė, kad ją būsimose kelio 
nėse labausiai jaudintų pažintis 
su Ugandos valstybės preziden
tu ir kad ji norėtų jo paklausti 
jo elgsenos priežasčių”.

24 metų amžiaus Miss Uni
verse jau yra pakviesta į Afri
ką savo draugi ų-konkurenčių 
dalyvavusių pasaulinės gražuo
lės kontesta.

Europa nežada 
suvaržyti atomus

Briuselis. — Europos Bendro
ji Binka ketvirtadienį pareiškė,, 
kad ji nepaisant Prezidento 
Carterio nuosprendžio Suspen
duoti greitųjų branduolinių reak 
torių bandymus, tokius reakto
rius toliau vystys.

“Mes netirime kitos išeities, 
nes esame jau atsilikę nuo ener 
gijos taupymo plano iki 1885 
met1", pareiškė Bendrosios Rin 
kos energijos viršininkas Gui
do Brunner.

Greitieji reaktoriai gamina 
daugiau kuro negu jo sunaudo
ja, bet tuo pačiu metu gamina 

’ plutoniumą, kuris yra vartoja
mas atominėms bomboms ga
mintis, ir dėlto Prezidentas Car 
teris nori laikinai tokius reak
torius suspenduoti, kol bus baig 
ti reikalingi tyrimai.

išspręsti labai svarbų energijos 
klausimą, šis vamzdis ir juo 
plaukiantieji Uegalai turės įta
kos į Amerikos ekonominį gyve 
nimą.



NUOSTABUS IŠRADIMAS -
Loieris — gerų ir blogų galimybių priemonė

Ypatingas ir už vis neįtikėti- kartų didesnis. Taigi, jis gali vie 
niaūsas išradimas yra leizerio 
(laser) šviesa, galinti pagamin 
ti šimtas milijardų kartų galin
gesnį spindulį negu saulės pavir ; 
šio radijacija. Leizerio spindu
lys, prideramai vartojant, gali 
būti ypatingai didelios naudos 
nešančiu įrankiu žmonijos gerbū 
viui. Bet patekęs į nenusistovė
jusių svajonių žmogaus rankas 
gali pasidaryti ir labai baisiu 
prietaisu. j

Žmogui yra duota vienatinė 
kūrybinė galia. Žmogus gali pro 
tauti, mąstyti, sugalvoti išradi
mus žmogaus būviui pagerinti, 
jis gali numatyti ir galinčias iš 
kilti problemas ir jas išanaliza
vęs, padaryti ir tinkamą nuos
prendį. Bet jis ir nepastovus, ką 
patvirtina praeities patirtis. Jis 
gali ir pačius naudingiausius sa 
vo išradimus pavesti baisiau
siems karo naikinimo tikslams. 
Ar leižeris išvengs pražūtingo 
likimo tik ateitis parodys.

Kas yra leizerio spindulys?

Leižeris yra modernas, daug 
žadantis spindulys. “Baltoji” 
šviesa yra susidariusi iš daug 
“spalvų” ar bangų-ilgių, bet lei 
zerio šviesa padaroma iš siauro 
spindulio susidariusio iš vienin
teles bangų-ilgio, kur visos ban) 
gos sueina. Kas padaro leizerį 
lengvai kontroboj amu ir galin
gu įrankiu padaryti fantastiš
kus dalykus. Juo galima viską 
piaustyti, sulieti, gręžti greitai 
ir tiksliai. Pavyzdžiui. Vienos 
sekundės laiku galima tiksliai 
perplauti vieno inčio storio plie 
no skardą, kas neįmanoma jo
kiu kitokiu prietaisu.

Ypatingą rolę leižeris gali vai 
dinti ir susisiekimo priemonėse. 
Amerikos žmonės kasdien kal
ba telefonu tarpvalstybiniuose 
susisiekimo veiksmuose net iki 
100: milijonų kartų. Gi leizerio 
spindulys gali priimti iki 100 
milijonų informacijų vienu kar
tu.'Kadangi jo bangos yra 10,- 
000 kartų trumpesnės negu trum 
piausių elektroninių prietaisų, 
leiserįo vienas signalas yra tiek

nu kartu priimti visus telefo
nų, radijų ir televizijos pasikal 
bėjimus ir vienkart perduoti vi 
sam pasauliui. '_

Todėl daugumas mokslininkų 
ir daro išvadas, kad leizerio spin 
dūlyje glūdi žmonijos ateities 
viltys. Jei eksperimentai baigsis 
su geromis pasekmėmis, ateity 
je žmogus turės savo rankose 
gyvenimo kontroles geriausias 
priemones.

Istorija
Iš istorijos 

gus praeityje 
sius išradimus 
kad vienas faktas, nors ir ne
malonus prisiminti, veržiasi vie 
šumon ir reikalauja žmogaus 
tikro pasiaiškinimo. Faktas, nors 
ir nemalonus, bėt teisingas, žmo 
gus beveik visuomet geriausius 
išradimus panaudojo karo bai
siesiems griovimo žygiams pa
remti.

dieną broliai Wilbur ir Orville 
Wright, pasidarė pirmąjį jėga 
kontroliuojamą orlaivį iškilo į 
orą, išbuvo ore 12 minučių ir 
nuskride^lŽO pėdų laimingai nu 
sileido, žmogui atsidarė naujos 
galimybės. žmogus išmoko 
skristi.

Betgi, nespėjo prabėgti ,ir pen 
kerių metai laiko kaip orlaivis, 
pradėjęs lyg ir-dvikovą su žmo 
gaus geniališka vaizduote ir kū 
ryba, greitai pasidarė militari- 
niu įrankiu. Gi 1 Pasaulinio Ka
ro metu orlaivis jau nešė šimtus 
svarų sveriančias bombas ir tor

mus moko

žinome kaip žmo 
panaudojo 'geriau

žinome ir tai,

Kada švedų chemikas ir išra
dėjas Alfredas Nobelis, įsteigė
jas Įtakingosios Nobelio Premi
jos, 1367 metais paskelbė savo 
naują išradimą — dinamitą. Jis 
žinojo kokią naudą žmonijai ne
šė dinamito išradimas. Jis tik
rai tikėjo kad dinamitas bus vie 
nas iš geriausių priemonių ka
rams baigti. Jo viltis, tiesa, bu
vo trumpaamžis ir karai dar ir 
šiandien negali baigtis, nes žmo 
nėse pavydas, saumeilė palrtika 
ir tautų neapykanta tebesilaiko. 
Žmogus kaip tik gavo dinamitą 
Į savo rankas, jis negalėjo atsi
sakyti žado nepanaudojęs jį bai 
siesiems karo niekojimo dar-* 
bams. Dinamitas tapo karo Iran 
kiu. Tad kįla klausimas ar ir lei 
zeris bus naudojamas tik karo 
reikalams?

Karas, ar mandagiai tariant, 
“Apsigynimas” pasidarė visų 
baisiųjų išradimų motina. Visas 
dėmesys buvo žmogaus nukreip 
tas į naujus earodinamikos išra 
dimus, ypatingą dėmesį atkreip 
piant į galingesnius, didesnius, 
padarus. Ir štai, visų tų pastan 
gų pasėkose matėme 1950 me
tais pasirodant milžinišką bom
bonešį B-52. Tokios skubios oro 
technologijos pažangos negalėjo 
tikėtis ir broliai Wilbur ir Or
ville Wright. Tačiau svarba ne 
tame. Svarbu, kad'orlaivis neša 
ypatingą požymį, kaip žmogus 
neat laidžiai naudojo savo išradi
mus ir geneaiią kūrybą karų ir 
naikinimo tikslams.

Atomo energija

žmogus išmoko skristi

Kitas pavyzdys, orlaivio atsi
radimas. Dar tik prieš šimtą 
metų jėga kontroliuojamas or
laivis, žmogui nebuvo žinomas; 
tikrumoje, .galėjo būti tik svajo 
nėse, neįvykdomu dalyku. Tik,

Kitas pavyzdys. Iki dvidešiių 
tojo amžiaus pradžios atomo 
vidujinės paslaptys žmogui ne
buvo žinomos ir apie energiją' 
vargu buvo ir galvojama. Tikį 
kada 1945 metais liepos 16 die^ 
ną New Meksikos.;tyruose -buvo 
paleisti1 f ’olą St&ino jėgos ir 
laike 30 dienų, po to, buvo nu-' 
mestos dvi. atomo, bombos ant; 
dviejų Japonijos miestų, tuos. 
miestus1 paverčiant griuvėsių 1 
krūvomis'-ir- užmirita apie šim
tas tūkstančių t žmonių, pasiro-' 
dė, kad žmogus per tuos trum
pus ketverius lijo Pasaulinio

I kr -V4^

irt ' VYTAUTAI IGNAS

rfalvš PunhlMtris

Kariuoirieneje
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Karo metus daugiau . išmoko ir> 
sužinojo 'atomo' paslapčių negu' 
per visą praeities*istoriją. ---------

■ "iriedicinos studijoms ’ priemonė.
Atomas nors ir baisus pad^Į^^ ^prieimŠ^^iikaįfr ėiėk- 

ras, bet ir nęvįsądos blogas išra; įrds' -^ri,y5ai-tbbtltinfi}‘:Į _, 
. . . dimas. Atomo radiacija tinka^ drūskąĮIš^uri^.vin^ėiis Its-’

kada 1’903 metu'gruodžio m. 17 i vėžio ligoms'gydyti; Atomas ge > ?'• ■ T

perimentinėms 'studijomis ‘bet

tfos'^am^bai^tbWnfi'’taip pat

‘ v > - * <; : 4 ? a , i

-0- Leizerio bomba. “Leizerio 
bombds” turės H bombos jėgas, 
bet bus ^apraslėsheį mažesnės 
ir nereikės joms padegamosios 
bombds.

Another good reason to come under our wifig.
4

+ Mirties spinduliai. lazeriai 
jau gaminami ir “elektro-opti- 
kos” karui, jei kada toks karas 
Įvyktų. Tai ypatingos jėgos bom 
ba, kurios spindulių pulsai gali 
atsiekti net 100 milijonų vatų 
jėgos, padarančios ją galingą 
veik per bet ką prasiskverbti ir 
sunaikinti.

Erdvės karas. Leižeris vei 
kia -geriau skiestame arba net 
ir oro tuštumoje. Atrodo, kad 
ateityje satelitai bus apginkiūo 
ti leizerio šautuvais ir galima

hdp your money 
put on more weight.

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. * 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an *
account that gives you higher-than-bank . 
interest rates and “fat money.” It’s the lift 
easiest way to \ 
Triake thin money 
put on weight in a

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it'gets the healthier it is. But it doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s Where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

7%%~~~ 8.17%“ 
7%%?~~~ 7.90% ~ 
6%%?~r 7.08%“ 

'6.81% “ 
5%%SGEZ 5.39% ~ T*M tetas «*■

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

Come under our wir»E. 
VMe care whaf happens to you.

j j - Leizerio: ypatybė. ..

|; Ar kam patinka' ar lie,leizerio 
mauda pasirodys tik tada, kada 
žmogus ims juo naudotis pilnu

4 . . ■" į J*' * ' N’ -'*'*•7- •-moję. ■ ’ " ’

į Daugeliui, beabej.o, yra. tekę 
matyti įsivaizduotas filmas — 
Buck Bogers-—- rūšies' vaizdus 

kuriuose atvaizduojama kaip 
šautuvo mygtuko vienu pašpau- 
dimu virsta didžiausi/pastatai 
griuvėsių krūvomis, arba karo
manevrai jūrių gelmėse 'ir oro■ bus priešo satelitus ir sviedinius 

. aukštumose-dausose;' Vjsi tokie nušauti.
ir, panašūs vaizdai -'kiekvienam . 
žiūrovui galėjo atrodyti puikiau 
šia žmogaus vaidentuve, neįgy- 
vendinama tuščia fantazija, fi
kcija. Tačiau šiandien kada lei- 
zeris žada įvykdyti kas- buvo ne 
galima ir vakarykščios ' ^Vajo
nes ar fikcijas padarys tikriau
sia galimybė. Atseit, viskas bus 
galima realybė. ' ' .t .

Prie tos leizerio baisiosios ga 
limybės priedui tenka,'.dar pri
dėti sekančias dvi charakteristi 
kas, kurios tą spindulį padaro 
taip baisiu išradimu:

♦ Taikinio linija. Leizerio švie 
sa, paleista iš prietaiso, keliau
ja tiesia linija. Taikant į taiki
nį nereikia apskaičiuoti trajek
torijos. Pakanka tik pamatyti 
taikinį, o šviesa šovinį nuves į 
taikinį be klaidos.

