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BANDO SUSTABDYTI NACIU IR JU 
PRIEŠU EISENAS j MARQUETTE PARKA

Chicagos Parkų distriktas kreipės į apeliacinį 
teismą nacių demonstracijai sustabdyti

. J. CHICAGA, U Chięagos Parkų distrikto advokatas Richard! 
J. Troy praeitą penktadieni padavė prašymą Apeliacijos teismui, 
kad sustabdytų teisėjo George Leighton įsakymą liepos 9 dienai 
duoti leidimą naciams maršuoti- į Marquette Parką ir ten. sakyti 
kalbas. Tęišėjas panaikino miešto savivaldybės reikalaujamus 
užstatus. Į jie. yra priešingi pagrindiniems konstitucijos dėsniams, 
garantuojar.riems žmonėms spaudos ir žodžio laisvę. Adv. Troy 
įrodinėjaįkąd nacių maršas yra surištas su Marquette Parko gy- 
vėntojaniš galima padaryti žala. Į Marquette Parką nori mar- 
šuoti kitos grupės, kurios yra priešingos nacių skelbiamoms idė
jomis.-Chicagos Parkų distriktas neturi tiek policijos, kad galėtų 
sekmingailapsaugoti.ne tik Marquette Parko ramius gyventojus, 
bętjr parko ąpyliiikėse esantį miesto ir gyventojų turtą. Adv. 
Troy, -prašo atidėti teisėj p Leighton įsakymo vykdymą, kol jis 
Pajėgs pa ruošti teismui ieikaliiįgus prašymo motyvus. ’

Visuomenė sujudo de-1 
. -mohitruoti. prieš nacius

. Chicago, — Ill. Ne tik iš čika 
gos, -bet ir iš Milwaukee, Min- 
neapolio, Detroito ir net iš New 
Yorko žada? suva^yp|į masės 

" žmonių pareikšši. ^otęsTą prieš

; amerikoniškų nacių grupę. Tą 
pranešė Bifly Watkins spaudos 
kcmfėrencijoje Čikagos lygių tei 
siu tarybos vardu. . ;

5 Sakoma, kad prieš nacinė 
masių demonstracija prasidės, 
liepos 8-dr vakare prie Engle- 
woqd/--inet(^stų. bažnyčios'— 
^TW.-68-th. Odiepos 9 d. —

• ; demonstrantų masės jau su-
1 ' : Parką. Iš

sų -Amerikos kampų defnonstran
- :t(ls .šųkrtečia. taip vadinama ko- 

-Uiicija prieš nacizmą, kurią su-
ir. dŠi'b žydai,sjuodukai — organi-
• -- PUSH — ir keletas nedi-
- dėlių darbininkų ‘unijų, vaaovau 

jĄfnų gerokai į kairę nukrypu- 
sĮV. f ■

1 Englewood rajonas, juodosios 
r&sėg piliečiais apgyventas, yra 
Marquette Parko kaiminystėje, 
iš kurio jau prieš metus buvo 
organizuojama juodžių žygiai 

"“užkariauti” Marquette Parką. 
Todėl jie dabar vėl prisideda 
prie žygio į Marquette parką, 
kuriame Dd Šiol gyvena gražiai 
tvaricydamiesi ir švariai užlaiky
dami parką Europos kilmės bal
tieji. Nors žygio bei demonstra
cijų prieš nacius organizatoriai 
užtikrina, kad demonstracija bū 
sianti taikinga ir be riaušių peš-, 
tynių ir turto 1 naikinimo, bet

V

KALENDORIUS
V .• J. ’ •

Liepos 3: Sunifa, ; Tomas, 
Raudė, Ala, Tautminas.

Liepos 4r JAV Nepriklauso
mybės šventė, Elzbieta, Teodo
ras, = Damilė, Tylė, Aidis.

Liepos 5: Antanas Žak., 
štutė, Vintarfas Dobilas, 
ginas.

Saulė teko: —.5:19, leidžiasi

Lak-
But-

•litas, tvlftkua, 1U,> įriiuš. . 

neatrodo, kad' iš visur suvažia
vusi minia galės jau taip “šven
tai” elgtis.

Prieš savaitę pietų-vakarų či-
kagoš priemiesčių gyventojai į 
prašė visų prieš nacius nusista- { 
čiusių grupių nežygiuoti ir nesi
rodyti Marquette Parke, net jei

prašė Hubert P. ČonnoUy, pie
tų-vakarų parapijų bei priemies 
čių federacijos pirmininkas. Jis 

priešingas priešdėmonstraci- 
joms, kadangi suvažiavusi iš 
visų Amerikos kampų žmonių 
masė bus tikriausiai panaudota 
ekstremistų ir neapsieis be riau 
šių ir peštynių; Tačiau prieš na
cius organizuotos koalicijos va
dovas George Blmick yra kito
kios nuomonės. Jis tvirtina, kad 
Marquette Parko ir jo kaimynų 
nenoras įsileisti prieš nacinę de 
mbnstraciją yra nesusipratimas 
ir klaida. “Kol naciai skleis sa
vo propagandą, tol. mes turime 
jiemš priešintis”, i— pareiškė 
G. Blinick. . , 

. Kunigaikštytė ištekėjo 
už biznieriaus

MONAKO, sostinė. — Mona
ko kunigaikštytė Karolina va
kar ištekėjo už Paryžiaus nuosa 
vybių pardavėjo Phillipe Junot. 
Ji mokėsi Paryžiuje, laukė Sor- 
bonos paskaitas, o jis pardavi
nėjo stambesnes nuosavybes D” J grupės Baader-Meinhof narė Ga 
rūpinosi kituose kraštuose pa.- Kroecher-Tiedemann, 27
liktais prancūzų turtais. Jiedu amžiaus, buvo nubausta 
susitiko naktiniame klube ir pa- metų kalėjimo bausme,
šoko. Po vieno šokio ėjo kitas,. jj 1977 m. gruodžio 20
o po vieno susitikimo kitas. Jai j auįomato apšaudė preky- 
labai patikęs nedidelis, rimtas 
Pilypas.

Tėvai bandė ją atkalbėti,' no
rėjo jai surasti mėlynkraujį, bet 
ji atsisakė ir klausyti. Ji pasi
rinko Pilypą, uz jo ir ištekėjo 
Monaco katedroje ketvirtadienį
Civilinės sutuoktuvės įvyks šio-! komunistų plunksnomis pasipuo
mis dienomis.

Padidinamos pašalpos
Visiems pašalpą gaunantiems, 

pašalpos padidinamos nuo lie
pos 1 d. Keturių asmenų šeimos 
palalpa nuo 174 dol. mėnesiui 
padidinama iki 182 dol. Taipgi 
padidinamos . šelpiamųjų neto 
pajamos nuo 580 doL iki 607 

' Pašalpos padidinamos du kart 
į metus, atsižvelgiant į maisto 
kainai*- •"
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SEKRETORIUS PLANAVO PIRMA SKRISTI 
į SAUDI ARABIJĄ IR EGIPTĄ : ;

Liepos 4-oji —. Amerikos nepriklausomybės šventė. Amerikos nepriklausomybė buvo paskelbta prieš du šim
tus metu Kraštas tvarkosi pagrindiniais įstatymais, surašytais Konsttiucijoje. Įstatymu vykdymu prižiūri tei
šėjai ir Aukščiausias teismas. Prezidentai, generolai,-admirolai prisiekia laikytis pagrindiniu Konstitucijos dės
niu ir Iv laikosi,: perversmv neruošia, jstatyrnais pirėmta valstybė parodė, visam pasauliui,, kad ji gali atnešti 
gerbūvį didžiausiam gyventoją skaičiui.

ŠVEICARAI BAUDŽIA 
VOKIETIJOS TERORISTUS

PORRENTRUJ, šveic. — Du 
Vakarų Vokietijoje pridarę api
plėšimų ir žudynių teroristai 
buvo Šveicarijos policijos sugau 
ti ir dabar teismo nuteisti pasė
dėti kalėjime. Vakaru Vokieti
jos taip vadinamos gangsterių 

vietės sargybinį. Gi jos bendri
ninką, 27 metų amžiaus Chris
tian Moeller teismas nubaudė 
tik 11 metų atsėdėti kalėjime.

Taip beveik visi Vakarų Vo
kietijoje veikę gangsteriai bei 

šę teroristai po truputi teisingu 
mo organų yra jau surankioti: 
keli buvo sugauti Somai i j oje. 
du Olandijoje, keturi Bulgarijo
je. Prancūzijoje Šveicarijoje. 
Nebereikalo lietuvių liaudis sa
kydavo: “Geri darbai žmogų iš
kelia, gi blogi — paskandina.”

— Portugalijoje, netoli Lisa
bonos nusirito traukinys nuo 
bėgių, užmušdamas 2 žmones ir 
pasiųsdamas 17 į artimiausiai 
ligonines. » , -y ‘ ;

il-

Kinija neatsitikusi 
atomo srityje

WASHINGTON. — Buvęs 
ką Amerikos atominės energi
jos komisijos pirmininku Glenn 
T. Seaborg buvo labai nustebin
tas kiniečių žinojimu ir jų pa
daryta pažanga tyrinėjant ato
minę energiją. Pasak Seaborg, 
kiniečiai nei kiek nėra atsilikę 
nuo rusų ir iki sueis 2,000 metų 
jie pasivys atominėje srityje JA 
Valstybes.

Kinija dar neturi atomu varo 
mų jėgainių, bet jie turi -gerus 
tyrinėjimo reaktorius. Kiniečiai 
atominę energiją ir jo pritaiky
mą ginklų gamyboje tyrinėja 
jau nuo 1960 m. Buvęs JAV ato 
minės energijos komisijos pir
mininkas Kinijoje išbuvo 3 1/2 
savaites.

Padidinti mokesčiai
Chicago. — Cook apskrities 

mokesčių rinkliavų tarnybos vir 
šininko S. T. Kusper praneši
mu, Mokesčiu pranešimai jau 
išsiuntinėti. Jie pasiųsti birže
lio 30 d. Gavę, turto savininkei 
tegu nenustemba, kid turto mo 
Jrėeiitf yri padidinti net 20%.

Kremlius visdėlto bijo
Maskva, Rusija, — Maskvos 

ponai visdėlto bijo ne tik naujų 
I JA Valstybių ginklų, kaip neut 
rono bombos ir kitų, bet taipgi 
ir Kinijos-Amerikos gerų san
tykių bei draugystės.

Kremliaus diplomatai jau skel 
bia amerikiečiams, kad visos gin 
klų apribojimo derybos nueis 
šuniui ant uodegos jei tiktai 
Amerika susidraugaus su Kini-, 
ja. Taipgi tuomet Sovietų Są
junga jokiu būdu nesumažin
sianti karinių jėgų Vakarų Eu
ropos pasienyje.

Diplomatai visų 
kvoje pastebi, kad 
ponus labai nervina
JA Valstybių ir Kinijos vis drau 
giškesni ryšiai.

Antra vertus, maskviškiams 
labai nepatinka, kad Amerika 
pradėjo daugiau kreipti dėmesio 
į Vakarų Vokietiją.

Lima, Peru 
sulato pranešimu, vienas ame
rikietis buvo užmuštas ir du 
dingo. įvykus avarijai belipant 
jiems į aukščiausią Perų valsty
bėje Andų kalnų Huascaran vir
šūnę, kuri yra 22,205 pėdų aukš 
tyje nuo jūros lygio.