♦ Keliavimo laikais., šviesa 
keliauja 18(1,000 mylių se
kundę. Nuo kulkos nėra gali
mybės pasislėpti, neišbėgti. Ji 
negalima matyti. r

Tiesa, kad Leižeris yra mo-

<4- B-l bombanešiai. Orlaiviai 
greitesni už balsą, kurie bus ap 
ginkluoti leizerio šautuvais. Kon 
gre'so jau nutarta skirti lėšas jų 
gamybai.

♦ Nėutroho bombos. ’Jei bus 
nutarta tas bombas dirbti, tai, 
galimas aiktas kad brandolinio 
karo veidas pasikeis iš pamatų. 
Priešui teks gerokai apsisvars- 
tyti, norint pradėti puolimą. Tos 
bombos “mirties spinduliai” ga 
Ii sunaikinti pusės mylios rate 
gyvybę, bet nepalies turtų. Ne
bus apteršta aplinkuma ir, to
dėl, už kariaujančioji armija ga 
lės užimti užkariautas vietas'ne 
laukiant be sau pavojaus. Atseit, 
švarių spindulių bomba.

STANDARD FEDERAL SAUNOS
TVmwr Offlre: 4192 Arcbrr Avmwp Hxmr 847*1140 Aarnr»: 301 V¥r»s1 GaTrna BoaleVžtM. Hvme: 092*1140 
LAffibard: 23 West Main Street. Phone; 827 1140 BonMer Hfll: 21 Boulder HiH Pjws Htone: 807-1166

Duwnere Grove: 5100 Forest Ai-enue. Phone 963-1140 rcTr

Todėl militaristai yra ypatin
gai suinteresuoti tos bombos 
gamyba. Ir nestebėtina, nes su 
bombos spinduliais bus galima 
priešo sviedinius (misilus) ore 
sutirpyti.

...Taigi, kaip matome, leižeris 
dėrrius išradimas, bet Jau ir iš- ^aip ir kiti išradimai, veik ir ne 

turi galimybes išvengti tų ki- 
JtįfTšradimų likimo. Jei karas

mėgintas.

Gudri bomba. Taifyra bom kiltų taf leižeris vaidins ypatln- 
ba, kuri “reiškia:” r4-*—

! ba-vienas užmuštas”
ba, kuri “reiškia:” viena bom

bų vp gą rolę, kaip oro taip ir sausu-
j Vietnamo kare vartok. Leize- manevru^e. Ateitis paro- 
rio spindulys buvo tos bombos dys Jcę leižeris žhionijai duos: 
kelrodis į taikinį. I gerą ar blogą. Jonas KAirys

Kartą Itn. Mažylis aiškino kaip būna išsidėsčiusi di
vizija žygyje: patruliai, vyr. patruliai, šoninės rinktinės, 
avangardas ir vyriausios jėgos. Klausė kas gali atpasa
koti. Visi tylėjo. Tada jis pašaukė mane prie lentos, lie
pė atpasakoti ir lentoje brėžiniu pavaizduoti. Atlikau, 
nes tas nebuvo naujas dalykas. Liepė sėstis. Mano “mar
kė” kadro akyse pakilo.

Ltn. Sližys buvo kitur perkeltas, o 3 kuopos vadu 
paskirtas vyr. Itn. Šova. Jis man darbo pridėjo: silpnai 
raštingus naujokus pamokyti rašyti ir kartais, jam nuro
džius, statutus. ”

1924m. balandžio 1 d. pulkui įsakyme Nr. 102, 3, .bu 
vo paskelbtas išeito kurso kandidatų Į raštininkus nau: 
jokų žinioms patikrinti komisijos sąstatas. Balandžio 10 
d. Įsak. Nr 108, § 7, iš 3 kuopos perkeltas Į pulko raštinin
kų komandą. , > . •

Anuo metu raštininkų komanda buvo privilegijuota: 
turėjo atskiras patalpas, atskirą virtuvę su virėja ir pa
siuntiniu, kuris dar turėjo r aštininkų patalpą valjdi, 
gaudavo dvigubą maisto davinį. Komandos viršininku ■ 
skaitėsi pulko adjutantas. Darbe raštininkai išsiskirda- - 
vo: vieni dirbo rikiuotės skyriuje, adjutanto žinioje, kiti 
— ūkio dalyje, pulko raštvedžio žinioje. Rikiuotės sky
riuje viršila buvo laisvai samdomas Gaputis, ūkio skyriu
je — Targonskis. Kai seni kareiviai buvo paleisti į atsar- t 
gą, jau prisaigdinti ir pakelti į eilinio laipsnį, užėmė jų . 
vietas.

Vienu metu pasklido gandas, jog abu štabo viršilas 
atleidžiami iš tarnybos. Ir tikrai, po kelių dienų buvo at
leisti. Jiedu buvo Įtarti komunistais buvus. Tiesa,- jie la-. 
biau mėgo rusiškai kalbėti,, negu' lietuviškai;, kiti sakė 
girdėję juos nepalankiai apie vyrjausybę’ Pfašifąriąni/ 
valstybės santvarkąkkritikuodavę. ' .’ >

_ - '.A.
Rikiuotės skyriaus viršila buvo ■ paskirtas - liktinis 

vyr. puskar. Jansonas, o ūkio daliję vii^įlpš^ . ,
rimti 1924. XI. 1 ūkio dalies viršininkas \Jq>t.^mĮąs' Ką7 
baila įsakė man. Užsiminiau jąm, jog esu .ėilinjs^Į tuft,tar
pu yra grandinis Petrikanskiš; tai man bus -.^^at^u^i h 
Kpt. Kabaila: “Be aiškinimo, pareigas šiandieną? pradėt 
ti”. Na, ir baigta. . r :tninv.’ ii-'

"Pulko; vadu tuo- metu buvo ■ plk?4tn,*’-y4ždaB'fRėkl^**l 
tis, jo padėjėju injr.' Garban§jĮska^ji^b.
ku kpL' Kabaila, aŽjįįtaintu Įtn.-'iGe^^ska^t ‘’rasįyėdzių;’.' 
karo valdininkas Ttašperskis’ pi3fio\fę&ioį^ęęWnumį 
pulko krautuves yędejo pareigose.^.pul^o^yĮęu^p^.
misijoje dirbo lt.Lionginas Lekniskas.<^zykrąi(gegaliu | 
užmiršti — tai labai malonus -ir pa^ąiigūš7žffi.dg|fexbū¥ė. i T-. i Y .. • •t \ -V'-.ji • i- -’ .1

aš Ūė
'.'•m

Jis dar savaitėje skirtį dieną pravesdavo ko? 1
mandai rikiuotės painokas.

Kaip viršilos pareigas einantis, ipn., LekjĮigko ./Pas
tangomis, prie pulko krautuves gavau atski^karnban; 
1925m.'vasario 1 d. pakeitaš.į jatūi. pūsl^fiffinkio; laipsnį, 
kovo 10 d. — Į vyr. puskarininkio, ų viršilos liepos 20 
d. (pulk. įsak. Nr/210, §5). Ūž pakėlimus buvau ir esu dė 
kingas tbda jau rilajdrui Kabailai.

Pulko adjutantas vyr. Itn. Gečiauskas kažkodėl ma
nęs labai nekentė. Mjr. Kabaila parašė pulko.yądui r ra- 
portą(slaptai), kad mane pakeltų į viršilcfe laipsiiiad
jutantas pulko Vadui rapbrto nęįfėike; nijr. Kabaila pa
rašė antrą — taip pat -fiėįteikė aiškindamas, -jog aš atlie
ku karinę prievolę, 'liktiniu neliksiu, todėl snegaliu taip 
smarkiai kilti. Mjr. Kabaila jam atsakęs, jog čia jo rei
kalas, ši klausimą gali spręsti pulko vadas, ūkio . dalyje . 
yra toks etatas, jo žinioje, tiai jis žinąs ką darąs. UžpykęĄ* 
mjr. Kabaila atsisėdęs parašė tretį raportą, nunešė pas 
pulko vadą. Pulko vadas užrašė rezoliuciją “įsakyman”.-j. 
Mjr. Kabaila raportą su rezuliucija padavė adjutantui ir 
liepė tą dieną pravesti Įsakyme. ' - ? ■

Jau turėdamas viršilos laipsnį, kartą po pietų dir
bau. Į štabą atėjo ir vyr. Itn. Gečiauskas. jis mane pasi
šaukė į savo kabinetą ir tokiais žodžiais ^pasveikino”: 
“Prach vos tas, prachvostas”, kiek patylėjęs vėl, — “prach 
vostas, svolačius”. Paklausiau: pone adjutante, .-kodėl? 
“Nutilk”, — suriko. Kiek lukterėjęs :.-“Pašol von!” su 
riko. Apsisukau ir išėjau. Už ką jis mane taip “išpašal- 
vonijo”, ir šiandien nežinau.

ŠĮ mūsų “Pokalbį” sužinojęs mjr. Kabaila pasišaukė 
mane Į savo kabinetą ir klausė kaip buvo. Papasakojau. 1

Ilgai netrukus kalbėta, jog vjrr. Itn. Gėcia'uskas ”būk \ 
iškeliamas Į divizijos štabą, adjutanto pareigas. perėmė ; 
Itn. Leknickas. Po kiek laiko, būdamas Kauno gižk. sto- ’ 
tyje, pamačiau Gečiauską jau civiliniais drabužiais. Tai ? 
aš jam tuo atsikeršijau, kad, pažiūrėjęs1 veidą, nepasis- 7 
veikinau. • , \ \ • . j ž’

I
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padėtis Sovietų Sąjungoje
> Paryžiuje leidžiamąs lenkų, rarchiją, siūlydami įsteigti tos 
žtuinąląs Kultūra 1977 birželio rūšies gaminių fabriką. Fabri- 
laidoje paskelbė dr. Jozef Mirs- kui vadovauti pavesta Vilniaus 
ki’o štraipsnį “Katalikų padėtis žvėryno parapijos klebonui.
SĮoyielųSąjungoje”. Autorius 
^ko, kad. padėtis už geležinės 
uždangos vis dar nėra pakanka- 
mai žinopia laisvajame pasau
ly? Tikisi, Jog jo pastabos, pa- 
f-emtos asmeniškais stebėjimais 
Įr pasikajbėįjimais bekeliaujant. 
po SS/busfnaudmgos. Jis apžvel ■ 
ęra. Lietuvą,Latviją, Baltarusi- 
ją ir Ukrainą. Būdamas lenkas, 
ypatingą dėmesį skiria lenkų 
mažumai-tuose kraštuose 
tąr rašo antroje straipsnio da-

/. f ' (
•>. Apžvalgą apie Lietuvą prade 
da taip; “Dėl -per amžius čia su 
kurtos tvirtos Bažnyčios struk 
tufas, stiprus tikėjimo ir pat- 
riotizmb — tiek lietuvių, riek 
ir lenkų'—į/ Lietuva turi pdlygin 

didžiausią religinės laisvės lai 
psnį SS terižorįjoj. jai išlaikyti, 
iipt prąplėstį, reikią tikinčiųjų 
Įc didelės dvasininkų daugumos 
įgirtos. Iajkysenos’f, Kaip pavyz 
:§į, autorius duoda faktą, kad 

.sovietų- valdžia į Kauno 
.Dvąsinę seminariją leido priim- 

20 kąndįdatų klierikų (iki tol 
buvo numeras elausus iš 5 kan- 
diiją^u)..>fĄirtoraus teigia, jog 

■foką ’/netilps leidimas duotas 
dėl to,, kad pastaraisiais metais 
Lietuvoje pradėję .veikti pogrin 
džio Dyąsinė'. seminarija su apie

kojih-ojiuotireliginį gyvenimą 
Lietuvoje,sovietai negali pakęs 
.•ti' • tokios slaptos seminarijos, 
kuri visiškai išsprukusi iš jų 
kontrolės.Tad ir leido j Kauno 
Šėmjpariją priimti 20 kandida- 
tų ’s$ygš,;kad vyskupai už-

Tie pavyzdžiai rodo, kad už
sispyrimas ir tvirta tikinčiųjų 
laikysena gali šį tą laimėti.

Nors ir atlikdama svarbų vai 
dmenį, Kauno Dvasinė semina
rija toli gražu nepajėgia aprū- 

j pinti kunigais visų Lietuvos pa 
, Seminarija sąvietams 

yra lyg reklama “tariamos re
liginės laisvės Lietuvoje”. To- 

, dėl prieš kurį laiką vyskupas 
aPle; Payilonis kėlė mintį seminariją 

uždaryti ir taip išmušti iš sovie 
tinių rankų ginklą jų propagan 
dai. Pasiūlymą valdžios organai 
atmetė. Pagal Vilniaus arkivys 
kupijos atvikės administratorių 
kun. Krivaitį, dabar esama (toli 
nepakankamam) dvasininkų skai 
čiui«vien tik Lietuvoje (nekal
bant, apie Baltarusiją, Ukrainą 
ir kt.) išlaikyti, seminarijoj tu
rėtų būti 120 studentų, kai tuo 
tarpu tėra 40. Dabar iš Vilniaus 
arkivyskupijoj esančių 40 para
pijų, tik 19 (mažiau nei pusė) 
turi kunigus.

Patyrę iš šen bei ten pravestų 
•bandymų, kad tai nepatinka ti
kintiesiems, valdžios organai vi§ 
primygtiniau iš vyskupų reika
lauja liturginių pakeitimų. Iš 
bažnytinės hierachijos apklausi 
nėjimu paaiškėjo, kad 80% ku
nigų yra prieš liturginius pakei 
timus. Kaip autorius patyrė, už 
sutikimą įvesti liturginius- pa
keitimus, Lietuvos vyskupai rei 
kalavo religinės spaudos, mal
daknygių spausdinimo, progų 
naudotis radiju ir televizija. Tuo 
tarpu tas klausimas yra paki-

Ant politikos-laktų (Grafika)Prof. AD. VARNAS

7į ;-Kiįas • pąvyzdys. Nežiūrint 
ttraudijnoir - sunkių bausmių, 
Laetuyoje gaminamos - devocio-

Tarp Lietuvos kunigų nerimas 
tį ir baimę kelia naujų vyskupų 
nominacija. Valdžios statomų 
kandidatų įšventinimas į vysku 
pus, yra laikoma didele klaida, 
kai yra tikrieji vyskupai, ku
riems valdžia neleidžia eiti pa-

•Ofc Antano j. guseno raštai 
ŪijjlMt GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 
Mfį Tt|W0i«NtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^

■> . ■ . , -- j!i|HTYS |R DARBAir 253 pgL, lie&ančius 1905 
taktai, Jahlonririo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

%',1 ‘ ' "’''' j . '”’. S8-9?
» DANTYS, ju priežiūra, sveikata Ir grožis. • 
rirfeliate, vietoje $4.00 dabar tik 

ririellaii tfk _____ ____ _____________
CriĖį-—AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

$3.00
$2.00

Aįįi" ’/Buropą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00 
vhhakyti paltu, atsiuntus Žaki arba money orderi, prie

•v 1

reigų — pavyzdžiui, vyskupui 
Steponavičiui. Laikoma, kad to
kiu atveju geriau, jei dioceziją 
valdo kapitulos vikaras, negu nu 
sileisti valdžios spąudimui. Pas
kirti, vyskupą, kuris dvasininkų 
laikomas netinkamu, reikštų kel 
ti nesantaiką ir nusivylimą Baž 
nyčioje. Juolea, kad valdžios sta 
torai kandidatai, kaip taisyklė, 
yra žemos moralės asmenys (kon 
kubinatas, alkoholikai ir kt.), 
kurie yra paklusnūs ir atsida
vę valdžiai. Apaštališkasis soS-; 
tas, skirdamas 'vyskupus, būti
nai turi skaitytis su visos dva
siškuos, bet’ ne valdžios nuomo 
ne. Visi, su kuriais autorius ta 
tema kalbėjo, kartojo tokį pra
šymą. \

Bendra nuomonė yra, kad 
KGB puikiai orientuojasi, kas 
dedasi Vatikane. Taip juokau
jama: “Jei trys kardinolai susi 
tinka Romoje ir ^paliečia kbkį 
nors klausimą, tai kitą dieną 
Maskvoje KGB jau žino pasikal 
bėjimo turinį”. Yra ir kita nuo 
monė — tam tikra Bažnyčios- 
pogrindinės veiklos dalis yra iš
sprukusi iš policijos žinios bei 
kontrolės, bet, nepaisant to, vi
są laiką pabrėžiama, jog KGB 
yra visažinanti.

Blogiausia padėtis Baltarusi
joj. Autorius sužinojo, kad Gar 
dine, kur yra 50,000 katalikų, 
per 1976 Kalėdas nebuvo laiko
ma nė vienerių mišų, nes vieti
nis kunigas buvo susirgęs. Iš 
300 tuoj po II pasaulinio karo 
dirbusių kunigų, dabar liko 32 
paliegę ir senyvi dvasininkai.

'Latvijoj yra Rygos Dvasinė 
seminarija su daugiau kaip 20 
studentų. Iš Rygos, bet ne iš 
Kauno, jauni lenkų kilmės ku
nigai yra siunčiami į'Ukrainą ir 
Moldaviją. Kunigai Latvijoj yra

labiau įbauginti negu Lietuvoj. 
Neseniai kun. Grigorijui Kibu- 
lovui atimtas leidimas darbuotis 
kaip kunigui. Priežastois — per 
pamokslą išsireiškęs, kad mir
tis viską sunaikins (reiškia, ir 
komunistus), mažai mergaitei 
leidęs dalyvauti bažnytinėj pro
cesijoj, į vieno parapijiečio 
klausimą, ar verta stoti į komu 
nistų partiją, kunigas atsakęs: 
“Jei nenori, kad tau galvą praus 
tų, nestok”.

Valdžios politika Ukrainoje 
yra tokia pati kaip Baltarusijoj. 
Tik žmonės yra kitokio būdo nei 
Baltarusijoj — drąsūs, pasiry
žę, kovingi, ir jiems pavyko gau 
ti 30 parapijų, net ir tokiose vie 
tovėse, kur jų nebuvo prieš II 
pasaulinį karą.” (Elta)

BAIMĖ TURI ]
Kremlius mato 
Kur savo koĮo

TOKIJO. Nors Kinijos minis- 
terio pirmininko pavaduotojas 
Li Hsien — nien pasikalbėjime 
su buvusiu U. S. Jūrinių opera
cijų šefu Elmo Zumwalt pareiš 
kė, kad santykiams tarp Peki
no ir Washington© normalizuoti 
sąlyga yra Taiwano klausimo 
išsprendimas, tačiau Maskva 
Valstybės sekretoriaus Cyrus 
Vances vėliausiuose pasikalbėji 
muose “įmato” kiniečių ir ame
rikiečių suartėjimo “oficialų pat 
virtinimą”.

Į *

Paskatą tokiam Kremliaus 
tvirtinimui davė Cyrus Vances 
praėjusio birželio 29 dieną Azi
jos Draugijoje New Yorke pa-

f

y KNYGOS ANGLŲ KALBA
THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu
3. Lengvai ftilhis, gyva kalba, gražiai išleista

_ tUfi.

■Pi Dr.JtMCM'.ik Kanžlus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
(ištrinta tiso pat senųjų amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
paLJkakjuajaia,00.
S ©r. Jvmm B. Konžfvs, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto braižai. paDefiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
XII paL JŪša ®JOO. Kietais viršeliais $4.00.

U knygų K* tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar

.i .ii

L-’; > A itjf gėvth Haleted Stawt, Chicago. HL MEM

keturi nariai, kurie pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Prof. Dr. Jonas Genys — pir 
mininkas, Kun. Dr. Tomas žiū
raitis — vice pirmininkas, Stud. 
Rusnė Vaitkutė — sekretorė ir 
Inž. Pranas Baltakis — iždinin
kas. Valdybos pirmininko adre
sas: 8908 Orbit Lane, Seabrook, 
Md. 20801; sekretorės — 4921 
78th Ave., Lanham, Md.

Peretų metų valdybai — R. 
Penkiūnienei, J. Vadopalui#>'V. 
Zubkienei, T. Mickui’ • ir Dr. J. 
Geniui — susirinkimas pareiš
kė gilią padėką už gerai atliktą 
darbą. ' J- G.

visur pavojus,' 
s negali įkelti

i reikškimas apie Amerikos poli
tiką Kinijos atžvilgiu, kad Jung 
tinės Valstybes draugiškumą Ki 

j nijai skaito savo užsienių poli 
tikos “centrine dalimi”.

Viename savo komentare dėl 
Amerikos politikos Tolimuosiuo 
se Rytuose Maksvos radijas šio 
liepos mėnesio pradžioje be kt. 
pareiškė kad esą pagrindo ti-: 
keti, jog Amerikos ir Kinijos 
santykiuose aiškus atodrėkis reiš 
kia prasidedančią manipuliacijų 
politinėmis jėgomis Azijoje gran 
dinę reakciją”. Kai kuriuos tos 
grandies narius jau dabar esą 
galima matyti.

Maskvą labiausiai apeina ryš 
kėjantys trikampės Washingto- 
no Pekino-Tokijo ^sąjungos kon 
turai, kadangi visos to trikam
pio pusės turi “militarišką ten 
denciją” ir seka vieną “bendrą 
liniją”, būtent “ekspansionizmą 
pietryčių Azijoje”, o tai reiškia 
“rimtą grėsmę besivysiantiems 
kraštams tose pietryčių Azijos 
erdvėse”.

Tokiam aiškiai militariškai pa 
grįstam Washington-Pekino-To- 
kijo trikampiui, .Maskvos sam
protavimu, susidaryti padėjo se 
kautieji faktoriai:

Vienas tas, kad Japonija ir 
JAV yra tarpusavyje saugumo 
sutartimi susijungusios, o ta

Amerikos ir Japonijos saugumo 
sutartis “tikrumoje yra karinis 
paktas”.

Antras tas,kad japonų ir ki
nų santykiai vis labiau ir ryš
kia : įgauna m litarišką aspektą 

'tiek, kad Pekinas sykį net priė
mė Jaį.onijos savisaugos pajėgų 
emisarus, kurie su kinų Liau
dies Išlaisvinimo Armijos vy
riausiąja vadovybe aptarė kai 
kinius kar .-k:.s problemas.

Visu trijų to Trikampio — 
Aljanso pusių jungiančioji ben 
drybė, jų nusistatytas tikslas 
esą galimas rasti tų šalių užsie
nių politikos bendrojoje linijo
je; ekspansionizmas visoje Piet 
ryčių Azijos erdvėje. Pr.

Gaisrą padegė aitvaro 
virvutė

SANTA Barbara, Cal. — Va 
kad jau pavyko nustatyti, kad 
Santa Barbara gaisrą, padariu
sį milijoninius nuostolius, pade
gė aitvaro virtvutė užsikabinusi 
tarp dviejų aukštos įtampos elek 
tros vielų. Atrodo, kad virvutės 
viduje turėjo būti plona vielytė, 
o gal virvutė buvo šlapia.

Liepsnose dingo 360 gražiau
sių namų, stovėjusių puikiau
siuose Pacfiko pakraščių vie
tose. Išdegė 760 akrų krūmų, 
kurie nešė liepsnas nuo namo 
iki namo, arba nuo vieno stogo 
prie kito. Kaikurie namai kai
navo po ketvirtį milijono.

Nauja Washingtons 
L B. Apylinkės Valdyba
Gegužės 8 d. įvyko metinis 

Washington© Lietuvių Ben
druomenės Apylinkės susirinki
mas šv. Dbminiko parapijos pa
talpose. Prieš susirinkimą Kun. 
Dr. T. žiūraitis atlaikė Šv. Mi
šias ir pasakė motinos dienai 
pritaikytą pamokslą.,

Susirinkimą atidarė ir veik
los apžvalgą padarė Apylinkės 
pirmininkė Rūta Penkiunienė. 
Apie gerą iždo stovį painforma
vo kasininkė Vila Zubkienė. Su
sirinkimo protokolą vedė sekre
torius Tadas Mickus. -: 

-.Washington© lietuviai šiemet 
labai pareigingai' sumokėjo-soli 
darumo mokestį. Nutarta $100.- 
00 paskirti vietinei’ lituanistinei 
mokyklai. Taip pat sekančiai 
valdybai pavesta rūpintis kad 
būtų sudarytos ligonių slaugy
mo ir jaunimo veiklos komisijos.

Į naują valdybą buvo išrinkti

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A.. šeštoko knygelė. 
turi vadinasi ' '

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 česj 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO. ILL. 50608

*.   — ----------------------------- — — ----- ------ -— ------ ------- -—'

-.’T..--------- . 'T. . ~ .r .------. - . i

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA ;
flallena gavN trolklv k”YW, kuri m papu«J brf kokl< ; 

tnwip apMą «r tonfym.
'-- .AMaėWrv« P»Hh»IHrfa, MES GRĮŽTAME. Įdomfia jaunu dieną i
' • , atdainimil lt įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- j

' • ' ©Mnaa. 387 psl. Kaina S3.
• A. PakalnGkla, METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- ‘

• Ir laiko įvykiu Lietuvoje tr Vokietijoje aprašymai, auskira- 1Į 
?’■' tjri 1 12 dalhų 296 psL. kaina S3.

tay« Griova, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- ’
L Aria ririeOail. 836 pat Kaina M00. Minkštąjį virš. 13.06 < 

\ Pr*t V«l. AlržSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- i 
RUA, I dalia. 208 paL, įrišti — 83,00, minkštais rir-

-• šėHali — $2,00; U dalia, 225 pat, įrišta — S3,00. minkŠ- 
tala rirlellaif________________________________ 22-06 i

Hutilkae Tamaa — Tatnašavrirat, LieIUVIŠKASIS PAMARYS, j, 
Faktlnėr ir Labęuvoa.apskritys su (domiais aprašymais, fllu- 

ū • straeŲtftnls ir dorumentadja. 336 psl., kairia $6.
. P. KaafOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuve* ( 

pardranu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.
,4 Jeniaa MartM, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlnlmaJ.?T5to va.J

. ' M ŠhMMI*, POVILAS MILERIS., biografijos bruošai 233
' V roalaplal ----------------------------------------------------------------SJ.®$ d

. -KETfM.ittašktai rrikla pridėti S3 et pašto UDaldotna.