Trijų amerikiečių grupė buvo 
užlipusi į minėtą Huascaran kal
no viršūnę birželio. 30 d., bet 
jiems leidžiantis žemyn, įvyko 
nelaimė, kuri ir pražudė visus 
tris kalnų laipiotoju?.

šalių Mas- 
Kremliaus 
ir baimina

Amerikos kon

‘ Toe First and Greatest 
Lithuanian Dailu in America

Izraelis bip, kad JAV neprimestų jiems 
taikos sąlygų su kaimynais arabais

MASKVA, Rusija. -- Oficialus sovietų pranešimas sako, kad 
šio mėnesio 12 irl3 dienomis Ženevoje susitiks JAV sekretorius 
Cyrus R. Vance ir sovietų užsienio ministeriu Andrei Gronpyka, 
galtu aptarti strateginių ginklų komisijų nesutarimus ir nepajė
gumą aptarti kelių svarbių sutarties paragrafų. Amerikos žinių 
agentūros jau ketvirtadienį pranešė, kad šie du valstybės vyrai 
susitiks Ženevoje.

Iš padarytų pareiškimų atro
do, kad prezidentas Carteris nė
ra pasiryžęs daryti daugiau nuo 
laidų strateginių ginklų kontro
lės klausime. Be to, prezidentas 
strateginių ginklų sutartį riša 
su sovietų intervencija Afrikoje. 
Sovietų valdžia, paskelbusi de- 
tentėš politiką, visai nenori tos 
politikos taikyti Afrikoje. De
tente vykdo Europoje, o agesi- 
ją Afrikoje ir Pietų Azijos kraš 
tuose. • • ' - -- -

Kėliais atvejais Valdžia buvo 
užtikrinusi Washingtoną,vĮad 
kubiečiai už. kebų savaičių pa; 
sitraukjT »-^»goTbš, :kacT he&tn'. 
dys veržtis-'į -Somalijos žemes, 
bet šie' diplomatų pažadai nėbu 
vo ir nėra pildomi. Už pavergi
mą Etiopijos ir Eritrėjos pre
zidentas nenori darytį didelių 
nuolaidų strateginių ginklų kont 
rolės srityje. ■ " - ■ /'

Strateginių ginklų kontrolės 
srityje sovietų valdžia nesutin
ka daryti jokių nuolaidų? Brež
nevas laikosi prezidento Fordo 
Vladivostoke padarytų nuolai
dų,"nenori apie naujas sąlygas 
kalbėti ir nesirengia daryti jo
kių nuolaidų. Sekretorius Van? 
ce kalbės , apie ruošiamą, strate
ginių ginklų kontrolės sutartą, 
nes jis nori tokią sutartį pasi
rašyti, bet prezidentas jam įsa
kė aptarti sovietų intervenciją 
Afrikoje ir Pietų Azijoje.

Reikia manyti, kad sekreto
rius Vance, prieš skrisdamas į 
Ženevą, -pasitars su viceprezi
dentu Walter Mondale, kuris 
rengiasi praleisti keturias die
nas Izraelyje ir vieną dieną 
Egipte. Viceprezidentas priža
dėjo grįžti po keturiu dienų, bet 
jo kelięnė užsitęs vieną dieną, 
o gal ir kiek daugiau.

. Tuo tarpu viceprezidento mi
sija dar neaiški, bet kalbama, 
kad jis praneš ne tik Beginui, 
bet ir visiems kabineto nariams 
apie reikalą daryti nuolaidas ara 
bams ir susitarti. Ne tik Egip
tas, bet ir Jordanija nori, kad 
Izraelis grąžintų visas karo, 
metu pagrobtas žemes. Izraelis 
jau yra investavęs daug pinigų, 
turto ir darbo j kelias Sinajaus 
ir kairiojo Jordano kranto že
mes. Keliose vietose jau yra įs
teigtos izraelitų kolonijos, ku
rios nesirengia trauktis į Iz
raelį.

i Viceprezidentas Mondale iš
dėstys izraelitams pačias svar
biausias problemas Artimuose 
Rytuose. Jis nurodytą, kad so
vietų valdžia siunčia laivyną ir 
karo jėgas, kad galėtų kontro
liuoti (Persijos įlankos žibalą 
ir palikti laisvąjį.pasauli b®

Negraži ' demonstracija 
Londone

LONDONAS; Anglija. — Tris 
dešimties asmenų grupė demons 
tratų šaukė: “Japonai barba
rai”. Jie nutraukė Londone su
važiavusiu šalių atstovą posėdį, 
kuriame buvo svarstoma bangžu 
vių gaudymas. Demonstrantai 
tarptautiniame bangžuvių posė
dyje kuri laiką buvo susėdę ant 
grindų, po to išdalino plakatus 
ir lapelius, nukreiptus prieš ban 
gžųvų naikinimą, ir apipylė tam 
šiai raudonu skysčiu Japonijos 
delegatą. Be to, posėdžių salėje 
numetė dūmus gaminančią bom 
bą.

Sužeistų nebuvo, bet policija 
vieną demonstrantą suėmė, rel- 
čįausiai tą, kuris apipylė Japo
nijos delegatą bangžuvų kraują 
vaizduojančiu skysčiu, "

Strkerį reikia įsigyti >

CHICAGA, UI- — Chicagos 
’miesto savivaldybė įvedė naują 
“stikerį”, taip vadinamą miesto 
leidimą važmėti automobiliu 
Chicagoje. jfš‘!privalo būti pri
lipdytas iš Vidaus prie priešaki
nio automobilio lango, kad po
licininkas visuomet galės jMaa 
matyti. Pirmo pusmečio stikeris 
buvo išduotas pusmečiui, o .dą* 
bar jis paruoštas visiems me
tams. Naujus stikerius čikagie- 
čiai privalėjo turėti liepos pirmą 
dieną, bet meras pratęsė iki lie
pos 10 dienos. Pasitaikė liepos • 
4-oji, Amerikos nepriklausomy
bes šventė, miesto įstaigos bus 
uždaryta, todėl policija nebaus 
iki liepos 10 dienos. Kas ir mi
nėtą dieną stikerio neturės pri
lipdyto prie savo mašinos lan
go, tai bus baudžiamas.

galų. Tam tikslui -rusai įsisti
prino Etiopijoje, Rago iškyšu
lyje, Pietų Jemene ir kitose vie
tos;. t

Arabai' yra pasipuošę pastoti 
kelią rusams, bet 'jiems reika
lingas saugus užnugaris. Izrae
lis ne tik privalo susitaikyti su 
kaimynais arabais, bet jis pri
valo įsitraukti į kovą Artimie
siems Rytams ginti nuo sovietų 
karo jėgų. Jeigu Izraelis tiksliai 
įžiūrės didžiausią pavojų, tai 
neturėtų atidėlioti taikos sutar
ties su Egiptu ir kitomis arabų 
valstybėmis. Sekretorius Van
ce, prieš skrisdamas į Ženevą, 
nori susitikti su viceprezidentu 
Mondale, išdėstyti padėtį Sau
di Arabijos karalfui.'o vėliau

i susitiktū Ml Gromyka.

M



ir Veitienė Reda išrinktos į Su. 
|B stono lituanistinės mokyklos

, A. Mažeika išrinktas Ame
rikos Lietuvių Tarybos I»s An
geles skyriaus pirmininku, A. 
Skirius ir V. Bandžiulis — vice- 

jpirm., Br. Dūda ir I. Bužėnas —- 
Isekr., K. Prišmanias — ižd., S.
t

•— Tadas Normantas, Glen-jKvečas — fin. sekr. 
wood, III., pratęsdamas nrenu-l . ..J — Illinois valstijos loterijos merą ta. savo gerus linkėjimus „ ... ..... ««
atlvdė o S5 auka- Dėkui Pay ,)ayS losinie blrzell° 29atlydėjo auka- Dėkui. jd lahnėjo 77- 10 4 ir 4221 

a— A. Mišelis iš MarquettelGoldstrike lošime laimėjo 06, 
Parko be raginimo pratęsė pre-{27, 15 ir 1 L 
numerata ir ta proga atsiuntė, .. , T . '. r,., . 4, . . ... .? kariūnas Edvardas Lukas.$.> auka. Dėkui. Taip pat dėkui}.. . ,. ... .... .. .. . . . lis Montreaho, sėkmingai baigostos apylinkes tautiečiui, uzsisa-- . . Tz ., . . ‘ .. . . į pirmuosius metus Karo moky-kiusiani Naujienas vienenems I , . .... ,- j. z- c.o Igloje, atlieka praktiką St. Jearf metams ir atsiuntusiam $2 au-l” . ’ . ; .. ’j kariuomenes bazeje. -Eugenijus 

P. Bunys baigė ‘humanitarinius 
bakalauro laipsniu 

universitete. Vida

—- Dėkui p. Ramanauskui iš 
Bri<lgeporto apylinkės už gerus 
linkėjimus ir už ?7 auką.

ką, xbet pavardes prašiusiam 
neskelbti. , ,mokslus

— Dėkui J. Jankui, gyv. Mar-"Concordia 
r.quettę Parke už gerus linkėji-jBurbaitė'Gorienė bai«ė chemi

ni ils ir už $7 auką. Taip pat dė- 14 McGill universitete bakalau- 
kui Kaziui A. Kębliui už ank-|ro laipsniu- 
stybą prenumeratos pratęsimą! 
ir už -?2 auką... >■ r

SgSgS Cicero; II. 60639. Čekius rašy- 
kite:Prof. S. Kairys and K. Bie
linis Memorial Committee.

(pr)- A 
A. A. Aleksandros Masiulytės! 

Valeišienės penkerių metų mir
ties sukakties progo Niles ko
plyčioje kun. Gandis atnašaus 
šventas mišias šių metų liepos 
5 dieną, 8 valandą ryto. Arti
muosius ir pažįstamus prašome 
savo mintyse ir maldose prisi
minti mums visiems brangią 
motiną ir pavyzdingą lietuvę.

Duktė ir anūkė.
— Keramikos kursai, Terra 9 

Studio vardu, vadovaujami mo
kyt. Audronės šimaitytės, pra
sidės liepos 10 d. Del informa
cijos ir registracijos skambinti 
925-4949. Gera proga išbandyti 

sirašant, dr. žemgulio ir Prarie- nėšiais aplankys įvairius Chica- meno gabumus. (Pr). 
niškių nuotrauka, taip pat kan- gos parkus' TJėi žaidimų aikšte- _  SPECIALI 20% NU0LAID4
kinimo įrankių bei kitomis nuo- lės. Visi žvėreliai yra iš Lincoln 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS, 
traukomis ir dokumentais. Lai- Parko žvėryno, 
kraštyje įdėta Pasauliu Prieš- 
komunistinės Lygos 11-tos kon-

iitQwlU buvo gražiai paatatytea, ką rodo iii

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS'

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentks

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

RIMTAS/NAMŲ 
pardavimas ir

Daug įvairių puošmenų. Moka-
— Chicagos Midway aerod- me už sidabrinį dolerį. Per-

j - G. UrUno LTS
I Speak Up politinio ir ekono-,tfaug kitos informacinės me- 
minioi realizmo liepos ’ numerisf
jau nasiekė JAV skaitytojus. Jojmetams $7.50, paskiras nr. 75 
tris puslapius užima infonna-" 
cija apie Pabaltijo kraštus. Iš- 

{samus straipsnis iliustruotas
— Budreckienė Giedrė, Jau-'Molotovo-Ribbentropo sutarti- 

niškienė Olga, Kazlienė Teresė'mi ir .grupine nuotrauka ją pa

— J. Lendraitis, So. Boston, 
Mass., atsiuntė $5 auką per mū
šų bendradarbį teis. Joną Tala
la Dėkui.

j džiagos ir straipsnių. Kainuoją C 
j mpfarns 50 nr 75

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

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

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

centai. Adresas: Speak Up, PO 
Box 272 Station “B”, Toronto, 
Ont., Canada, M5T 2W2.