,.- <•. j i - NAUJIKNOS,

% Ristom 8I4 CMrago^ HL SM08. — TeL HA 1*9199 J

!
 PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS |
Dr, Juonį D tupi n v ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- Į 

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga drielų da- | 
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: Žemės f 
ūkio švietimas Lietuvoje-

Autorius save žodyje rašo: MJei liūdnas lietuviu tautos likimas j 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- I 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonoml- | 
nlų ir kultūrinių laimėjimu, šiandienų, drąsiai galima sakyti. Beturiu I 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vairiais I 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. |

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi I 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po oe- g 
saulj Išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- j 
nlnkai. arba ūkininkų vaikai, - reiškia, kad M knyga bus brangi aba> I 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia mede Lietuvos g 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga I 
autoriaus skiriama Lietuvai Mais žodžiais: "Dėkingas sūnus — xnyB* g 
mai Tėvynei Lietuvai*’.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių tr lentelių, kaina tik M0CL 1 
Gaunama Naujienoje.

Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu: |
NAUJIKNOB I

, 1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8 g 
Gavę ptnkfmų tuojau knygų ęaatųrim.

..$5.00

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį -------------$8 00
^Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai _______________________________ ________.$1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

296 psl., minkšti viršeliai

166 psL minkšti viršeliai ----------------------------------- - —-------------$4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

pas mus
Taupykite dabar

1800 Sa. Halsted St.

IVERSAB

C3M

s

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
plieks didelius darbus. Pirma, jie pa- 
^deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
•^užsimojimus. Antra, jie padeda su
skurti geresnę apylinkės bendruomenę 

^?f?ir parūpina fondus namams įsigyti.
ii Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 
ii|žsi° dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
Ssllnesi° pbnnoa dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

? j? palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
^3 Fj sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
?(neša

RSAL
Chicago, III. 60603

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tei. 421-3070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įsteigt* 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

į
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7 JO
$2J0

Dienraščio ksino*:
^hicagoje ir priemiesčiuose: 

melams_____________
pusei metu___ L_______
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _______________
pusei metu___________ -

$18.00
$8.00
$3.00

$30.00
$14.00

Kanadoje: 
metanu ____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ---------------------- -- $31.00
pusei metu ---- ---------------- $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdieu tfakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė. 1739 So. Halsted Su Chicago 
ūl. 60608. Telet HAymarket 1-6100

Pinigui reikia dusti pašto Monas 
Orderiu kartu su užsakymu.

$30.00
$16.00

$3.00

NAUJIENŲ raštinė Atdara kasdien, išskyrai sekmadieniui. no*
9 vai ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vxL

Šitokiu budu, draugai, nieko neišaiškinsim
J. Vanagas, norėdamas išaiškinti Amerikoje atsira

dusių “tiltų statytojų” tikslus, šių metų birželio 28 die
nos Keleivyj parašė straipsni, kuris jam rašysi buvo ne
malonus. Tas nemalonumas buvęs toks didelis, kad pag
rindinę minti jis Į straipsnio pavadinimą Įdėjo. Straips
nis vadinosi “Nemalonu, bet reikia rašyti”.

Jam aprodė tada ir atrodo dabar, kad Naujienų re
daktorius Įžeidė “visą Bostono Tilto kolektyvą” ir to
dėl jis stojęs Įžeistųjų ginti. Jeigu minėtas kolektyvas 
nebūtų Įžeistas, tai vargų Vanagas būtų pasiėmęs toki 
nemalonų darbą. Turėdami galvoje socialistinio laikraš
čio redaktoriaus jautrumą paskelbtai netiesai, visos gru 
pės žmonių Įžeidimui, jo paklausėme, kodėl jis neparodė 
tokio jautrumo, kai Naujienų redaktorius ir didelė lie
tuviškos visuomenės dalis buvo labai jau nešvankiai ap
šmeižtas, parodytos piktos intencijos, paskelbiant redak 
toriu komunistu, svetimo aukso vežiotųjų, ir kitokiomis 
piktybėmis.

Visa eilė žmonių susirūpino tokiais “tiltų statytojų” 
suredaguotais, atspasdintais ir paskelbtais šmeižtais. Jie 
reiškė užuojautą apšmeižtam redaktoriui "ir klausinėjo, 
kuo jie galėtų padėti. Tuo tarpu jautrusis Vanagas, ne
galėjęs rašyti, kai tariamai buvo Įžeistas “visas kolekty
vas”, nei viena eilute nepaminėjo Naujienų redaktoriui 
daromos žalos Jeigu jau atsiliepė kitų srovių žmonės, pas 
merkdami šmeižtą ir pasisiūlydami padėti atitaisyti 
šmeižikų padaryta žala, tai Keleivio redaktorius, būda
mas toks j autinis kitiems daromai skriaudai, būtų ture-. 
jęs bent pasmeikti toki lietuviškų žurnalistų elgėsĮ. Bet 
tada Keleivio redaktorius galėjo nerašyti, o kai jo užk
lausėme, kodėl jis šiuo atveju negalėjo nerašyti, tai jis 
atsakė, kad “nesu pašauktas jo bylai ginti advokatas”.'* 
Tilto bylai jis, kad ir nesamdytas, bet prikalbintas šoko 
atvokatauti, bet Naujienų redaktoriui niekas jo nesam
dė, todėl jis ir nematė reikalo Į moralini nusikaltimą net 
atsiliepti ir pasmerkti. - i;

Bet Vanagas dar toliau nuėjo. Paskutiniame Kelei-'

Savo “atsakymą” jis pavadino “Nemėgstu čigoniško po
kalbio” ir pradėjo šitokiais tvirtinimais ir rimto visuo
menės veikėjo “argumentais”:

“į mano straipsnį “Nemalonu, bet reikia rašyti”.'
Naujienos liepos 6 d. atsiliepė vedamuoju. Atsiliepė variaritoas.^ 
taip, kaip ir galima buvo tikėtis: čigoničkai ar, jei 
norite, — klasikiniai bolševikiškai, čigonas, pagau
tas už sprando pavogęs vištą, šoks tau i akis rėkda
mas, kad jis esąs nekaltas, nes pati višta Įskridusi į 
tarbą. Taip pat ir bolševikas.'Atsimenu, kaip, anais 
pirmosios komunistų okupacijos metais Į komunali 
nį banką atsiųstas valdytojo pavaduotoju rusas ko
munistas mane mokė: “Tu nelauk, kad tave pradėtų 
pulti, bet visada pulk pats pirmas, nežiūrėdamas, ar 
ar esi teisus, ar ne”. Taip daro ir Naujienų redakto
rius”. (Keleivis, 1977 m. liepos 19 d.y2 psl.). <
Keleivis Įsteigtas 1905 metais. 1945 metais Keleivio 

savininkas Stasys "Michelsonas atidavė laikrašti Ameri
kos Lietuvių Socialistų Sąjungai. Kurį laiką redagavo 
Keleivi Jonas Januškis, o paskutiniais metais jį redaguo 
ja Jackus Sonda. Michelsonas paskyrė dešimt patikėti
nių Keleiviui tvarkyti. Naujienas Įsteigė Amerikos sočia 
listai, sudarė bendrove laikraščiui leisti.

Visą ši laikotarpi niekad Naujienos neniekino' Ke
leivio redaktorių, o Keleivis niekad nesmerkė Naujienų. 
Jeigu kildavo koks nesusipratimas, tai dienraščio ir sa
vaitinio laikraščio redaktoriai susirašydavo arba susi- 
telefonuodavo ir klausimus išaiškindavo. Dažniausiai 
Įvairiais spaudos reikalais redaktoriai išsikalbėdavo, kai L“ 
suvažiuodavo Į veikiančių arganizacijų .konferencijas. Nariai: dr. K.~Ambrozaitis^ St.

■Baras, inž. V. Kamantas, dr. J. 
Kazickas, P. Kilius, dr. F. Kau
nas, J. Kučėnas, inž. V. Kutkus, 
M. Lenkauskienė, Inž. V. Nau
džius, dr. ’J. iPuzinas, dr. A. Raz 
ma, A. Rėklaitis (Prieš pat su 
važiavimą niirė) M. Remiėnė 
inž. A. Sabalis ir dr. J. Valaitis. 
Savo kalboje pastebėjo: “Turiu 
pasidžiaugti L. F. narių darbin
ga ir-pakilia nuotaika. Po išsa-

Sveikino
tižiausiai lituanistiniai mokyklai.

Inž. Naudžius siūlė imtis di
desnės iniciatyvos Lietuvos Is
torijos parašymui.

B. Juodelis prašė skirti dides
nes sumas lituanistinėms mo
kykloms. A. Juodvalkis siūlė bū 
tinai išeiti iš šėrų “biznio”

Inž. Nainys prašė būtinai rem 
ti Pietų Amerikos lietuvybę ir 
ten veikiančias ir veiksiančias 
lituanistines mokyklas. Lietu
viai ten skurdžiai gyvena ir pa 
tys nėra pajėgūs tokias mokyk 
las išlaikyti.

Jonas Gliaudelis siūlė dalį lė
šų skirti žemės įsigiijimui. Pra
nešimai iš vietovių: Inž Kut
kus, pranešė, kad Detroite yra 
302 nariai, šiais metais prisi
rašė 21 nafys. Praeitais metais - 
nariai įnešė 7,181.50 dol.

P. Turuta iš Grand Rapids 
pranešė, kad jų apylinkėje yra 
52 nariai.

■ M.’ Lenkauskienė iš Ohio, pra 
nešė, kad ten LF priklauso 261 
narys, Įmokėjęs 74.785.00 dol. 
Dar priedo ir Šią dieną atvežė 
2.000 dol.

Dr. G. Balukas perdavė gen. 
konsulės J. Daužvardienės pagei 
davimą, kad lietuviai sudarytų 
testamentus, šiaip jam mirus 'į 
jo turtą atsiranda mums nepa
geidaujamų pretendentų.
, St. Baras pristatė Salom še- 
gamogiėnę, kuri pasisakė, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje yra 
buvusi mokytoj a. Į Ameriką at 
Vyko 1932 m. Yra sudariusi tęs 
'tahaentą ir visą ‘turimą turtą 
paskyria LF švietimo feikaHiris.

K. Barzdukas pranešė, kad 
suvažiavime dalyvauja 124 na
riai ‘ bei Įgalioti atstovai.

Į LF. Tarybą pririnkta vienas 
trečdalis barių. Pagal balsų dau 
gumą išrinkti: Dr. F. Kaunas, 
inž. V. Kamantas, M. Lenkaus
kienė, St, Baras dr. M. Vygan
tas ir P. Sodeika, Į kontrolės ko 
misiją — Pr. Turuta, A. kanta
ras ir A. Dundžila. Suvažiavi
mas užbaigtas Tautos himnu. 
Bendrai suvažiavimas praėjo dar 
bingoje ir draugiškoje nuotaikd 
jė. ' Stasys Juškėrias

Sudanas galės pirkti ;
‘JAV'ginBę ' f

WASHINGTON, tI>.’C. —Pre 
ridento Cartėrio administracija 
paskelbė, kad pi nutarė ipardub 
ti būtinai reikalingų-ginklų da
bartinei Sudano vyriausybei. Su 
darias pateko Į pavojų. Jeigu jis 
tepajėgs ginti , savo sienų, tai ko 
munistinės Etipijos ir Libijos 
vyriausybės galės į Sudaną pa
siųsti.
Dabartinių ihetu Soviėtų Sąjun 

ga pasiuntė pakankamai ginklų 
ne ’tik ’Libijai, bėt 'fr 'ririujai nu
darytai Etiopijos vyriausybei.

L FONDO ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Š. m. gegužės 7 d. Jaunimo drai šiais metais jau Įplaukė į 

nej adomą kapitalą 125.502.01 
dol. Jis reiškė nuoširdžią padė
ką visiems LF. darbuotojams.

Pelno skirstymo Komisijos 
pirmininką dr. -Ambrozaitis pra
nešė, kad praeitais metais bu
vo gauta 62 prašymai bendrai 
184.800.00 dol. sumai. Patenkin 
ti 33 prašymai, nepatenkintų 29. 
Paskijstytą 49,000, 00 dol. Kai 
kurie praeitų metų paduoti pra 
šymai bus svarstomi šiais me
tais. Reikėtų nuo mažos reikš
mės dalykėlių atsisakyti. Remti 
didesnius ir istorijai paliekan
čius reikalus.

Be to, sakė: “Jau drąsiai ga 
Įima tvirtinti, kad LF. yra ga
vęs lietuviškosios visuomenės 
pripažinimą, kaip didžiauso, pas 
toviausio ir svarbiausio lietuvių 
kultūros rėmėjo laisvame pašau 
lyje titulą. Turime daug vilčių 
tikėti, kad šis titulas bus ilgai 
išlaikytas. LF kas metai išren
ka ir pakviečia vis jaunesnių 
darbuotojų. LF idėja apima vi
są visuomenę, o pati veikla lie
ka demokratiška. Todėl LF atei 
tis lieka šviesesnė už daugelio 
kitų lietuviškų organizacijų. ' 

LF konkreti reikšmė ir yra 
.tas kasmetinis lauktuvių pyra
gas t.'y., pelno paskirsytymas 
kultūriniams ir lituanistiniams 
reikalams. Tų lauktuvių jau su 
sidaro 403.612.00 dol., nepraran
dant ir nesumažinant pagrindi
nio kapitalo”.

Kontrolės Komisijos pirmi
ninkas A. Sodeika pranešė, kad 
dokumentacija atlikta labai kruo 
pščiai ir viskas tvarkoj e.

Prof. J. Puzinas ‘TJėtūyių 
Fondo” leidinio reikalu paaiški
no, kad mirus šio leidinio redak 
eijos komisijos nario A. Rėklai
čiui susitriikdys leidinio paruo
simas. Ikj š. m. gruodžio 31 d. 
norintieji šį leidinį Įsigyti, pra
šoma pranešti. Gauta 450. pre
numeratų 11.000.00 doL stirnai. 
Yra gauta dar bus gauta tuo rei 
kalu straipsnių. ‘ ‘

Diskusijose dėl prahešniiįt 
kalbėjo: A. Plečkys. dr. Pemkus 
sakė, kad pelno skirstymo ko
misija lėšas nevisai tiksliai skirs 
to. šelpiami net L. B. švietimo 
Tarybos nepriimtini mokykloms 
vadovėliai. . - ■ ■■
Dr. K. Ambrozaitis atsakė, kad 

paskyrimas 2.000 Sol. Kristijo
no Donelaičio lituanistiniai mo 
kyklai buvo visapusiškai svars
tytas ir LF. nuostatams nenu- 
.sižengta. , - -

J. Masilionis — LFAieina "nu
sistatytu keliu. Prašė mokyk
loms Skirti daugiau lėšų. Neda
ryti išimčių vienai ar kitai ino- 
kyklai. . 4|Tuo tarpu'cfer nėžinia, kas lai-

Inž. Kutkus iš Detroito, kad mės Etiopijos ir Somalijos ko

centre pyko Lietuviu Fondo sti-

JĮ atidarė dr. G. Balukas. Ap 
gailestavo, kad uolus L. F. dar
buotojas gen. št. pulk. Antanas 
Rėklaitis, mirė; Pagerbti minu
tės atsistojimu mirę L. F. na
riai.

Į prezidiumą pakviesti: Inž. 
Kamantas, dr. Vygantas ir M. 
Lenkauskienė. Į sekretoriatą: S. 
Kuprys ir M. Kūpcrkevičiūtė.

Maldą sukalbėjo kunigas Kuz 
minskas. Sveikinimo Lietuvos 
gen; konsolė Juzė Daužvardienė 
dėkojo už jai paskirtą dovaną. 
Prašė vieningai veikti Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo rei
kalu.

Inž. B. Nainys dėkojo už remi 
mą lituanistinių mokyklų užsie 
niuose. Raštu sveikino: Alto pir 
mininkas K Bobelis, dr. Bačkys 
Lietuvos konsulato vardu, A. 
Gečys ir A. Gailiušis.

Praeitų metų protokolą pers
kaitė Pr. Turuta. Protokolas 
priimtas.

Tarybos vardu kalbėjo dr. G. 
Balukas. Tarybą sudarė šie: pir 

^mininkas dr. G. Balukas, sek- 
'retorius prof. J. A. Račkauskas.

Jie turėdavo progos išsikalbėti kiekvieną metą, o kar
tais dar po kelis kartus Į metus. Negalima pasakyti, kad 
tarp vieno ir antro laikraščio nebūtų buvusių nuomonių 
skirtumų. Kartais tie skirtumai buvo aptariami spaudo
je, bet visuomet prisilaikyto žurnalistams priimto man
dagumo. Jie bandė dalykų esmę aiškinti, bet nesikabinė- 
ti asmeniškai.

Dabartinis Keleivio redaktorius sulaužė ne tik tarp 
socialistiniu šio krašto lietuvišku laikraščiu Įsigyvenusį 
paprotį, bet jis niekais pavertė iki šio iheto laikraštinin- diskusijų, visi sprendimai 
kams priimtas mandagumo taisykles. ' .Vietoj aiškinti 
klausimo esmę, jis pradėjo koliotis. Jau liepos 6 d. įžan
giniame minėjome, kad jis, nebūdamas -gydytojas, netu
rėdamas jokių gydytojo žinių Naujienų redaktorių pa^ 
vadino lunatiku, šiandien cituota rašinio pradžia rodo, 
kad jis ir toliau klausimus nori aiškinti tolimesnėmis ko; 
lionėmis. Koliojimais niekas jokios problemos'-neišsiaiš
kino, o neišaiškinę jos negalėjo išspręsti. Negalės to pa
daryti nei socialistinio Keleivio redakcija. .. . m-

Jeigu Keleivio Zacirka aiškintų Maikiui pasaką apie 
čigoną ir i tarbą atskridusią vištą, tai dar'galima būtų 
ranka numoti. Dažnai tas “pasikalbėjimas Maikio su Tė
vu“ labai jau nešvankus- pasidarė. Nemanoma, kad jis 
ką Įtikintų. Michelsonas turėjo tokiam metodui reikalin 
gą lengvumą, mokėjo parodyti juokingąją klausimo -pu
sę, bet po jo mirties tie pasikalbėjimai tapo labai-jau ba
nalūs, be skonio. Bet kai Vanagas, -pasakęs-kelias pasa
kas, baigia zacirisku tvirtinimu, kad ir NaUjietių rė&ak- 
torius panašiai daro, tai prilipome liepto gžilą. Kas nors, 
kur nors klausimą privalo aptarti, kad panašiais :k01i0-' 
jimais jokio klausimo neišaiškinsi. Kodėl senas, rimtas, 
ilgų mėtų patyrimą turis visuomenės veikėjas 'ėmėsi ko-;.tari)e nesusipratimų nebu- 
liojimo priemonių, taip pat neaišku. Ar čia kaltas Bosto

buvo daromi demokratiniu-bal- 
savimo būdu. L. F. Tarybą, su
daro Įvairių srovių ir pažiūrų 
lietuviai Su džiaugsmu-noriu pa 
žymėti, kad 'L. F. Tarybos posė
džių metu jokių srovinių ginčų 
nebuvo, visi - vienodai dirbo tik 
L. 'F. gerovei. Didelė padėka

Razmai ir visai valdybai, kuri 
darniai dirbo ir per 1976 m. su' 
rinko 103,738 dol. (narių 267) 
pagrindinio kapitalo, t. y. ket
virta didžiausia suma L. F.'isto- 
-rijojse. -M. Reinienės suorgani
zuotas LF metinis vajaus balius 
davė 25,000:00 dol. įnašų”.

Investavimo Komisijos pirmi
ninkas P. Kilius smulkiai paiš- 
kino, apie pinigu investavimą Į 
šėrus ir'jų išėjimo reikalus. Dar 
likusi pinigų suma Šeruose da
bartiniu laiku neša neblogą pel 
ną. _ r .. . .

Valdybos Vardu dr. A. Ražnfa, 
pasidžiaugė, kad LF. darbuotojų

R. V. MšAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUKA)

(Tęsinys)
1943 metai, rugsėjo mėnuo. Prieš aštuonis mėne

sius maršalo von Pauliaus ir virš 500.000 vokiečiu ka
rių likimas Stalingrade pradėjo “Trečiojo Reicho” 
žlugimą rytuose. Maršalo Ervino Rommelio daliniai 
vos spėjo ištrūkti iš Afrikos amerikiečių ir anglų rep
lių. Proncūzijoje pogrindžio, partizanų ir desantinin
kų verčiami vokiečių daliniai drįso keliauti tik dide
liais ginkluotais konvojais. Vokietijos miestus nakti
mis malė anglų, o dienomis amerikiečių lėktuvai. In
vazijos pavojus iš Anglijos į “Europos Tvirtovę”, o iš 
Afrikos į Italiją, (Graikiją ar pietų Prancūziją. Ir tuo 
metu, kada kiekvienas vokiečių karys buvo Reikalin
gas kitur...

Italų maršalas Bagdolib pravedė sėkmingą per
versmą, suėmė Mussolinį, uždarė nežinomoje vietoje 
ir pradėjo derybas su Alijantų vadovybe dėl kapitu
liacijos. Jei tai įvyktų, vokiečių daliniai turi būti dar 
praretinti, kad galėtų saugoti ir ginti tūkstančius my
lių Ilalijos pajūrių. Karas turėtų labai greitai baigtis., sako Mušsdlinis.

Apie 1(X) mylių nuo Romos, tarp 3 kilometrų 
aukščio Apeninų kalnnų viršūnių stovėjo masyvi tvir 
fovė — viešbutis Gran Sasso. Prie viėtfo lango pari- 

nesiskutęs, sublogęs Mussolinis. Per langų 
matėsi 59 m, u pločio nuolaidi aikštelė, po dešinės - 
keltuvo bėgiai . toli — toli slėnyje glūdintį ftiiesfelj. 
Miestelyje kelio p> įdžią saugo pulkas Bagddio karių.
Pačioje tvirtovėje pora šimtų rinktinių karių, vado- šalo Rommelio šarvuoti Saliniai stovi prie EI Alaniein riko j e

v.o 'ir nėra. Visi darbai atlikti 
ir didėlė suma pinigu surinkta ' i■ «V=- - - .* k ■* y -t- j- - - - - —1 - *“ ■* •

dėka gero organizuotumo. Ben- LF skirsto mokykloms lygiai, vas.vyje savo “polemiką” su Naujienomis jis šitaip pradeda, no patriotizmas, o gal bičiulystė su Tilto kolektyvu?
■ _...-t'--—.......  ■■ __

vaiijamų Gėn. Cudli, ššttigojo viršutinę vienintelio ke
lio dalį. Visur kitur, kiek akis užmato — bedugnės. A- 
merikiečiai išsikėlė Sdlermo. Italija kapituliavo.