— Dr. Vladas Šimaitis, žino
mos nekilnojamo turto pirkimo 
— pardavimo Įstaigos vedėjas, 
Išvyko porai savaičių atostogų.' 
Jį pavaduoja Silvija Krumplie- 
nė ir kiti tos Įstaigos bendra
darbiai.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 

. . .. «jįjffenujaemojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
3$S. spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 

jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis

— Rašyt. Jurgis Gliaudą iš 
Los Angeles apsigyveno West 
Corina, Cal. Ponia Ona Lazaus- 

jkas iš Hammond, Ind., ąpsigy- 
jveno Calumet City, IU.

;— Petras Mockaitis iš Bridge- 
porto apylinkės susirgo. Gydo- 

įsi Central Community ligoninė
je dr. Vileišio priežiūroje; Jis 
yra 429 kambaryje. Draugai ir 
artimieji linki jam greitai pa
sveikti.

’mui su Klevelandu, Detroitu, kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Mineapoliu, Kansas City, St. Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

: ir Pittsburgh Prieš paren Į _ Lietuvių Tauragės Klubo 
giamuosius darbus Midway ae-: pusmetinis narių susirinkimas 
rodromą aplankė miesto meras jVyks š. m. liepos 1 d., šeštadie- 
Micael Bilandic, lydimas čon- nį, 5:00 vai. p. p. šaulių namuo- 
greso atstovų — Dan Roston- se 2417 W. 43rd St. Po susirin- 
kowski, John Fary, Martin Rus kimo bus vaišės.
so ir Morgan Murphy. Pradeda
mi atnaujinimo darbai.

— Liet. Paštininkų Sąjungos gegužinė - piknikas įvyks liepos 
30metų sukakties sobūris-gegu-,4 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
žinė įvyks liepos 9_d. Vyčių sa-'st. Pradžia 12 vai. dieną.. Įėji- 
lėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St.’mas j doj suaugusiems' bet už 
Bus trumpa programa, gros Ra- tai bus veltui loterijos bilietas, 
monio orkestras. Veiks baras ir gus įdomu ir linksma. Nesigai- 
virtuvė, bus gausus dovanų pa-jėsite atėję. Visi lietuviai kvie- 
skirstymas. Visi maloniai kvie-^iami. Piknikas įvyks bet ko
piami dalyvauti. Įėjimo auka;kįam oruj esant. (Pr.‘

2 butu 9 m. senumo. 2 no 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik.$82.500.

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

IO1/! akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. - .

-e ‘ ■»
MODERNUS 15 metų mūro namas. 

2 butai ir profesionalui liuksus, ofi
so patalpa. Daug priedų, ‘Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.' l

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės.^Daug^erų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir ną- 
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. : <

Klubo Valdyba (Pr).
L. Vyčių III. - Ind. Apskr. Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8334 1

' ' * - * ■ F

BUILDERS AND CONTRACTORS' 
Namų Statyba Ir Remontą* j

stamą grandis? ne tik lietuviai
taip pat pavergtos Lietuvos ir : JUS. žmonių gerovei, oeuurouas jeguuus 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rėk 
kalų renesanso. ' ‘

vis PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj ana.

- Mykolas Karaitis, savJ .Grand ’ Shores motelio if Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.', St PeterSraf® FL 33708, ted. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenine. Laimingieji turės- progos būti

žaidimų kambarių, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.
Jdūsu bendradarbė fr savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus** 

sutarė; jf. Miškinytė paskyrė 350 premija. Be abejo, atsiras ir» daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ' ' - Y. , ,

Visas Ir visus kviečiame J didžiąją talki

pitašuma pašinam

• ?»- ■ —* ■ 1 ■■ ■

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, «. 60603 v

• U anksto be n 
nužindamas msiraJ 
r
Pavardė ir vardai

Adresu

• UžraJran- Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede ------------ doL

Pavardė ir vardas ——-------------------- --------

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Adreaaa --------- — ■■ - ------------ ---------

• Platinimo vajeoa proga, prašau tiuntinėti 1 
tinimui nemokamai be jokni įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai ----------------------------------------

siuntinėti Naujienas dvi Mvaites rusipa.

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

f ~ 
pavardė Ir vardas

— Chicagos Parkų Distriktas 
suorganizavo Keliaujantį žvėry
ną ir liepos bei rugpiūeia mė- 

f

si, Pradžia 12 vai. vidudienį.
, ' (Pr-).

Paminklai prof. Kairiui ir 
K. Bieliniui. Dr. Jonas Valai-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

Machine maintenance and rebuild-
tis prof. S. Kairio ir K. Bieli- ing of production machinery. Many 
Tiio paminklų, komitetų vardu Co. benefits. N. W. location.

visuomenę 889-3400

klų pastatymo,-. Aukas siųskite j , JANITOR
vajaus komiteto ^pirm. Juozui(Apt. complex in W. suburb 
£>korubskui, 1.^^4 S. 50tn Ave.,.needs experienced person to

kviečia lietuvišką 
savo auka prisidėti prie pamin

J. Blukaus dvi naujos knygos:
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 

, vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
' Kaina $8.50. ,

“KONNERSREUTHO TERESE”
... .. , ' (HHlMANHAlTt),
didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra- labai Įdomins, 
visiems -lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu ŪS $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

Naujienoms reikalingas

4243 W. 63 rd SL, Chlcaga
Tel. 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

ŽEMĖS INVESTAVIMO GALIMYBĖ

8 akrai apartmentinės žemės tik 
2 blokai nuo Westfield miestelio 
centro netoli nuo žinomos Harris 
villa vasarvietės Ypatingai gera ir 
reta investavimo galimybė: išplanuo-

ledge of plumbing, carpentry, rezidenciniais pastatais. Prieinamai 
H-AC electr.,. janitorial work pardavimo; k.a^J^si8°| sa-
and have own hand tools. Only dison. Wis. šeštaidieniais ir sekm. 

■experienced need apply. (608)584-5458 Westfielde.
U : - ' 449-8789 ----- ----------------------------------

vininko. Teirautis (608) 255-8917, Ma- 

(608)584-5458 Westfielde.

ELECTROS ĮRENGIMAI, ,, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago*- mlecte leidimą, 
Dirbu Ir uhnleačluoao frelt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER. 
1OR & EXTERIOR WORK. ...

'Free estimates ■ ' 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514 f

į PRINTING OPPORTUNITY
To work in Christian literature 
as a pressman on a 2 color 3§” 

:Miehle 2nd shift; Contact Mr. 
~i Pilcher daily 345-5530 or after 
*'6 P.M. at 495-2784. ’
- LITHOCOLOR PRESS. INC. 

9825 W. Roosevelt Rd.
Westchester.

PARDUODAMAS 2 butų 6 kamba- 
Irių namas su centriniu šildymu, 2 
a mašinų garažu ant didelio sklypo uz 

$10,000. Teirautis Mrs. O. Giedrai
tiene, 13 Charles St., Hot Springs, 
AR 71901.

SI-RM. AMŽIAUS VAIRUOTOWJ
Tiktai $91 pu«močiul aufomobįllj 

Liability apdraudimas ponsnunkamt
Kreiptis i A

4645 So. ASHLAND AVB. 
51X775

Vyrą ar moterį pamokysime šio “amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARDA NOREIKIEN*

MOS West St, Chicago, m ^0629 • TeL Wa 5-27S7 
DWolis ooairlnktmas foro* rOilos įvairiu prakfv.

* MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITTl GIFT P ARČIU fIRVICB

II W. 69* >U CMeaga, IIL 9H39. — T*L WA 5-273/

B “LIETUVOS AID-AI”
S, KAZt BRAZDZlONYTĖ, 

PROGRAMOS VEDĖJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. bl

WLNR106A FM SaL ai 8:00-40400 p, m.
2646 W. 71 it Street, Chicago, IllinoU 60629 

Telof. - 778-5374

BODY SHOP MEN
Prep Mechanics & Lot Men. 

• Contact HOWARD LEAVITT
GRAND SPAULDING DODGE 

- 3300 W. Grand Ave. 
227-3300

MAINTENANCE MAN

• For production equipment and build
ing maintenance. Must have own 

. tools. Call Bob Traxler' at: 
326-2900

SERVICE OFFSET CORP. 
2500 Soa Dearborn St.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PUNCH PRESS 
OPERATORS

We have openings for 1st shift 
for operators, with 3 years exp. 

-No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC 
778-6111

Equal Opportunity Employer M/F

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Railtia parbininicų Ir Darbininkių

LUNCH COOK English speaking to 
/prepare and serve lunch to 18 office 

employees. Modern equipped kitchen 
with automatic dishwasher. Hours 9 
A.M. to 3 P.M. Reliable steady 5 day 
week. Good pay & insurance benefits.

| Phone 632-4431
Ask For Miss MARTIN

I-------- IT--------------------------------------------------------
NEW RESTAURANT

has immed. openings for salad pre
parers, Line cooks day & night pre

ft paration cooks night it dishwashers. 
® t Apply 94th Aero Squadron 1940 S.

»Milwaukee, Wheeling.

Naujai statomas 14 vienetu namas 
Chicago Ridge. Galima keisti i turi
ma nuosavybę. 3 miegamų ir 2 vo
nių butas savininkui. Mitchell's Real
ty. 599-8822.

8 vienetu namas baigiamas statyti 
Oak Lawn centre.^ 4 vienetai po 2 
miegamus ir 4 masinu garažas. Tvir
tas mūras, geras susisiekimas. Mi
tchell’s Realty, 599-8822.

HELP WANTED — lAALE 
Darbininky Reikia

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC. 
3426 S. Kedzie Ave. 

An Equal Opportunity Employer

2

PRINTING
OFFSET STRIPPER

color. Experienced only. Days. 
Good benefits.

ASK FOR NICK
666-7400

MAINTENANCE MECHANIC

Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
speak English. For apointment call 
Dave Granger 261-6000.