Liūdnbs buvusio diktatoriaus mintys, berymant 
prie lango, ligų metų veržimasis, pastangos, intrygos 
— viskas vėltui. Pasiektas liepto galas. Bet..., bet kas 
gi čia dedasi? ;

Iš giedro dangaus, kaip akirluo į mažąją aikštelę, 
su trenksmu nusileidžia kariškas sklandytuvas, jį se
ka antras. Trėčias, į aikštelę nepataikęs žiebia j uolas 
ir virsta šipulių, brezento ir kraujo laužu... Tuo metu 
iš pirmojo iššoka ranfltibtu veidu dvimetrinis vyras.'
Ž giJlk’U?i kfeįtais/all"ais kariai !. S(a;ga mažiausiai saugomos nepereinamų dy-
30... 40... 50 karių. Vieni puola radijo kambarį, kiti, kumU nakų perplišia sunkieji kuIkosvaidžiai ir 
kaip katės langinėmis kopia 1 antrą aukštą... Musso-!ly£ paraduodami j aerodromą įvažiuoja Jcep’ai (Ame 
limo kanibale durys išlakštb šipuliais. Jų vieloje - rikoniški džipai)> Keturi skina kelią< 0 keturidiika f>o 
demoniška šypsena, randu papuoštos veidas, dvimety pagrečilli perv,ažiuoja skersai, išilgai pakilimo ta
rmė figūra. Per langą paskui Schmeisčno vamzdį įšol^ Ant kiekvienos mašinOfi po du dvivamzdžiu.’ 
ka kitos. Nepaimamas, tūkstančių saugomas Gran. MVikers K„ kulkosvaidžius (50 caL). Priekiniai skina 
Sasso kapituliuoja milžinui ir jo 'penkiasdešimčiai spfgUdo t Nepraėjus nė dešim-

‘ ’čiai minučių, sargyboms net nė nepastebėjus, tvarkin-
— Duče, aš esti Fuererio Adofo Hitlerio atsiųstas'ga jukinote vėl išnešta į naktį, į dykumą... Aerodro- 

Jus išvaduoti, — ‘prabyla dUr^sc stovintis vyras.
— Aš Žinojau, kati mario draugas Adolfas Hitleris1 

manęs neapliais!, — slapčia nudžiugęs su patosu af- S. A. S. (Strategic.Air Service) dalinys,.

kčiai minučių, sargyboms nei nė nepastebėjus, tvarkin- 
I * > ib I -A- ✓ • - -i • - -- . y < 9 ♦ r- tf*. - g - ‘-g

| me dega virš 40 įvairių lėktuvų, sandelių, angarų...
1 . Včl Rommclio raštuose riublat minimas baisūsH

. vadovauja- 
— Taip vienu Įžuliu narsiu žygiu mas anglo pulkininko D. Stirlingo, paliko savo “vizi- 

tuolnikfs kapitonas Otto Skorzeny geru pusmečiu ir tinę kortelę”. Su tos naktiės laimikiu dalinys per kc- 
šimlais tūkstančių gyvybių pratęsia karo eigą. Jo žy- lis mėnesius jau sunaikino Virš 250 vokiečių lėktuvų 
gis supurto pasaulį'ir neveltui met^ bėgyje alijantai' ir Šiaip sandėjių, mašinų if tt. Mažas,-yoš poros šimtų 

žmogumi vyrus, dalinys, paties Maršalo Bommelio žodžiais, Af
rikoje vokiečfatns pridarė daugiau žalos negu bet ku
ris kitas alijantų vienetas. Be jokios abejonės, tas da- 

r- linys smarkiai pagreitino vokiečių pralaimėjimą. Af-
i

jį ima oficialiai vadinti “Pavojinga ilsi u
Europoje”. " " į- ‘ '

1942m. Rugpjūčio mėnuo. šiaurinė Afrika. Mar-

pasiruašę pulti Egiptą ir Anglijos arteriją — Suezo 1941m. Gruodžio mėnuo Aleksandrijoje* Egipte, 
kanalą. Laukiama tik didesnio kiekio skysto kuro ir Uoste rymo paskutinieji du sunkieji Anglijos kovos 
amunicijos jau pakeliui skrendančio iš Vokietijos di- laivai Viduržemio jūroje. Padėtis kritiška: prieš mč- 
džiausiais jų — 52 transporto lėktuvais... ; nesį vokiečių povandeniniai laivai paskandino Vi-

Apie 80 mylių užnugaryje, gerai apsaugotoje Fu- ’ duržemio jūroje lėktuvnešį “Ark Royal” ir kovos lai
ka zonoje, vidurnaktį nušvinta Sidi Haneish aerodro- “Barham”. Ramiajame vandenyne JapoMi puš
nio pakilimo takai. Leidžiasi lėktuvai. Aplinkui kėlė- kandino “Prince of Wales” ir “Repulse”. Viši galingi 
riopos spygliuotos vielą tvoros, už jų — minų laukai* kapitaliniai laivai — Anglijos laivyno stuburkaulis, 
toliau — šimtai myliu dykumų. Perimetrą saugo ze- L3g to neužtektų, japonai sunaikino didesnę JAV-bių 
nitinės (88mm) patrankos, orlikonai, kulkosvaidžiai,'laivyno dalį per netikėtą ataką ant Pearl Harbor* Ha* 
šimtai''karių... . ' I vajuose (1941m. juodžio 7 d.).

Du slinkieji anglų kovos laivai buvo “Valfarit” 
ir “Queen Elizabeth”. Jų pareiga buvo ne tik saugoti 
Aleksandrijos uostą, bet ir reikalui esant ginti Suezo 
kanalą, atremti vokiečių invaziją į Krextą, Mr UUtfai- 
kiriti transporto laivus, gabenančius paramą Tlommei- 
lio daliniams, šių visų faktorių šviesoje višiskai ne
nuostabu, kad gruodžio mėn. 19-20 d. haktį, 3 Vai. ry
to “Valiant” kapitonas C. Morgan dar nemiegojo... V ' . - 'į'

3 vai. 15 tnin. ryto staiga visas uostas sujudėjo: 
pakraščių Sargybos motorlaiviai,' štūghutftltni įsomis 
sirenomis ir prožektorių šviesa šluodami tamsų jūros 
paviršių, ėmė į visas puses raižyti neseniai lokį ramų 
uosią. Neilgai truko... Vienas motorlaivis -sustojo ir 
po kėlių‘minučių vėl'pajudėjo. 3 Vai. 30 'ffllh. pas ka
pitoną "Morgan buvo atvesti 3u šlapi, pervargę ’ir b£ 
veik uždusę vyrai. . *

— Kas. jūs esate ir ką veikiate nakffes ifietu vande* 
nX’je prie karo laivų?

— Mes esame Italijos laivyno kaririirikai įeit, de Ja 
Pcnne ir Įeit. Bianchi.d?agal Ženevos sutartį, jūs ne
turi Ic teisės mūsų klausinėti apie mūsų uždavinį«-X

(Bus daugiau)
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uK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«lef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DK. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, |fL 
VALANDOS: 3^—9 uziruo a ienomis ir 

kas anįrą šeštadieni 8— -3 vai.
Tel.: 562-2727 arba ^6? 2728

Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EIS<NAS 
AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GiNEKOLOG/NĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5 2A70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml

TEL. — BE 3-5893

Mažeika & Evans
bu-

"peter alinauskas

buvusieji muzikos

dainomis jis bandė paveikti ir banketas bus rugsėjo 1 d. 7 v, v. 
klausytojus. ukrainiečių parap. salėje, Para-

Visi liūdime kartu su žmona, mos priemiestyje. Dainuos Ne- 
dukterimi ir artimaisiais. Jis j rijos choras, vadovaujamas jau 
paliko didelę tuščią vietą lietu- nos muzikės Ritos Cyvaitės, nese 
vių visuomenėje. j nai baigusios Sumina eum Įaudė

Klausytojas Clevelando universiteto Muzikos
--------- — Į mokykią. šokiams gros Rimas

— Ateitininkų kongrese rug Strimaitis ir jo orkestras. Ban 
sėjo 1-4 d. Klevelando mieste 
da’yvatis 3 lietuviai vyskupai.
Kongresui sudaryta plati ir įvai 
ri programh. Tirpė pramoginių 
ir kultūririiy dalykų bus vaidi
nama A. Uūfebergio draifta 
“Šventasis narvas”. Vaidins Či
kagos lietuviai liktoriai, ręžisūo 
ja Darius Lapinskas. Kongreso

ukrainiečių parap. salėje. Para- ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

« a S.

"Jei kas mane myli, laikysis meno žodžio ir mano Tėvas j} mylės, nes pas 
j J ateisime ir apsigyvensime"; — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: ‘Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo"*. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yri žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
ru*.w|t? | klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
Pamokamai. Rašykit*:

X ZAV1ST, 3715 WEST 65th Street, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RATTO TYXINtTOJAI

keto pirmininkas yra Pranas 
Razgartis..

• Pačiūžas
Roller skates
Plimpton prieš 114 nietų ir už 
tą savo išradimą gavo milijoną 
dolerių.

ant ratukų — 
išrado dr. James

Viėiieriii metų mirties sukaktis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
. Valandos pagal susitarimą

D R. K. A. V. JUČAS
561-4605 
CHIRURGIJA

489-4441 
ODOS LIGOS -

1002 N. WESTERN AVE.
5214 n. Western aye.

Telefonas atsakomas 12 vai. i

I R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

’ KALBA I4ETUVKKA1 
26:8 W. 71 Ši. TeL 737-5149

\iwina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenšes”

/Ai. pagal susi tarimą. Uzdarvto tree.

MUZIKAS KAZYS STEPONAVIČIUS
jus Lietuvos hiinną, salėje 

mėgėjai 
tvirtino, kad niekad jie negir
dėjo taip jausmingai sugiedoto 
Lietuvos himno. O kai tas pats 
-choras užtraukė “Lietuviais nies 
esame gimę...’,’ tai visa salė 
atsistojo. Plojimams nebuvo 
pabaigos.

Kazys Stėpbhavičiuš flirėjo 
nepaprastai gerą klausą ir mo
kėjo pažinti žmones. Jis turėjo 
kantrybės ištraukti krūtinėje 
glūdinčius balsus, bet jis api
bardavo tuos, kurie nesistengė 
balsų geriau valdyti, dainuoti 
iš visos krūtinės ląstos.

! Kazys Steponavičius būtų ga
lėjęs tapti didelio choro vedėju,; 
dirbti muzikos mokykloje ir; 

[užsidirbti sau duoną. Bet jis 
Kazys Steponavičius mokėjo-nepajėgė nuo lietuvių atsitrauk-į 

iš kiekvieno \yro ar moters iš^ ti. Jis buvo iietūvis patriotas, 
traukti patį gražiausią balsą.'Jis tikėjo, kad lietuviai gali bū- 
Jis padarydavo choristais ir be-; ti ir yra nei kiek ne blogesni UŽ 
balsius vyrus. Jis versdavo juos airius, lenkus ar vokiečius. Jis

Lygiai prieš metus Chieagoje 
mirė didelis muzikas ir didelis 
patriotas Kazys Steponavičius. 
Jo liūdi ne tik čikagiečiai, ku
riems tekdavo kasdien su juo 
susitikti, bet jo pasigenda ir ki
tataučiai, kurių chorus jis mo
kė dainuoti ir savo balsus de
rinti. :

Amerikoje buvo choro vedė
jų ir gabių lietuvių muzikų, 
bet tokio, koks buvo muzikas 
Kazys Steponavičius, Amerikos 
lietuviai neturėjo. Taip chorus 
mokyti ir valdyti galėjo tiktai 
Mikas Petrauskas ir Kazys Ste
ponavičius, Petrausko moki
nys. Tai žino chorų daininin
kai, tai mato ir muzikos meną 
mėgstaritiėji lietuviai.

.Nuo 1927 metu gyvenęs Rockford, Illinois, o anksčiau gyvenęs 
| Cicagoje, Bridgeporte.

į Mirė 1976 m. liepos 31 dieną, sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimęs 
į Lietuvoje, Kupiškio aps., Šimonių vals., Juodpinių kaime. Amerikoje 
I išgyveno 63 metus.

B Paliko nuliūdusi žmona Stasė ir kiti giminės, draugai ir pažįs- 
tamt :

Priklausė Rockfordo Lietuvių Klubui. Palaidotas Lietuvių Tauti- ‘ 
nėse Kapinėse.

Tau medžiai ošia, Tau gėlės žydi,
Mūs meilę Tau dieną ir naktį nulydi.

Mielas ir mylimas Petrai, mes Tave prisimename rytą ir vakarą. 
Norime, kad Tau būtų lengva šios šalies žemelė. Mes žinome, kad 

3 pas mus jau daugiau nebesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar vė- 
3 liau nukeliausime.

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
Liūdinti žmona Stasė

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

254-8500
member MES TAIP PAT PARDUODAME VI

JT r ;RELO SUS CHIulfiOS PRIEMIESČIUS IR
1 V“’, MIESTŲ JAV-SE PER R Ė L :O i
nter-Vi»y Relocation Ner*ie« T

^IRUTIS“Akytis, kad galėtų ■ ištraukti, pats didžiavosi lietuviu esant, 
or.ci ic m patį geriausią balsą. Kai jau - jis stengėsi ir Savo 'daininin-

rROSTATOS chirurgija būdavo atsiekta šitas svarbus f kams įkvėpti si jausmą. Kas
—’ - - t —• , • x • — - ... - «-V • • . • v • — e ft w ...

Viėneriu metu mirties sukaktis

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-174.1 -1742

.1656 WEST 63rd STREET 
’ ‘f al. an trad, nuo 1—4 po pietų, 

etvwud./ nucL 5—71 vai.. vak. į
c-r- - Ofiso teief<: 776-2880 

naujas reZe Tėtefu 448-5545

Di:. VYT. TAURAS
trOYTOJAS !R CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
’ Ofisas 2652 WEST 59th STREET \ 

į * ; ' TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet . ir kitu laiku

". - pagal susitarimą. / |

{ »

s

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Frotezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir L t.

2855 West 63 rd St., Chicago. Hl. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Ttlefonti: -PR 8-0833 ir PR 8-0834 
faip pat naujoji Barbaras ir 

Gene D rishi v krautuvė
THE DAISY STORE 

V918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
Tat. 499-1318

’ERKIWUSTYMA.