NATIONAL BAKING CO.
An equal opportunity Employer M/F

LAIKRODŽIAI Ir GRAMGENYBM j 

Pardavimo Ir Taisymas 
1644 WEST 69* FTRiIT ,^| 
Tatefu REpeMta 74941 - |

Notary Public 
INCOME TAX SERVICl 

4259 S. Maplewood. TaL 254-7450 
Taip pat daromi 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr 

Šymai ir kitokį blankaL^^i

Siuntiniai i Lietuvą . 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5910

------ <

BEST THINGS IN LIFE

*Ca» Frank lapoti*

GA 44654

ITATt Mta

blate Farm Lite Insurance Company

IJETUVLS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town M Like)

Dalo namoa II Ir B vidaus 
Darbas fa rantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS ’

BRAKE AND ALIGNMENT 
MECHANICS

We pay hourly rate plus bonus based 
on production. Must have own hand 
tools and experience. For informa
tion call Mr. Mears, or Mr. Jackson
at 449.6679, 4490245, 786-2096

or 786-2097. ' ____________
MAUjiiHdi, CWCAGO V ILL Saturday, -Am<J4;T978

’ • I,
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VANCE IR GROMYKA TARSIS ZENEVn.if
A- 9 \ 4.

BANDO SUST.ABDYTI NACIU IR JŲ 
PRIEŠŲ EISENAS į MARQUETTE PARKA

teismą nacių demonstracijai sustabdyti
■. CH1CAGA, III Chięagos Parkų distrikto advokatas Richard!

J. Troy nraeitą penktadienį padavė prašymą Apeliacijos teismui,
kad. sustabdytų teisėjo George Leighton Įsakymą liepos 9 dienai 
duoti leidimą naciams maršuoti į Marquette Parką ir ten. sakyti 
kalbas^ Tęišėjas panaikino miešto savivaldybės reikalaujamus 
užstatus,’jie.yra priešingi pagrindiniems konstitucijos dėsniams, 
garantuojšr.tiems žmonėms spaudos ir žodžio laisvę. Adv. Troy 
įrodinėja'kad nacių maršas yra surištas su Marquette Parko gy
ventoj airis galima padaryti žala. Į Marquette Parką nori mar- 
šuori kitos-grupės, kurios-yra priešingos nacių skelbiamoms idė
joms;-Chicagos Parkų dištriktas neturi tiek policijos, kad galėtų 
sėkmingai, apsaugoti ne tik Marquette Parko ramius gyventojus, 
betjr to parko apylinkėse esantį miesto ir gyventojų turtą. Adv.

atidėti tėisęjp Leighton įsakymo vykdymą, kol jis 
pajėgs paruošti teismui ręikaliųgus prašymo motyvus.

Visuomenė sujudo de- 
- monstruoti prieš nacius

.Chicago, — Ill. Ne tik iš čika 
gos, bet ir iš Milwaukee, Min- 
neapolio, Detroito ir net iš New 
Yorko žada, suvąžiuptį masės

pranešė Billy Watkins spaudos 
konferencijoje Čikagos lygių tei 
siu tarybos vardu.
' Sakoma, kad prieš nacinė 

masių . 'demonstracija prasidės, 
liepos 8 'd. vakare prie Engle- 
wood- inetodistu bažnyčios — 
^XŲ W.-,68-th. Odiepos 9 d. — 

. demonstrantų masės jau su-. 
V gįiiis ą -Marqūėtte Parką. Iš vi-: 

sų> Ariiėrikos: kampų defnonstran 
- tųs-^ukviečia^taip vadinama ko- 

alicija prieš nacizmą, kurią su- 
tr. tfabd žydai, juodukai.— organi-
■ -^ėųa PUSH — ir keletas nedi-

■ dėlių darbininkų’unijų, va^ovau 
jĮfhų gerokai į kairę nukrypu- 
siU./ ’ ><■

' Englewood rajonas, juodosios 
rasės piliečiais apgyventas, yra 
Marquette Parko kaiminystėje, 
iš kurio jau prieš metus buvo 
organizuojama juodžių žygiai 
“užkariauti” Marquette Parką. 
Todėl jie dabar vėl prisideda, 
prie žygio į Marquette parką, 
kuriame iki šiol gyvena grabai 
tvarkydamiesi ir švariai užlaiky
dami parka Europos kilmes bal 
tięji. Nors žygio bei demonstra-. 
cijų prieš nacius organizatoriai 
užtikrina, kad demonstracija bū 
sianti taikinga ir be riaušių peš
tynių ir turto-’ naikinimo, bet

prašė Hubert P. Connolly, pie
tų-vakarų parapijų bei priemies 
čių federacijos pirmininkas. Jis 

priešingas priešdėmonstraci- 
joms, kadangi suvažiavusi iš 
visų Amerikos kampų žmonių 
masė bus tikriausiai panaudota 
ekstremistų ir neapsieis be riau 
šių ir peštynių.- Tačiau prieš na
cius organizuotos koalicijos va
dovas George Blmick yra kito
kios nuomonės. Jis tvirtina, kad 
Marquette Parko ir jo kaimynų 
nenoras Įsileisti prieš nacinę de 
monstraciją yra nesusipratimas 
ir klaida. “Kol naciai skleis sa
vo propagandą, tol. mes turime 
jiems priešintis”, .— pareiškė 
G. Blinick. .

neatrodo, kad' iš visur suvažia
vusi minia galės jau taip “šven
tai” elgtis.

Prieš savaitę pietų-vakarų Či
kagos priemiesčių gyventojai j
prašė visų prieš nacius nusista-1 
čiusių grupių nežygiuoti ir nesi
rodyti Marquette Parke, net jei

Liepos 4-oji — Amerikos nepriklausomybės iventė. Amerikos neprikliusomybė buvo paskelbti prieJ du Sm- 
tus metu. Kraštas tvarkosi pagrindiniais Įstatymais, surašytais Konsttiucijoie. Įstatymu vykdymą prižiūri tei
šėjai ir Aukščiausias teismas. Prezidentai, generolai,, admirolai prisiekia laikytis pagrindinių Konstitucijos dės
nių ir jų laikosi, perversmų neruošia. įstatymais paremta valstybė parodė visam pasauliui,, kad ji gali atnešti 
gerbūvį didžiausiam gyventojų . skaičiui.

»

* KALENDORIUS

Liepos 3: Sunifa, Tomas, 
Raudė, Ala, Tautminas.

Liepos 4^ JAV Nepriklauso
mybės šventė, Elzbieta, Teodo
ras^ Damilė. Tylė, Aidis.

Liepos 5: Antanas Žak., Lak
štutė, Vintartas, Dobilas, 
ginas.
. Saulė teko: — 5:19, leidžiasi 
“8:29’

But-

. Kunigaikštytė ištekėjo 
už biznieriaus

MONAKO, sostinė. — Mona
ko kunigaikštytė Karolina va
kar ištekėjo už Paryžiaus nuosa 
vybių pardavėjo Phillipe Junot. 
Ji mokėsi Paryžiuje, laukė Sor- 
bonos paskaitas, o jis pardavi
nėjo stambesnes nuosavybei ir 
rūpinosi kituose kraštuose pa-1 
liktais prancūzų turtais. Jiedu 
susitiko naktiniame klube ir pa-| 
šoko. Po vieno šokio ėjo kitas,} 
o po vieno : 
labai patikęs nedidelis, rimtas

I Pilypas.
’ Tėvai bandė ją atkalbėti, n<r 
rėjo jai surasti mėlynkraujį, bet 
ji atsisakė ir klausyti. Ji pasi
rinko Pilypą, už jo ir ištekėjo 
Monaco katedroje ketvirtadienį 
Civilinės sutuoktuvės Įvyks šio-f 
mis dienomis.

Padidinamos pašalpos
Visiems pašalpą gaunantiems, 

pašalpos padidinamos nuo lie
pos 1 d. Keturių asmenų šeimos 
palalpa nuo 174 dol. mėnesiui 
padidinama iki 182 dol. Taipgi 
padidinamos šelpiamųjų neto 
pajamos ‘nuo 580 dol. iki 607 
dol. per mėnesį. >

: ‘ Pašalpos padidinamos du kart 
į metus, atsižvelgiant į maisto 
kalnai. ' ?

ŠVEICARAI BAUDŽIA
VOKIETIJOS TERORISTUS

PORRENTRUJ, šveic. — Du 
Vakarų Vokietijoje pridarę api
plėšimų ir žudynių teroristai 
buvo Šveicarijos policijos sugau 
ti ir dabar teismo nuteisti pasė
dėti kalėjime. Vakarų Vokieti
jos taip vadinamos gangsterių 
grupės Baader-Meinhof narė Ga 
briele Kroecher-Tiedemann, 27 
metų amžiaus, buvo nubausta 
15-kos metų kalėjimo bausme, 

>no šokio ėjo Kiias, j jį 1977 m_ gruodžio 20
susitikimo kitas. Jai j aufoynafo apšaudė preky-

vietės sargybinį. Gi jos bendri
ninką, 27 metų amžiaus Chris
tian Moeller teismas nubaudė 
tik 11 metų atsėdėti kalėjime.

Taip beveik visi Vakarų Vo
kietijoje veikę gangsteriai bei 
komunistų plunksnomis pasipuo 
šę teroristai po truputi teisingu 
mo organų yra jau surankioti: 
keli buvo sugauti Somalijoje, 
du Olandijoje, keturi Bulgarijo
je, Prancūzijoje Šveicarijoje. 
Nebereikalo lietuvių liaudis sa
kydavo: “Geri darbai žmogų iš
kelia, gi blogi — paskandina.”

— Portugalijoje, netoli Lisa
bonos nusirito traukinys nuo 
bėgių, užmušdamas 2 žmones ir 
pasiųsdamas 17 į artimiausiai 
ligotainM/; ... 4

Kinija neatsilikusi 
atomo srityje

WASHINGTON. — Buvęs il- 
ką Amerikos atominės energi
jos komisijos pirmininku Glenn 
T. Seaborg buvo labai nustebin
tas kiniečių žinojimu ir jų pa
daryta pažanga tyrinėjant ato
minę energiją. Pasak Seaborg, 
kiniečiai nei kiek nėra atsilikę 
nuo rusų ir iki sueis 2,000 metų 
jie pasivys atominėje srityje JA 
Valstybes.

Kinija dar neturi atomu varo 
mų jėgainių, ibet jie turi -gerus 
tyrinėjimo reaktorius. Kiniečiai 
atominę energiją ir jo pritaiky
mą ginklų gamyboje tyrinėja 
jau nuo 1900 m. Buvęs JAV ato 
minės energijos komisijos 
mininkas Kinijoje išbuvo 3 
savaites.

šalių Mas- 
Kremliaus 

ir baimina

pir- 
1/2

Padidinti mokesčiai
Chicago. — Cook apskrities 

mokesčių rinkliavų tarnybos vir 
šininko S. T. Kusper praneši
mu. Mokesčių pranešimai jau 
išsiuntinėti. Jie pasiųsti birže
lio 30 d. Gavę, turto savininkai 
tegu nenustemba, kid turto mo 
JniODki jrrk padidinti-net 20%.

Kremlius visdėlto bijo
, Maskva, Rusija, — Maskvos 
ponai visdėlto bijo ne tik naujų 
JA Valstybių ginklų, kaip neut 
rono bombos ir kitų, bet taipgi 
ir Kinijos-Amerikos gerų san- 
tykiii bei draugystės.

Kremliaus diplomatai jau skel 
bia amerikiečiams, kad visos gin 
klų apribojimo derybos nueis 
šuniui ant uodegos jei tiktai 
Amerika susidraugaus su Kini-, 
ja. Taipgi tuomet Sovietų Są
junga jokiu būdu nesumažin-; 
sianti karinių jėgų Vakarų Eu
ropos pasienyje.

Diplomatai visų 
kvoje pastebi, kad 
ponus labai nervina
JA Valstybių ir Kinijos vis drau 
giškesni ryšiai.

Antra vertus, maskviškiams 
labai nepatinka, kad Amerika 
pradėjo daugiau kreipti dėmesio 
į Vakarų Vokietiją.

Lima. Peru. — Amerikos kon 
sulato pranešimu, vienas ame
rikietis buvo užmuštas ir du 
dingo. įvykus avarijai belipant 
jiems į aukščiausią Perų valsty
bėje Andų kalnų Huascaran vir
šūnę, kuri yra 22,205 pėdų aukš 
tyje nuo jūros lygio.

Trijų amerikiečių grupė buvo 
užlipusi į minėtą Huascaran kal
no viršūnę birželio. 30 d., bet 
jiems leidžiantis žemyn, įvyko 
nelaimė, kuri ir pražudė visus 
tris kalnų laipiotoju?.

SEKRETORIUS PLANAVO PIRMA SKRISTI 
Į SAUDI ARABIJA IR EGIPTĄ ;
Izraelis bijo, kad JAV neprimestų jiems 

taikos sąlygų su kaimynais arabais
MASKVA, Rusija. -- Oficialus sovietų pranešimas sako, kad 

šio mėnesio 12 irl3 dienomis Ženevoje susitiks JAV sekretorius 
Gyrus R. Vance ir sovietų užsienio ministeriu Andrei Groųfyka, 
galtų aptarti strateginių ginklų komisijų nesutarimus ir nepajė
gumą aptarti kelių svarbių sutarties paragrafų. Amerikos” žinių 
agentūros jau ketvirtadienį pranešė, kad šie du valstybės vyrai 
susitiks Ženevoje.

Iš padarytų pareiškimų atro
do, kad prezidentas Cąrteris nė
ra pasiryžęs daryti daugiau nuo 
laidų strateginių ginklų kontro
lės klausime. Be to, prezidentas 
strateginių ginklų sutartį riša 
su sovietų intervencija Afrikoje. 
Sovietų valdžia, paskelbusi de- 
tentėš politiką, visai nenori tos 
politikos taikyti Afrikoje. De-

. tente vykdo 'Europoje, o agesi-

Negraži /demonstracija 
Londone

LONDONAS, Anglija. — Tris 
dešimties asmenų grupė demons 
tratų šaukė: “Japonai barba
rai”. Jie nutraukė Londone su
važiavusių šalių atstovų posėdį, 
kuriame buvo svarstoma bangžu 
vių gaudymas. Demonstrantai

ją Afrikoje ir Pietų Azijos kraš tarptautiniame bangžuvių posė- 
tuose. ■ ■■■■ • ' '. - ’

Kėliais atvejais valdžia buvo 
užtikrinusi Washingtoną,^_kad 
kubiečiai ųž. kelių savaičių pa; 
sitrauks^ « ^Angolos. : kad heban 
dys veržtis’"Į -Somalijos žemes, 
bet šie'diplomatų pažadai nebu 
vo ir nėra pildomi. Už pavergi
mą Etiopijos ir Eritrėjos pre
zidentas nenori daryti didelių 
nuolaidų strateginių ginklų kont 
rolės srityje. ' - .

Strateginių ginklų kontrolės 
srityje sovietų valdžia nesutiir 

■ka daryti jokių nuolaidų/ Brež
nevas laikosi prezidento Fordo 
Vladivostoke padarytų nuolai
dų, nenori apie naujas sąlygas 
kalbėti ir nesirengia daryti jo
kių nuolaidų. Sekretorius Varir 
ce kalbės apie ruošiamą, strate
ginių ginklų kontrolės sutartį, 
nes jis nori tokią sutartį pasi
rašyti, bet prezidentas jam Įsa
kė aptarti sovietų intervenciją 
Afrikoje ir Pietų Azijoje.

Reikia manyti, kad sekreto
rius Vance, prieš skrisdamas Į 
Ženevą, -pasitars su viceprezi
dentu Walter Mondale, kuris 
rengiasi praleisti keturias die
nas Izraelyje ir vieną dieną 
Egipte. Viceprezidentas priža
dėjo grįžti po keturiu dienų, bet 
jo kelionė užsitęs vieną dieną, 
o gal ir kiek daugiau.

Tuo tarpu viceprezidento mi-, 
sija dar neaiški, bet kalbama, 
kad jis praneš ne tik Beginui, 
bet ir visiems kabineto nariams 
apie reikalą daryti nuolaidas ara 
bams ir susitarti. Ne tik Egip
tas, bet ir Jordanija nori, kad 
Izraelis grąžintų visas karo 
metu pagrobtas žemes. Izraelis 
jau yra investavęs daug pinigų, 
turto ir darbo Į kelias Sinajaus 
ir kairiojo Jordano kranto že
mes. Keliose vietose jau yra Įs
teigtos izraelitų kolonijos, ku
rios nesirengia trauktis į Iz
raelį.

1 Viceprezidentas Mondale iš
dėstys izraelitams pačias svar
biausias problemas Artimuose 
Rytuose. Jis nurodytą, kad so
vietų valdžia siunčia laivyną ir 
karo jėgas, kad galėtų kontro
liuoti (Persijos įlankos žibalą 
ir palikti laisvąjį . pasaulį be

dyje kurį laiką buvo susėdę ant 
grindų, po to išdalino plakatus 
ir lapelius, nukreiptus prieš ban 
gžuvų naikinimą, ir apipylė tam 

: šiai raudonu skysčiu Japonijos 
delegatą. Be to, posėdžių salėje 
numetė dūmus gaminančią bom 
bą.

Sužeistų nebuvo, bet policija 
vieną demonstrantą suėmė, ret. 
čiausiai tą, kuris apipylė Japo
nijos delegatą bangžuvų kraują 
vaizduojančiu skysčiu. **

Stikerį reikia įsigyti

CHICAGA, III. Chicagos 
•miesto savivaldybė įvedė naują 

' “stikerį”, taip vadinamą miesto 
leidimą važmėti automobiliu 
Chicagoje. J’r^ ’priva.lo būti pri
lipdytas iš vidaus prie priešaki
nio automobilio lango, kad po
licininkas visuomet galės j M)a 
matyti. Pirmo pusmečio stikeris 
buvo išduotas pusmečiui, o da
bar jis paruoštas visiems me
tams. Naujus stikerius čikagie- 
čiai privalėjo turėti liepos pirmą 
dieną, bet meras pratęsė iki lie
pos 10 dienos. Pasitaikė liepos • 
4-oji, Amerikos nepriklausomy
bes šventė, miesto Įstaigos bus 
uždaryta, todėl policija nebaus 
iki liepos 10 dienos. Kas ir m& 
nėtą dieną stikerio neturės pri
lipdyto prie savo mašinos lan
go, tai bus baudžiamas.

galų. Tam tikslui-rusai Įsisti
prino Et’opijoje. Rago iškyšu
lyje. Piktų Jemene ir kitose vie
tos:. į

Arabai yra pasipuošę pastoti 
kelią rusams, bet ‘jiems reika
lingas saugus Užnugaris. Izrae
lis ne tik privalo susitaikyti su 
kaimynais arabais, bet jis pri
valo Įsitraukti į kovą Artimie
siems Rytams ginti nuo sovietų 
karo jėgų. Jeigu Izraelis tiksliai 
įžiūrės didžiausią pavojų, tai 
neturėtų atidėlioti taikos sutar
ties su Egiptu ir kitomis arabų 
valstybėmis. Sekretorius Van
ce, prieš skrisdamas Į Ženevą, 
nori susitikti su viceprezidentu 
Mondale, šdėstyti padėtį Sau
di Arabijos karaliui;* o vėliau 
susitiktu ^ Gromyka.



SutMenijimo istorija
(Tęsinys)

Visuomeninį Plymoutno orą dalikaj 
galima spręsti iš kai kurių įvy
kių mišrioje 6v. Mergelės Už
gimimo pampi oje, kuri susior
ganizavo 1882 m. Lietuvių bu
vo 40 seimu, lenku 140, bet ne- 

*■ Isusituokusių, arba susituoku
sių, kurių žmonos buvo Lietu
voje, lietuvių, sakoma, buvę a- 
pie 200, o lenkų daug mažiau. 
Tris metus č:a kleb navęs 
(1880-1889) kun. A. Varnagiris 
neišdrįso nei karto pasakyti lie
tuviško pamokslo, ar perskaity
ti lietuvių kalba evangelijos. 
Kai jo vieton klebonu apskirtas 
kun. A. Burba pasakė -pirmąjį 
šioje bažnyčioje lietuvišką pa
mokslą, lenkai užrakino bažny
čią bei kleboniją ir, nežiūrint 
airio vyskupo prikalbinėjimų, 
prieš kun. Burbą ir prieš vys
kupą nenusileido. Jie gavo kle
boną lenką. Lietuviai buvo pri
versti organizuoti savo’ parapi- 
ją-

Po metų mišrios parapijos į- 
kūriino Juozas Paukštis suor 
gąnizavo šv. Kazimiero pašal- 
pinę draugiją, kurios konstitu
cija buvo lenkų ir lietuvių kal
bomis. Lietuviam sakyta:

“Intencija Taworczistes Bro- 
liszkos Pamaczies szwenta Ka
zimiero kad narbdas polskas ir 
lietuwiszkas Rimskaj Kataliki- 
szkhs galėtu ’ šusiryszt mazgu 
broliszkos mejles, kad tam bro- 
liszkąpT susirinkime ponavotu

mielaszirdystes, kaip 
taj: ligoniu allankimas, numy- 
rusiu palajdoimas turiet apieka 
and naszliu ir siratu, o apriez 
tam kad butu zgada, wienibe, 
brolista ir diewobajmingas ap- 
siejymas”. >

laikraštį Vienybę Lietuvnin
ku 1886 metais sumanęs leisti, 
Juozas Paukštis vietiniam an
glų dienraščiui Plymouthe ties
mukai pareiškė, kad laikraštį 
steigiąs “išlyginti tarp lietuvių 
ir lenkų atsiradusius skirtumus 
sukeltus šliupo New Yorke re
daguojamo laikraščio” (to heal 
the differences that have arisen 
between the Lithuanian and Po
lish races by the New Y’ork pub
lication of the same character 
edited by Mr.. Šliupas).

Menamą lietuvių atskyrimą 
nuo lenkų 26 metų amž. Jonas 
Šliupas lenkams ir naujalen- 
kiams visapusiškai nušvietė sa
vo parašytoj ir savais kaštais 
New Yorke 1887 m. išleistoje 
lenkų kalba 44 puslapių knyge
lėje Litwiny i Polacy. Nurodė, 
kad lenkų spauda jį piktai bei 
įžūliai puola dėl jo priešiškumo 
unijinėms nuotaikoms jau nuo 
1885 m. Todėl atėjo laikas tiks
liai nušviesti to meto, šių dvie
jų tautų santykius.