Leidimai — Pilna ipdnudi 
ŽEMA KAINA

Kas 
darbas^ tai Steponavičius mo- j išėjo Steponaviaaus “klases” iri 
kėjo tą balsą pritaikyti prie ki-1 dainavo jo- diriguojamuose cho 

ruošė, tas lietuviu liko iki gy
venimo pabaigos. ... ;

Steponavičius domėjosi Lietiu 
voš reikalais. Jis norėjo, kad 
Lietuva būtų laisva ir nepri-

tų panašių bhlšų. Ts kiėkviėiio 
lietuvio Steponavičius padary- 
vo choristą, o kai sustatydavo 
kelis jo išlavintus dainininkus 
snenoje, tai gaudavosi stebuk-’ 
las, ’ klausoma. Jis- hdrėjb, kad Lie-

Kaziui Steponavičiui nuvežus tuva būtų protinga ir pažangi! 
“Pirmyn” j Kauną ir tuometi- Jis stengėsi šią mintį Įdiegtii 
nėję Lietuvos sostinėje šugiedo- kiekvienam dainininkui, o savo;

M n z i k o
KAŽIO STEFONAVICIAVS-STEPHENS

I

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tbs)

CRANE SAVINGS and Loan Association
T*L WA 5-3063

Apdraustas parkraustymH
Ii jvairlv atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376.1882 arba 376-5996

SWKSf-

i

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANDOS 
VHot programa* Ii WOPA, 

1490 Ml. A. M.
LUtuvty kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — Seštadi 
ir sekmadieni nuo. 8:30 iki D

B. R. PIETKIEWICZ, Pr«t.

47 end Rockwell Street. Tel. LAfhyėtfė 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILtAMS

ryf Mokėm* 4 metu
Certifiketam».

M«{l«u«ia 15.bOC
e r daugiau.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

T«lef.; HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL, 4M29

Mokami 1 metu 
CįrHfftiUms.

Mifiaūdi S 1,000 
ir daugiau.

Taupmenos pedėto, | reguliari** Uolyno *i*kill«* Iki m4n«»lo 
i O-to* dieno* duoda pelno dividend* už vi*, mehe»j.' ■’ 

DIVIOtklDAI MtJKAAAI KAS 3 MĖNESIAI
VALANboS: Pirmad. ir ketrirt. ryto — tat; 
Afltnd. ir penktadiėd| 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienv*. Trečiadieniais už
daryta.

INVUSTMENT
ACCOUNTS

. jau .prabėgo skausmu ir ilgesių kupini metai, kai žiaurioji mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo — bet niekuomet iš mūsų širdžių ir minčių . 
— mūsų brangųjį, mylimą vyrą ir tėvą. Amžinai ilsisi Lietuvių Tauti- - 
nėse Kapinėse- . . t

Malpniai kviečiame visus pagerbti velionio atminimą bent viena 
sūsikaupimo minutėlė, prisimenant jo meilę ir pasišventimą Lietuvai, - 
jos dainai ir broliui bei sesei lietuviams.

Gyvenimo dienas visas dainos ir muzikos garsams pašventęs, \ 
pats nerime, giliam nuolat paskendęs, kad džiaugsmo trupinėlį vien- - 
'geh&atos dovanot galėtum. . -

~ Pamojęs batuto lazdele, lyg Mozė kitados, per vandenis Atlanto 
parvedei anuomet būrį gentkartės savos parodyt tėvu žemę nematytą.

Iš ten užburtą žodi 
krantų— patsai iš jos

Jūs tiltą nutiesėt 
kagos ir tėvų žemėj

(Iš adreso įteikto

parsivežęs— brangiausią' dovaną nuo Baltijos 
stiprybę semiat ir teikiat jos kitiems.
pirmasis iš muzikos garsų tarp didmiesčio Či--
— Lietuvoj palikusių namų.”
Muz. K. Steponavičiui 1972 m. kovo 4 d.)

TSVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: ‘GRovehill 6-2345-8 

1410 So. 50th Avė:, Cicero 
Telef;: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Nuliūdę .
žmona Alė, duktė Ramona 'ir giminės

Dr. DOMAS JASAITIS
po trumpos sunkios ligos mirė 1977 metais birželio 5 dieną, eidamas 
79-sius metus amžiaus.

Po iškilmingų pamaldų lietuvių Maspeth parapijos Viešpaties 
Jėzaus,Atsimainymo bažnyčioje, palaidotas New Yorko Cypress Hills 
kapinėse. 1977 metais birželio 8 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems ligoniu besirūpinantiems, apie jo 
sveikatą klausiusiems, telefonu skambinusiems. Nuoširdi padėka gi
minėms, draugams, bendradarbiams bei organizacijoms, per savo 
atstovus dalyvavusioms šermenyse, pamaldose ir laidotuvėse. Atskira 
padėka Maspetho parapijos klebonui kun. Bulovui už sukalbėjimą 
maldų bei Rožinio atsisveikinimo metu ir suorganizavimą ilkilmingų 
pamaldų bažnyčioje bei palydėjiiną i kapines. Didi padėka preL Jonui 
Balkunui už prasmingą pamokslu bažnyčioje ir maldas kapinėse. Sir= 
dingą padėka kunigams dalyvavusiems šermenyse, asistavusiems pa
maldose ir palypėjusiems į kapines: kun. čeka\dčiui, kun. Tėvui V. 
Gidžiūnui, kun. J. Pakalniškiui, kun. V. JPikturnai, kun. A. Račkaus
kui, kun. S. Railai. Gili padėka tarusiems atsisveikinimo žodžius: 
Gen. Konsului A. Simučiui, VLIKo vicepirmininkui J, Valaičiui, LB 
New Yorko Apygardos pirmininkui A. Vakseliui, Ateitininkų Federa
cijos atstovui kun. S. Ylai, ALTos atstovui P. Ąžuolui, Katalikų Mok
slo Akademijos ir Pasaulio LRKO Sąjungos pirmininkei A. Janačie- 
nei, LMK Federacijos pirmininkei I. Banaitienei, Pasaulio ir Ameri
kos Gydytojų Sąjungų atstovui dr, B. Radzivanui, Liet. Katalikų Gy
dytoju Korporacijos “Gaja" atstovui dr. P. Bagdui. Socialdemokratų 
—šiauliečių ir “Keleivio" atstovui Jackui Sondai, Valst. Liaudininkų 
atstovui ir Lietuvos Tyrimo Instituto pirmininkui J. Audėnui, Lietu
vos Laisvės Komiteto atstovui dr. B. Nemickui, Lietuvių Krikščionių 
Demokratu Sąjungos, ūkininkų Sąjungos ir Darbo* Federacijos atsto
vui, atsisveikinimui vadovavusiems Stasiui Lušiui.

Gili padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems Tautos 
Fondui ir kitur ir atsiuntusiems gėlių prie karsto. Atskira padėka 
priklauso New Yorko ateitininkams už garbės sargybą. Nuoširdižiai 
dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir per 
spaudą sunkioje mums valandoje.

Ž/nona Sofija Jasaitienė, duktė Elena Vallunienė ir sūnus
♦ dr. Staays /Jasaitis su šeimomis.

N ARI AI:
Chicagog
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANiCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Uth Avė., Cicero, ill. Phone: OL.vmpic 2-1003

:. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfayrtte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So, LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 Southwest highway, palos HiUs, m. s74-44i»

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phonet Y Arda 7-ltll i
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— Illinois valstijos loterijoj 
Bonanza liaukime liepos 28 d. 
laimėjo 07,871 ir OX(M1. spalva

laimėjo 22.33,0'.).‘>X28 ir 13125, 
spalva geltona.

— P< ni i K a-tania Zaker, Ke 
nosh, VVis.. tapo Naujienų skai
tytoja. Jas jai užsakė viene- 
riems metams jos gera draugė, į 
Amerikoje gimusi ir augusi lie-' 
tuvaitė, Elena Lukošaitienė, gyv. ( 
toje pat apylinkėje. Sveikinda
mi naująją skaitytoją JOSE RIBERA ,ispanas Verkiantis filosofas

žagariečiu Klubasri A. Vitkausklti adresu: World 
Wide News Bureau, 309 Va- 

rick St., Jersey'City, NJ 07302.
— Penia Suzanne FUtris iš 

Marquette Parko po ilgesnės per 
traukos vėl tapo Naujienų pre- 
numeratore ir tai yra malonu 
pranešti visiems skaitytojams. 
Jas jai užsakė atsiųsdama 6 
mėn. prenumeratą ponia Lilian 
S. iš šiaurinės priemiesčio apy
linkės. Dėkui. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 

1 platinti. Visi lietuviai kviečia
mi į jas atkreipti savo asmeniš
ką dėmesį, gerai su jomis susi
pažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomonę jas užsakant.

— Chicagos miesto Human
ponią Sendees departmentas praneša, 

Kastantą, nuoširdžiai dėkojame kad kvalifikuotos šeimos ir indi- 
poniai EI. Lukošaitienei už pa- Į vidai gali atgauti iki $250 iš fed. 
reikštą draugystę savo tautie- valdžios sumų ^- apmokėti dalį 
tei ir gilų lietuvybės bei lietuvis pereitos žiemos;šildymo išlaidų, 
kos spaudos supratimą paren- į Taisyklėse nustatytą, kad gali 
kant dovana ir tuo prisidedant 
prie Naujienų platinimo vajaus. 
Jo metu Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites ne 
mokamai pagal gautus pageida
vimus arba platintojų atsiųstus 
galimų prenumeratorių adres- 
sus.

— Vasario 16 gimnazijos Ku- 
ratorijos pirm. kun. Alfonsas 
Bernatonis praneša, kad Vokie
tijos valdžia pažadėjo ir toliau

— Arėjas Vitkauskas yra ži 
nomas savo skiltimi “American 
Scene” daugelyje leidinių ang
lų kalba visame pasaulyje. In
dijai skirtame “Globo” žurnale 
jis skaitytojus suindomina pa
sakojimu, kaip išmoko anglų l$al 
bą ir ta proga pamini 1-mąją 
Lietuvos okupaciją. Skelbtiną 
medžiagą apie Lietuvą ir lietu
vius, laiškų, žinučių bei brošiū
rų pavidale, organizacijos bei pa 
vieniai asmenys galėtų nukreip

gauti pašalpas asmenys, per me 
tus iki birželio 30 d. neuždirbę 
daugiau $3,713, o kiti šeimos na 
riai neuždirbo daugiau $1,200. 
Taip pat turi teisę į pašalpą ne 
turtingieji, skolingi degalų ben 
drovėms $250 ar daugiau bei 
vyresnio amžiaus asmenys. Dėl 
kvalifikasijų 
744-7320.

teirautis telefonų

Tverionas — Tiš- 
Marquette Parko 
laišką: “Gerbiami

— Marcelė 
kevičienė iš 
atsiuntė tokį 
Naujieniečiai- Kaip žinote, ma
no vyras a. a. Stasys Tiškevičius 
yra miręs. Jo prenumerata pa
sibaigė, gi aš turiu labai ribo
tas galimybes skaityti. Man tik 
labai gaila, kad Naujienos ne
tenka prenumeratos ir dėl to nie 
ko negaliu padėti. Aš remsiuLIETUVOS AIDAI

Įgį Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. — 1230 AM 
Veda X. BRAZDZIONYTĖ L ,, 1V 

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
TeleL -778-5374^* < v

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

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
TeL 247-5081

aAŪJIETOIS šiemet ruėjo 00 metų Minint tą sskaktL ferMmt pfmeK 
Amerikos Betartu dienraėSo rtrigėjoa bet Hetuvflkos spaudo, pfrmfl- 
būj Ir atliekant būtinas pareigai amžinant lietuvybės gUkhmrl skel
biamu Kaullenų platinimo raina.

VAŲJTES’OS trirtal stori Ir kovoja sž Heteras žr pavertte 3ateri» laisva, 
neidamoa Ir nesidėdaaos i sandėrius n okupantais ar ja UaBc-

1AUJEENOS palaiko visas IleturlQ deasokrttinea grupes, ją bendras iMtfta- 
djai ir remia rišu lietuviu bendruosius darbui bei tlkalua.

tikos ir poltiniq iliuzijų laikais.- Jos yra visiems įdomios, naudinga 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gliti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo rijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuvtltof 
•^addos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renaUBB.

KMNUOJA: Chicagoft Ir Kanadoje metams — $30.08, pvsel mefg —
trims mėn. —. $850, vienam men, $100. Kitose JAV vietose merime 
— $26,00, putei mėty — S14J3O, vienam mėru —- $2-50. UWenluo- 
to — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaitę eemekiwisi.