Tautiškai lietuviai ėmė busti 
praėjusio šimtmečio antroje pu
sėje. Baudžiavos atsikratę ir že- kraujo žmones, šliupas tiesmu- 
mės savo nuosavybėn Įgiję kai kai pabrėžė, kad Lietuva šiuo'

Rako

kurie valstiečiai lietuviai pra- metu, nei viešai nei paslapto- 
turtėjo ir sūnus ėmė leisti j ank
stesnius mokslus, kuriuos išė
ję pasidarė tautinio žadinimo 
vadais. Jiems geriau pavyko ne
gu ankstyvesniais laikais Done
laičiui, Strazdeliui, Daukantui 
ir Valančiui, kadangi šie netu
rėjo platesnės apsišvietusios vi
suomenės savo užnugaryje. Da
bar kiekvienas apsišvietęs lietu
vis stoja savo tauta rūpintis ir 
vartoja visokias priemonės, bet 
tikslą teturi viena.

Tas tikslas, sako, neatkurti 
etnografinę Lietuvą, tai yra, to
kią, kuri teapimtų vien lietuvių

mis, nesigundb siekimu atsta
tyti Lietuvą istorinėse, senovės 
ribose. Ji tenori ‘neprarasti sa
vo senos kalbas bei nenori bū
ti kitų valdoma, šliupas visu 
griežtumu sušunka: “Politiniai 
Lietuva nori būti nepriklauso
ma!” (p. 5).

Šliupas įrodinėjo, kad nauja
sis lietuvių tautinis sąjūdis at
siremia vien įvlastiečius bei jų 
išsimokslinusį jaunimą, ir nei- 
eškąs paramos tikėjime, nes 
“tikėjimą skaito- kiekvieno pa
vienio lietuvio sąžinės dalyku”, 
todėl į tautinę Vienybę buria 
‘^katalikus, protestantus ir lai- 

.•svamanius” (p. 7). - -

Introducing a new Standard rate 
that gives you... 

1/4 of l°omore than any 
. bank certificate- , 

14 of 1% non I han any - 
current USTeasury Bill

3r

0.000

We’re offering you a new 
Standard rate on a new Standard Federal 
Account—the S10.000 Money-Market 
Certificate. It's a short-term, high-yield account 
that offers you an even better investment 
potential than U.S. Treasury Bills! In fact, 
you’ll realize Mi of 1% higher interest—and 
voux interest will be compounded daily. That's 
jnore than any bank certificate or current U.S. 
Treasury Bill pays!

- Here's how it works. Starting lune 1 
deposit 510.000, for six months*, in a 
Money-Market Certificate Account. Your 
account will earn the same interest rate as that 
weeks 6-month U.S. Treasury Bill plus % of 
1% motel And. this rate is guaranteed for the 
full six months. (New certificate rates based 
on current weekly Treasury rates set each 
Monday.)

YėkJ based on nterest (compounded da*y) .. 
accumulated tor one year. • 
•A sutafentHi interest pmgfty ts mowed 
for earty w^rawaJ of certificate accounts.

i----------------------------------------------------------------- i
8% Certificate Accounts* 
minimum terms $1.000— 8 years

! 8.45% annual yietl

’ Certificate Accounts*

j Twwmum terms $1.000—6 years
8.17%.annd0i yteid •

j Certificate-Accounts*

. minimum terms $1.000—4 years
7.90% annual yfett

6*<% Certificate Accounts* 
mnimum terms $1.000— ŽV? years 

i - ’

7.annual yietd
* - i

6^% Certificate Accounts* 
rmnmum terfhs $1.000—1 year

6.81% annual yield-

5*4% Certificate Accounts* 
mnmum terms $1.000— 3 months

6 002% annutf yteid,

5v4% Passbook Savings 
interest paid to date ot withdrawal

5 39% annual yield *

8-year* 8% Certificate Accounts 
how available, too. Our newest fixed-interest 
account that gives yoū the highest-tate of 
return on your initial deposit. $1.000 
minimum required—compounds VourInterest 
to 8.45% annually. Actually doubles vour 
money in 8 years andjeVz months—that s 
real earning po\tret! \

Stophy and 
talk to a Standard Federal į
Savings counselor today Leanr-^Y 
how you can make the most in 
today’s money market. , * "ii rIr

Come Under our wing.’
We batfr What happens to you. *

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
/ 4 š ‘ p / '.

Snrinko ir redagavo teisininkas Jonas Taialas

Vienybei siekti naudoja agi
taciją, apšvietą bei organizaci
jas. Tam tikslui, pavydžiai, su
organizavo Shenandoah, Pa. 
1886 m. rugpiūčio 15 “Susivie
nijimą visų lietuvių Ameriko-i 
je”, kuris planavo steigti lietu
viškas mokyklas, prieglaudas: 
seneliams bei našlaičiams ir iš
tiesti pagalbos ranką ateiviams 
lietuviams”.

(Bus daugiau)

ST. PETERSBURG FLA.

(Tęsinys) ■ '

APIE NKVD TARDYMO METODUS
Politinių kalinių anketas paparčius

A. VILAINIS
Antroji mašina, mane paėmusi, nuvežė į sau

gumo rūmus, kur tuojau buvau pradėta tardyti. Per- tą 
patį tardymą buvau pradėta kankinti. Tardymas tęsėsi J 
nuo 15 vai. iki kitos dienos 3 vai. Norėjo sužinoti, kur yra 
slaptas radijo siųstuvas, pas kokį Gestapo viršininką esu 
užverbuota karo špionažiniam darbui, kada, kur ir kiek 
gavusi už tai atlyginimo ir kiek kartų, esu buvusi Vokie
tijoj. Per vien mėnesį buvau tardoma 4 kartus, Pasku
tinis tardymas įvyko birželio 6 d. Tardydavo visuomet . 
naktimis. Tardė du kartus saugumo runiuose ir. du kar
tus kalėjime. Vežant tardyti lydėdavo 2-4 čekistai. Tar
dė 5 asmenys: 2 rusai, 2 žydai ir vienas lietuvis. Tardy
mo procedūra tokia: kada aš į visus jų klausimus atsaki
nėjau nieko nežinanti, tada kirto rusas į smilkinį ir kaž
kas kitas sudavė sprandam Po smarkių smūgių’aš nūg- , 

1 riuvau ir nustojau sąmonės. Atsipeikėjusi jutau .visame 
kūne skausmą. Pamatę, kad aš pasijudinau, apupylė van 
deniu ir vėl pradėjo mušti gumine lazda, kur ' pakliuvo. 
Taip mušama vėl nustojau sąmonės. Po to mahe išvedė į' 
gretimą kambarį, atidarė duris ir langus, kad pasidarytų 
skersvėjis, ir mane ten pasodino.-Uždėjo, geležinius .pan
čius ir neleido nei užsimerkti, nei pajudėti. Kai pasidarė” , 
šalta, paprašiau savo-dviejų sargybinių, kad uždarytų 
duris ar langą. Atsakė, kad tai padaryti jie iietųri teisės,;

BALFo st.Petersburgo skyriausį galį paprašyti budintį valdininką. Kada, aš paprašiau^;>t. 
atėjusi budintį valdininką, tai jis ironiškai nusišypsojo-ir..

st. Petersburg. Fla. BALFo pasodino mane su kėde tarpdury, kur buvo nepaprastais 
143 skyrius turėjo metinį narių jį(įeiis traukimas. Taip išsėdėjau 29 valandas. Valgyti 
susirinkimą š, m. birželio mėn.j ' 7’’
20 d. Lietuvių klubo salėje. Su
sirinkimas buvo gausus nariais 
ir buvo darbingas ir :

nariu metinis susirinkimas

pirmą kartą gavau tik praslinkus keturioms 'dienoms po 
suėmimo. Po to, pagrasinę sušaudymu, nuvežė kalėjimam

ir buvo darbingas ir sklandus. Kalėjime įmetė karcerio, kur išlaikė 5 paras/ Is kartieridįf 
St. Petersburg© BALFas daro-, perkėlė į ligonių kamerą. Vaistus atnešė tįk-po dviejų 
si antras po Marquette Parkoj 
Suprantama, kad ir šalpos rei-j 
kalingiems lėšų sutelkime 143j 
skyrius, pirmauja. Jo vė
los teritorija yra plati lietuvių 
kolonija.

Apie skyriaus veiklą praneši- — .
ma padarė skyriaus pirminiu- kartu su ‘kunigu Puleikiū, bųv. ^ūšarų’ pulko- kapelionu. 
kas Jonas Valauškas. Jis konk-j Atleistas jau‘anksčiau bolšėvikfį dirbau pa-

. dienų, o gydytojas atėjo tik po 5 dienų.- Tardydami 'keik- - 
-1 davosi ir koliodavo šlykščiausiais žodžiais,’ korių negali 

•eiį? klausyti joks inteligentas”. - - r
židižunas Jonas.. Anksčiau tarnavo viešojo! polici

joj. Apie savo-suėmimą ir tardymą pasakoja r; a \
“Priš suimant aš gyvenau Kaune, Vilniaus gt 33

rečiais duomenimis pateikė ką 
skyriaus valdyba nuveikė savo 
kadencijos laikotarpyje.

Esminis BALFo uždavinys 
yra telkti lėšas, kad per BALFo 
centrą būtų galinia sušelpti Į 
vargą patekusius lietuvius. Tai 
gi skyriaus tikslas yra lėšų tel
kimas. .

pranešė,Jonas Valauskas
kaip lėšos telkiamos. Rudens 
vajaus metu sužinota, kad St. 
Petersburg's su plačiomis apy^ 
litikėmis yra suskirstytas į 4 
rajonus ir kiekvienas rajonas 
turi savą vadovą, kuris sudaro 
rinkėjų grupes. Skyriaus val
dyba apdairiai seka naujai ap
sigyvenusius lietuvius ir tu*- 
tint adresą, juos aplanko rin
kėjai. -

Didžiai gerbiamas prelatas 
Jonas Balkonas 143 skyriaus 
kapelienaš sveikino BALFo dar 
buotojus ir džiaugėsi ateities 
darbais.

Valdybos ptanešiinai, piruii- 
tiinko pranešimas jau buvo an
ksčiau padaryti. Iždininkas 
Stasys Vaškys pranešė apie fi
nansinę skyriaus padėtį. Rožė 
Piepienė perskaitė kontrolės ko 
misijos aktą. Kontrolė rado vai 
dybos kasą gerai tvarkomą. Vai 
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai praėjo sklandžiai.

. Į valdybą išrinkti: pirminin
kas Jonas Valauskas, vicepirm. 
Aniceta Miliauskienė, sekr. O.; 
Galyydienė ir ižd. Vaclovas 
Kriaučiūnas. Kontrolės komisi
ja: A. Plepys, J. Babrys ir N. 
Navickienė.Po susirinkimo prie 
kavos puoduko vyko malonūs 
pokalbiai ir naujų ateities pla 
ną aptarimai.