Prašoma naudoti žemiau esančU atkarpą* v

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, UI. 60608

Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajeua progu paremdamas lietuviik# spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti N«ujienaa dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jriparetgojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Naujienas ir toliau. Dabar siun 
čiu mašinų pagerinimo reika
lams dvidešimtpenkius ($25) 
dolerius. Linkiu geros sėkmės 
Naujienoms ir visiems jų skai- skirti sumas gimnazijos para-
tytojams”. Dėkui už laišką, ge mai, jei tik patys lietuviai ją 
rus linkėjimus ir už nuolatinę renis ir leis į ją savo vaikus, 
paramą bei pareikštą rūpestį dėl 'Atsišaukime' kun. Bernatonis 
prenum eratori ų.

— Vladas Vahnevičius __
Marquette Parko yra gydomas;kime, kas mums 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Laikei™’ kad ?uo ™gpiūcio 22 <he- 
neramumu praeita šeštadieni nos I mūsl? gimnaziją atvyktų' 
iam buvo‘ sužeistas kojos kau- kuo daugiau- mokinių.” Įvai-: 
las. V. Valinevičius yra 78 m. iriose lietuvi4 gyvenvietėse vei-; 
amžiaus, jo straipsniai astrono->kia Vasario 16 gimnazijai remti 
minėmis bei mokslinėmis temo-! būreliai. Chicagos ir apylinkių 
mis tilpo Naujienose. Tarpe 29 Rėmėjams vadovauja visuome- 
areštuotų buvo Jonas šnekutis n®s veikėja Ona Zailskienė, gyv. 
ir Gary Pilozas. į Cicero, III. . ;

— ŠALFASS Golfo sekcijos 
turnyras bus Čikagoje rugsėjo 
3 ir 4 d. Rungtyniaus ■ Silver 
Lake Country klubo laukuose.' 
Toronto lietuvių golfo klubas 
ruošiasi įvykiui,, pravesdamaš- 
runytynes liepos 24 ir 30 d; 
Glen Engles ir Utopia golfo1 
laukuose. Kanados pabaltiecių

I taip kreipiasi: “Mano Brangie- 
iš'ji, kiekvienas iš mūsų padary-

šv. Kryžiaus ligoninėje, 
neramumų

— Chicago Taupymo ir Sko- j 
lininio B-vė, vadovaujama Filo 
menos D. Pakel, atidarė ketvir 
tąjį tos bendrovės skyrių šiau
rinėje miesto apylinkėje, 3434 
W. North Ave. Kiti tos bendro
vės skyriai yra: 1065 Oakton 
Ave., Des Plaines ir 8301 So. 
Cass Ave, Darien, Hl. Centrinė 
b-vės įstaiga yra I-------- . —
tern Ave.

— Birutė Mačianskienė įš 
Urugvajaus dalyvaus mokytojų 
ir jaunimo kursuose Dainavos 
stovykloje riigpiūčio 14-21 d. 
Kursų vedėjas yra mokyt. B. 
Krokys iš Rochesterio.

— jVytautas Jasponis išrink
tas Urugvajaus lietuvių kultū
ros draugijos pirmininku, Bro
nius Lasauskas Jr.—vicepirm., 
Teresė Dolerytė ir-Aida Puo- 
džiūnaitė — sekr., Jonas' Ka- 
mandulis ir Baldomiro Basanta 
— ižd, Stasys Kaminskas — 
valdybos nariu, dr. Alfredas 
Stanevičius , Viktoras Cielins- 
kas ir Gvidas Mačianskas —

Lietuvių Žagarės klubo pus
metinis narių susirinkimas jvy 
ko gegužės 22 d., 4500 So. Tal- 
man Avė. patalpose.

Pirm. Paul Masilionis pradė
jo susirinkimą, sveikino narius, 
gausiai susirinkusius, pranešė, 

Į kad turėsime labai skubėti; nes 
seks kitas susirinkamas. Susi
rinkimas buvo per pusę valan
dos atliktas.'

Nutarimų raštininkės ir visos 
valdybos raportai vienbalsiai 
priimti. Laiškas iš Lietuvių 
Tarybos gautas, bet paliktas 
ant stalo. Pirm, pranešė, kad 
ieškojęs salės susirinkimui, tai 
gavęs dabartinę. Gal tai bus 
dabar pastovi. ■ - *

Man rašant šią koresponden
ciją, dar nežinomas savininkės 
vardas. Sakoma, kad labai ma
loni moteris.

Dabartiniu laiku klubas nie
ko neveikia, tai nutarė pasiim
ti 3 mėnesius atostogų birželį, 
liepos ir rugpjūčio mėnesius.

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
25 d. aukščiau minėtoje salėje. 
Reikalui esant kreipkitės į val
dybos narį Paul Masilionį. Tel. 
585-5611.

Vėliau sekė vaišės ir malonus 
pobūvis. Palinkėta gerų svei
kų atostogų visiems nariams.

Rožė Didžgalvienė kor

REAL ESTATE'

I —-------------- ----------------------------- -----------------—-------
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavim
REAL ESTATE FOR SALE J REAL ESTATE FOR SAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN.
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVING

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia '

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, f vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
' Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY

JAU LAIKAS PIRKT
BIZNIO PREKYBAI, nestora: 
ofisai didelis patogus mūras a: 
taus sklypo Marquette Parke. :
17 METŲ 6 kambariu liuksus 
namas ir 2 auto mūro garaže 
diant šilima. Daug 
greit galima užimti, 
ir parko.“'$32,800.
MODERNUS 2 butu 
Dideli kambariai, švarus iš k 
vidaus, Marquette Parko 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garaža 
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro 
švarus bungalow ir 2 auto mt 
ražas. Naujas šildymas, elektr 
Paramos. $24,400.

ekstra 
Arti ba

mūro

6245 S. Wes- turnyras bus rugsėjo 11 d. To-

priežiūros komisijom Uragvajuj 
veikia “Ąžuolyno” ansamblis, 
neseniai atšventęs 9-sias kultū
rinės veiklos metines. Jam 
dovauja Stefa Stendelytė.

— Nijolė Bagdžiūnienė 
kviesta Kanados lietuvių
vaitraščio “Nepriklausoma Lie
tuva”, išeinančio Montrealyje, 
mašininke ir administracijos 
tarnautoja.

va-

pa-
sa-

KtLP WANTED — MaU 
Darbininku Reik U

. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Stree

Tel. 737-7200 arba 737-85

BUILDERS AND CONTRAC'
Namv Statyba Ir Remonh

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penter? ir darbin ink p a Drie statybos 
darbų.- ..

TeL 434-9348
Sekmadieni, JULY 31

MAINTENANCE MECHANICS
OPEN HOUSE

nuo 1 iki 5 PM

ronte. Kiekvienos tautybės ko
mandoje dalyvaus po 12. Rung 
tynėms vadovaus estai.

__ Los Angeles Lietuvių pą-į 
rap. (mokykloj mokslo metai 
prasidės rugągjo ;7 d., 9 vai. irys 
to, o lituanistinėje mokykloje; 
— rugsėjo 16 tL taip pat 9 vaL 
ryto. Parapijos klebonas Msgr.Į 
J. Kučingis kviečia tėvus leisti 
savo vaikus j šias mokyklas.

— Elda S. Rundzaitytė iš Be
verly Shores, Ind., baigė peda
gogikos mokslus Suma eum lau: 
de bakalauro laipsniu Purdue 
universitete. Ji yra baigusi Ma
rijos aukšt. mokyklą Čikagoje, 
laisvai kalba lietuvių, anglų, 
prancūzu ir ispanų kalbomis.

— Meisteris Povilas Tantvai- 
ša duos šachmatų simultaną 
Gintaro vasarvietėje, Union 
Pier, Mich., šį sekmadienį, lie
pos 31 d. 3 vai. popiet. Norį 
dalyvauti, prašomi atvykti su 
savo lentomis.

• Gėlių kalboje baltos nepra
žydusi os rožės reiškia, kad ga
vėja yra per jauna mylėti.

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu1

HA 1-6100.

MARU A NOREIKIENe

2608 West SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimo tems rOilec fvslriv

MAISTAS Ii EUROPOS SAMUtLIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQurrrv gift parcels servici 
1S01 W. <9Wt Chk»pe, HU <0627. — Tri. WA 5-2737 
rn? S«. Chk*y«, HL <O6O«. —• Tri. 1S4-XT?**___

V. VALANTIMA1
.------------------------ -—----------------------------------------—---------------------- -------------------- " --------- ----------------------------

For plant in heavy 
^metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC. 

3426 S. KEDZIE A VE.
' An equal opportunity : employer

of

A—G AUTO REBUILDERS needs au
to-body. combination. mam. Must be 
experienced. Steady. Paid holidays 
and vacations. 3518-24 West 63rd St. 
Phone 776-5888. _ :

. J '« t ,. *■ x -

' * SLITTER OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

CORP.
5819 Y7- Ogdeb Ave. 

Cicero. Hl. 
656-7650.

PORTER. Pusantro aukšto, 3 
___ J pusantros Jtnaudjfcės, 

centralinis oru šildymas ir- vėsinimas. 
Išbaigtas žaidimu kambarys, priedu 
specialus šeimos kambarys. $59,500.00 
1029 HILLVIEW. Pusantro aukšto 
3 miegamieji, 13/4 maudynės, for
malus valgomasis, centralinis oru 
šildymas ir. vėsinimas,' pustrečio au
to garažas-. S66,900.00.

- Platesnėms- informacijoms telefo- 
nuokite ' .

PECK REAL ESTATE
f. - 257-5883.

905 
miegamųjų,

ELECTROS ĮRENGIMĄ!
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lei 
Dirbu ir užmiesčiuose grei 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Avi

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽ. 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
’■ Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-936

HELP WANTED — FEMALE 
Darbtninkiy Reikia

REIKALINGA MOTERIS apžiūrėti 
4 kamb. butą ir gyventi vietoj. 
Rendos nereikės mokėti. Ateikite po 
6 vaL vak. Pirmas aukštas iš kiemo. 
Iziolok Rumczinks, 916 W. 32nd St.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

SUAUGUSIŲ PORA nuo 30 iki virš 
40 metu reikalingi švaros palaikymo 
ir apžiūros darbams daugiabučiams 
namams. Duodama 3 miegamųjų bu
tas ir alga. Reikia mokėti ir suprasti 
angliškai. Liuksus namas yra Itasca, 
Illinois. Teirautis angliškai nuo 
8:30 ryto iki 7 vai. vakaro.

Tel.529-6908.

RENTING IN GENERAL 
N u e m o f

5 KAMBARIŲ BUTAS, ! aukšte, er
dvės šildymas, $70.00 mėn. Teirautis 
2 aukšte, šoninės durys, 

4508 So. Honore.
Tel. 376-2443.

MISCELLANEOUS 
Jvtlrūf Detykai

TRAVEL TRAILER
1977 — 28 foot Never used, air 
cond., self contained. Many extras.
3 year warranty. Original cost $8.500 
— sacrifice due to death $5,600.

275-8610

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu naujai 
dekoruotas butas 2-me aukšte suau
gusiems, Bridgeporte. Gazu šildomas, 
karštas vanduo, geras susisiekimas. 
Teirautis tel. 268-5093.

5400 WEST IR 1600 NORTH APY
LINKĖJE 2-me aukšte išnuomojamas 
5 kambariu neapšildomas butas su 2 
miegamaisiais ir uždaru porčiumi. 
$200. mėnesiui; Reikia depoįto. 
Arti transported  j a- Teirautis angliš
kai. Tel. 688-3996

— Kiekvienas lietuvis gali aj> 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
810,000 Susivienijimo Lietu; 
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj, Vaikams ir Jaunuo-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous narna In Southam Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200 -

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
Ijiil Frank Zapolla 

■J208VI W.VStti st.
GA 4-8654

STATI FARM

IMfVIANCT t t

State Farm Life Insurance. Company

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Life*)

DHo namus li 'Uuko Ir Ji rWivt. 
Dirbti gi rantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

L- - ... - .. -----  —

D t M E S I O 
62—M M. AMŽIAUS VAIRUC 

Tiktai $9S pusmečiui autoi 
Liability apdraudimas pen si n 

Kreiptis —

4645 So. ASHLAND AV 
[__  523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGEN

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREE"

Talat: REpubllc 7-1941

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254 
Taip pat daromi vertimai, gli 
Iškvietimai, pildomi pilietybei 
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA jWFSL 
1007 Perk Ave., Hot Spring 

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, 
Kambariai ir kitchenette vi 
Spalvota TV, šildomas mai 
si baseinas, telefonas, valkams 

,mo aikštelė. Galima rezervu* 
501-623-9814.

Didžiau Bias kail 
pasirinkimas 

po TienloieU

normak
liams pigi TERM apdrauda: 
.$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
TeL 421-6100.

Naujienos
(Pr).

263-
(j» bu STEM

SKAITYK IR KITAM PA:

I SKAITYTI • NAUJIEM

t — MAUJIUMM, mcAeo a, UJl, _ Saturday, July 30, 197