Balio darbuotojas

dieniu darbininku. Buvau įsijungęs. į antikomunistini-. 
darbą ir turėjau suorganizavęs ir 200 žmonių būrį. Km 
nigas Puleikis apie, tai šiek tiek žinojo. Jis mane įgjšda- 
davė. Vėliau, man grįžus iš kalėjimo, net pats apie tai 
prisipažino. Birželio m. pradžioj vieno Usmensibuvau įs
pėtas, kad galiu būti tuoj areštuotas. Tai išgjnlęs, nuvy
kau pas savo grupės narius ir jiems įsakiau paslėpti Tlrair 
džiamą literatūrą, atsišaukimus ir kt. Tą vakarą grįžau 
į savo kambarį tik apie 24 vai. Žmoną įspėjau, kad, jei kas 
belstųsi, be mano žinios į butą, nieko neįleištų ir mane 
tuojau pažadintų. Atsigulęs išgirdau smarkius smūgius 

iš ant- 
stoyin-

STANDARD FEDERAL
ovrr $41B .OOO .OOO

Home Oftm 4 ^12 Arc*** Okiwo ’ * 14Q
faff**! RmSM Arch#*’ Asisfm 60^38 7&7-S2Q6

Mb tMR: W & <0*3 u LR

ESEK!• I

PATIKSLINIMAS
Birželio 28 d. kores|K>ndcnci- 

joje “Michianą aplankius”.tarp 
kitko įveltas, JX»iuo Adomaičio 
vardas, kur pasakyta: “Genoci
do parodą reikėjo paruošti,”— 
Adomaitis niekuo dėtas. Atsi
prašau!

31. Lileikis

į duris. Pašokęs iš lovos, galvojau šokti pro 
ro aukšto, tačiau, pažvelgęs žemyn, 
čius prie namo čekistus. Tada aš įėjau į kunigo Puleikio ■ 
kambarį, kad visos suėmimo ekzekucijos nematytų žmo
na. Vos spėjau atsigulti ant sofos, čekistai įsibrovė į iųą- 
no kambarius. Neradę manęs,-tuoj užklausė,-tiš. esu. > 
žmona pasisakė nežinanti, nes jau kelios dienos as ne' 
ateinąs į namus. Tada čekistai atėjo į Puleikio kambarį 
ir paklausė kur randasi židžiūnas. Aš atsiliepiau. Tada 
buvo atsukti į mane visų naganai. Tuoj paMkalavo išs’-- į 
rengti iki nuogumo ir iškeltom rankom nusigręžti į šie- 4 
ną. Taip kampe iškeltomis rankomis išstovėjau nuo 2 vai. 
nakties iki 6 vai. ryto. Tuo laiku čekistai kratė mano bu
tą. Kratos metu surado keletą atsišaukimų, šovinių.

Po kratos įsakė man apsirengti ir tuo pakišo kažko- , 
kius rusų kalba rašytus du protokolus ir liepė man pasi
rašyti. Bandžiau pasipriešinti, tačiau, matydamas naga
nu pagrįstą teisingumą, pasirašiau, nors jų turinio Ir da
bar’nežinau. Prašiau, kad leistų atsisveikinti paskutinį 
kartą žmoną, bet jie neleido ir stumdydami pradėjo vesti ; 
iš kambario. Pykčio ir skausmo spaudžiamas pasakiau: 
“Gįarbė lietuviui mirti už tėvynę”, čekistai mhrt. && su
davė kelis smūgius ir stumdydami išvedė. Lengva įlaši
na 
į ketvirtą aukštą, tardomąjį kambarį, kurto .numerįri;ne- 
atsimenu. Kambaryje sėdėjo apie 40 metų čekistas rusas. 
Dabar mane vėl pastatė į kampą, kur nuo 7 Vai/ryto' iki 
14 vai. Išstovėjau iškeltomis rankomis. Taip bestovint, 
rankos pamėlynavo, kad net pasidarė juodos. Užtirpstą 
ir pradedi'jų visiškai nejausti. Tuomet jos smunka že* 
myn, bet kai išgirsti čekisto ar sargibinio balsą, vėl au
tomatiškai pakeli. Apie 14 vai. į tą patį kambkrį įėjo kaž
koks žmogus, kiek sprendžiau, tai buvo koks viršininkas, 
nes sargybinis ramiai atsistojo.; Jam išėjus, sargybinis 
davė man papirosą ir le’do atsisėsti.' Kėdėj prasėdėjau 
iki 22 vai., kol atsirado prisigėrę budeliai^ ir tada prasi
dėjo pats tardymas.

(Bus daugUu)
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j š. m. birželio 17 d.. Bronze 
{Wheel restorane, Dearborn 
Htr. užmiestyje, žinomi Detroi
to visumieninės veikėjai Anta
nas ir Bronė Sukauskai atšven 
!tė savq vedybinio gyvenimo 10- 
Įnetų sunaktį. Tėveliams vaišes 
Suruošė dėkingi vaikai: inž. Zig 
mas, adv.., Rimas, dukterys Ži
la .ir Marija. Juos pagerbti, pa
sidžiaugti jų šventės nuotaiko
mis ir pabendrauti susirinko 
gimtinis būrys šeimos draugų 
Ir vietos organizacijų veikėjų. 
£ventę pravedė radijo valandė- veninius ir kliūtis galėjo tik aša 
lės redaktorius ir pranešėjas J. ros akių trykšti.

' Kriščiūnas. Invokaciją sukat-į žodžiu sveikino Antano bro- 
bėjo klebonas kun. K. Simaitis, lis Augustinas, kuris atvyko iš 
Pokylio vedėjas nujausdamas, Toronto su žmona Alvina, Sta- 
}tad bus daug sveikinimų, pa- sys šimoliūnas Detroito Or-
t^jrašė svečius trumpai reikšti ganizacijų Centro vardu, Alfas 
*savo mintis arba, kurie gali, ir Šukys — švyturio jūrų šaulių 
visai nekalbėti. O pats pasiža-* vardu, Stasys Garliauskas-—žur 
dėjo už visus atkalbėti iri iš- nalistų s-gos vardu, Mrs. E. 
;reikšti; sveikinimus. Ir savo pa- Ciuckis savo šeimos vardu. Te- 
^Žadą ištęsėjo: jam nei žodžių, legramomis sveikino giminės 
•nei minčių nereikėjo rankovė- iš Lietuvos. Svečių dovanas įtei 
.se, ieškoti. Supažindino su An- kė St. šimoliūnas—tikėtus 
tanu, ir Brone Sukauskais, nu- daus kelionei’’ | 
pasakojo jų-gyvenimą nuo gi-į Sveikinusims ir 
.mimo iki šios dienos sėdinčių ciams už atsilankymą padėkojo 
už garbės stalo.-Supažindino su:Sukauskų šeimos vardu sūnus 
jų vaikais, marčiomis, žentais adv. Rimas
’ir septyniais vaikaičiais (abu Visų vaikų vardu jisai padėko- 
šūnūs iri abi dukterys yra ve- jo tėvams už meilę, rūpestį ir 
dę). Pranešėjo žodžiais plaukė,Įšiltą tėvišką globą jiems suteik 
1<aip yasaros giedrią dieną upe i tą beauginant. Prašė užmiršti 
lio vandens Srovė, kuri brastoj j papildytus vaiku nemalonumus.

glamonėja sutikdama kiekvie^ 
ną akmenėlį: pirmam nespėjus 
pasakyti sudiev ir sveikina se- 
kantis.O klausant, ne vien sole- 
nizantąms Antanui ir Bronei, 
bet ir visiems dalyviams atro
dė, kad jų gyvenimas’buvo nn-l 
pintas vien iš žiedų ir kelio' 
grumstai, akmenys ir (ragis-- 
kieji įvykiai buvo tik pasakoje. 
O tos pasakos didvyriai Anta
nas ir Bronė Sukauskai sėdėjo 
už stalo ir šypsojosi net tada, 
kai prisiminus tragiškus pergy-

me 
prie vandenyno. 
• ptkylio sve

Sakis-Sukauskas.

sūnūs iri abi dukterys yra
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Antanas ir Bronė Sukauskai

buvo stambūs ūkininkai f ir

O vaišių pabaigoje trumpą ačiū j d. Varnionių km., Šiaulių yal- 
visiems pasakė ir pats soleni-.sčiuje, Šiaulių apskrityje. Tėvai 
zantas Antanas Sukauskas.

Man rašant belieka kartoti dukra ruošėsi] būti ūkininkaitė.
Antano ir Bronės gyveninio ir Bet likimo jai riebuyp lemta 
darbų nueitus kelius. Antanas ūkininkauti. Pradėjo dirbti ko- 
gimė 1907 m. sausio 29 d. Mie- operatyvo krautuvėje 'ir kurį 
žaičių km., Radviliškio 
čiuje, Šiaulių apskrityje. Au
go gausioje 8 vaikų šeimoje, 
buvo ketvirtas iš eilės tarpe tri
jų grolių ir penkių seserų. Tė
vai Kostas ir Agnietė Liutvinai 
tė buvo vidutiniai ūkininkai. 
Antanas augo ūkyje prie tėvų. 
Pašauktas atlikti karinės prie
volės, dvejus metus tarnavo 
aviacijoje puskarininkiu. Atli
kęs prievolę pradėjo gyventi sa 
visloviai: tarnavo vidaus ir ge
ležinkelių policijoje ir priva
čiai 
joje 

• rias 
vo 
Klaipėda ir Mažeikiai. Rusams 
okupavus Lietuvą, iš darbo 
buvo atleistas. Vokiečių okupa-

vals-j laiką buvo Radviliškyje net ve- 
A ‘■ deja. ‘

Bropė ir Ap tanas ąusitnokiš 
1938 m. birželio 12 d. Šiaulėnų 
bažnyčioje ir Puo tada pradėjo 
(bendrai dalytis džiaugsmais ir 
vargais. Galime suprasti, kad 
ramios ir giedrios dienos su

mokėsi. Plungės gimnazi- 
eksternu išlaikė už ketu- 
klases. Tarnybų vietos bu- 
Plungė, Telšiai, Kaunas,

snūdiLSias pastatyti ant kojų. (bus energingi ir darbingi. Da-isaulo ginklų arsenale slypi iriili 
Reikia vienus pagirti, padrąsin bar jie jau gali pasidžiaugti irĮjonai Hirošimų ir kad to arse- 
(i, kitus gal ir papeikti. Ir taip didžiuotis savo suaugusiais vai nalo panaudojus, kad ir mažą 
Antanas pašvenčia laiką rašy- kais ir pasiekti padėtimi.
damas į laikraščius, tampa ko- detroitieėiai džiaugiasi turėda-' pusrutulis būtų paverstas

ti dalelę, visas šiaurinis žemės
ra-

respondentas ir žurnalistas. Jis*mi tokią šeimą ir linki jai daugjd'mktyvyne dykuma ir kada į- 
neskaiėiavo kiek valandų pra-jdaug laimės! Baigiu savo rašy sitikins, kad tu Incktyr.ių re-
leista susirinkimuose iri posė
džiuose. Neskaičiavo kiek die
nų praleista organizacijų sąra
šus betvarkant, aukas renkant, 
valdžios atstovams laiškus ra- 
šąni. Ir taip nejučiomis Anta
nas Sukauskas tapo Detroito! 
lietuviškų organizacijų darbi
ninkas ir visiems žinomas va
ri" .vas. Tebūna man leista pa
kartoti ką-rašė 1977 m. Dirvoje 
No. 6 A. Grinius:

Antanas Sukauskas apsigyve 
nęs Detroite įsijungė į visuo
meninę veiklą: Lietuvių bend
ruomenę, Lituanistinę mokyk
lą, Detroito, liet. org. centrą — 
DJ.OC dvejus metus buvo pir- 
'mininku, , SlA — septynerius 
metus 252 kuopos pirmininku, 
o dabar yra 200 kuopos pirmi
ninku. Yra suruošęs daug pa
rengimų ir minėjimų, organiza 
cijų sukaktuvėms paminėti su
redagavęs leidinį. Be jo rankij 
beveik neapsieina Vasario 16 mi 
n&jimas ir pavergtų tautų festi
valiai.. Visus jo darbus ir įsipa
reigojimus sunku išskaičiuoti. 
Jis ir šiandieną sulaukęs 70 me 
tų, amžiaus yra: SLA centrinis 
organizatorius, Radijo klubo 
narys, ALTos narys, DLQC '—

mą pokilio dainos žodžiais: il
giausių metų, laimingų metu— 
laimingų Bronei ir Antanui Su 
kauskams * i

Ant Vaitėnas

ramios ir gieonus menos sU|spau<k>s . informacijos va- 
jaunų žmonių džiaugsmais greiK w
tai pasibaigė. Prasidėjo karai in 
okupacijos — žmonių medžiok 
lės ir parsekiojimaį. Lietuva 
pergyveno juodžiausias diėriaš, 
o giltinė šienavo žmones: reikė’ 
jo labai budriai saugoti nė tik 
galvą, bet ir kojas, kad nepa- 
kliūtum po dalgiu, 1944 iri; ru- 
denį Sukauskai, sūnelį Zigmu-; 
ką nešdamiesi ant rankų, pabė- 
gėlių bangoje buvo nublokšti į 

o devynių mėnesių

dovas„ Wayne State universi
ty .lietuvių ..kambariui ruošti 
komiteto iždininkas, švyturio 
,jūrų šaulių spaudos ir infor
macijom vadovas. Lietuvių na
mų draugijos narys. BALFo ak 
tyvus narys, Lietuvių žurnalis
tų s-gos Detroito skyriaus revi
zijos komisijos narys ir t. t. Ne 
žiūrint visų šių pareigų suran
da laiko ir yra spaudos bendra
darbis: Naujienų, Keleivio, San 
daros iir k Jo sūnus advoka-

KIEK GINKLŲ GAMYBA I
kaštuoja Pasauliui

Los Angeles Times praneša 
iš Švedijos, kadi pri'š 12 metų 
Stockholme švedų valdžios įs
teigtos Tarptautinio Taikos Ty 
rimo Instituto direktorius, — 
Frank Barnaby pareiškimu, 
per tą laiką, kaip tas institutas 
gyvuoja, apskaičiuota, kad pa
saulis kariškiem-.reikalam per 
metus išleido iš $218.5 iki $400 
bilijonų per vienus metus.

Tokioje atmosferoje’ priva
čios iniciatybos sistema nebeį
manoma. Dėl didėjančios inf
liacijos vis didėjant x nedarbui 
(Vakarai) bus priversti įvesti 
drakonišką kontrolę ir kažko
kią į sovietus panašią sistemą, 
— spėja Barr.sby, papildyda
mas, kad pastaraisiais laikais 
destrukcijos pramonei ir vis 
naujesnių ginklų išradimams 
dirba daugiau kaip 400,000 mo 
kslininkų, tai yra daugiau,. kaip 

pusė viso pasaulio aukštuosius 
mokslus baigusių fizikų ir ty
rinėjimų bei pagerinimų (deve
lopment) inžinierių...

Barnaby tačiau pasilieka op
timistas. Jis neabejoja, kad J- 
AV prezidentas Carteris ir So
vietų Brežnevas visa tai žino ir 
kada žmonės sužinos, kad pa

sitikins, kad tų Incktynių re
zultatas yra infliacija, žmonės 
pareikalaus nusiginkluoti.

Okupuotoje Lietuvoje
Vilnius. — 1) — Rusams la

bai nepatinka lietuviškos dai
nos. Rusų KGB agentai dažnai 
tardo lietuvišką jaunimą susibū 
rusi į Lietuvių Dainos mylėtojų 
Draugiją. Matyti, rusai numato 
lietuvių liaudies dainose pavojų 
rusiškos imperijos galybei.

2) — Lietuvos TSR kultūros 
ministeris, tarp kitų įsakymų, 
įsakė visiems kultūros darbuo
tojams būti budriems ir ypač 
griežtai laikytis numatytos dar
bui su užsieniečiais tvarkos, 
šiam darbui parinkti tik gerai 
politiškai subrendusius asmenis. 
Išvykoms į užsienį, tegali būti 
parinkti asmenys, kurie tik tu
ri stiprų politinį subrendimą, 
ypač renkant ir ruošiant tam 
tikslui kultūros bei meno dar
buotojus.

Kaip rašo pogrindžio laikraš
tis “Aušra”, tai vis įsakymai, 
prisilaikant “Helsinkio dvasios”.

Didėja bedarbiiĮ skaičius

CHICAGO. — Illinojaus be
darbių tarnyba skelbė, kad Či
kagoje ir visoje Illinojaus vals 
tijoje paskutiniu laiku bedar
bių padidėjo 0,6%. Dabar Či
kagoje ir visoje Illinojaus vals 
tijoje bedarbių yra 7,3%. Či
kagos mieste iš viso registru© 
tų bedarbių yra 197,857.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO^ATSIMlNIMUS^ 
Dr? A. J. Gu»**n — MINTYS IR DARBAl/~2» UėSanSo* 1906 
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--------------------- i-JDetroito Liet. Org. Centro — 
DLOC pirmininkas.Linkiu jam 
ilgai tęsti šį darbą, _o žmonai 
Bronei dėkoju už sudarymą pa 
-lankių sąlygų šį darbą dirbti.

■į Pabaigai reikia pastebėti, 
kad šiandien minėdami savo 40 
metipįvedybinio. gyvenimo su- 
•knktHvAs Antanas ir Bronė Su 

atrado - labai gražiai, 
'-ir reikia tikėti, ilgai

ir Šiaulių savivaldybėse.
Bronė Abramikaitė-Sukąus- 

kienė gimė 1919 m. rugsėjo 3

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

čiutės Abramikienėš. Kas išsa- 
. kys žmogaus netekusio gimtoj- 

sios žemės po kojomis rūpestį 
kas suprast motinos ir tėvo 
skausmą netekusių savo kūdi*- 
kio! ši žaizda tėvų širdyje užgi
jo tik po 17 metų. Kai įmj dide
lių pastangų ir, gal būti/ aklos 
laimės dėka, dukrelė Zita jau 
paaugusi mergina buvo u- 
iš Lietuvos ir atvykoepas- 
į USA. : t ;

1945 m. pasibaigė karas, 
tuva liko rusų okupuota. . 
tiniams prasidėjo varganas 
vykių gyvenimas Vt’lr""‘' 
Sukauskai gyveno 
ge, Seligenstadte, Set 

i te ir Rotenburge. Jie . 
I antrojo sūnelio. Rimo ir. 
I lės Marijos. 1949 m. 1, 
1 11 d. iš Vokietijos su

mažais vaikais ir D.P._____
atvyko į USA. Pradžioje apsis
tojo Pitsburge, Pa., o 1950 iri. 

| persikėlė j Detroitą, Mi., ir dir
bo iki pensijos Gen. Motors au 
tomobilių fabrikuose.

Antanas būdamas darbštus, 
praktiškas ir nuoseklus, vado
vaudamasis sveiku protu tr pa 
tirtimi, Amerikoje neblogai įsi 
gyveno, čia nereikia suprasti, 
kad stačia savo kakta mušėsi 
į turtus. Priešingai: atrodė net 
tuos reikalus nustumia į šalį. 
Kai daugumas ateivių savo dė
mesį ir energiją nukreipė į rnū 
rinius namus geruose rajonuo
se, naujus automhobiHus, pik
nikus, šeimos šventes, vasarha 
mius paežerėse ir kitus moder
naus miesčione palikimus, An
tanas su Brone tebegyveno se
namiestyje netoli parapijos šim 
tamečiame namuke, tanie pa
čiame nuo pirmųjų dienų įsi
kūrimo. Rūpinosi vaikų moks
lu ir lietuviškomis organizaci
jomis. Nors dirbo fabrike, bet 
savaitgalių ir švenčių dienos ne 
buvo skirtos poilsiui ir pramo
goms. Antanas jausdamas or
ganizuoto gyvenimo svarbumą 
visur ėjo ir dirbo, kur kiti ne- i 
norėjo. Nežiūrėjo koįcios parfei 
gos ir koks darbas: vienur na
rys, kitur parengimų pagelbi- I 
ninkas ir neį tvarkdarys, tre- . 
čioje vietoje k»situ«k**> taŠH- 
ninkas. Reikia orginjMdjorts 
padėti, reikia jas iiįudfati,

tėvus

trimis

Dr. A. X Gw»»«n — DANTYS/jų priežiūra, sveikau ir groži*.
Kietai* viršeli*!*, vietoje $4.00 dabar tik-----------------

Minkštai* viršeliai* tik -------------------------- -------------------
Dr. A. J. Guuen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.

Kelionė* po Europą įspūdžiai. Dabar tik -------- —
Galinu taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie 

nurodytos kaino* pridedant 50c. persiuntimo Išlaidom*.
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$108

Pm aupoffil Jt*j jUSgaT $V 
Uaka dideliu* darbus, Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmenlikuė jūrj 
ufcslmojlmua. Antrieji® padeda n- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams'Įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mta*-

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
leša

sąskaitos
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
HL 60608. Tele! 421-6100.

Pinigus reikia siusti pakto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

vis dėlto, tenka sakinio autorių pagirHy^is f c L 
r. o 
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rašo amerikiečiiii žumalisitii

Čia pat pastebėsiu — gal kam nors tai bus į do- 
Imu —kad Brežnevas nuo 1(123 m. po to, kai įstojo'į 
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ris reiškia “kartčfvabalis”, o šitokios “išvestinės” pa
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Prieš du metu buvome liudininkais, kaip amerikie
čiai minėjo savo nepriklausomybės 200 metų sukaktį. Ne 
tik patys dalyvavome tame minėjime, bet vietomis orga
nizuoti prieito minėjimo prisidėjome. Chicagos lietuvių 
organizacijos, vadovaujamos Dr. Balčiūno, Chicagoje su’ 
ruošė didelį-minėjimų ir pasakė kalbas, liečiančias pag
rindinius Amerikos įstatymus, krašto gerbūvį ir lietu
viams suteikta teisę ne tik naudotis šio krašto laisvėmis,, 
bet ir siekti sau -ir saviesiems gerbūvio.

Pagrindinis įstatymas,’leidęs šio krašto gyventojams 
siekti gerbūvio, buvo protingų žmonių, trylikos valstijų 
atstovų, paruošta konstitucija, šiandien turime pripa
žinti, kad minėtos konstitucijos autoriai, paruošė tokį 
dokumentą, kuris dar ir šiandien galioja. Niekam ne pas
laptis, kad geriausieji protai negali visko iš anksto nu
matyti. Teko konstituciją papildyti, kad žmonės būtų 
laisvi, kad nebijotų savo nuomonės pareikšti ir kad ga
lėtų naudotis visais, mokslo, technikos ir filosofijos pa
siekimais. Visa eilė teisininkų ruošė konstitucijas, kad 

. galėtų gyventojai gėriau gyventi, bet iki šio meto nei vie
na valstybė neturi tokios konstitucijos, kuri būtų atnę-;

---------------------------------- o------------------------ -- -------------------- ------------------- ------------.šusi tokio gerbūvio tokiam dideliam gyventojų skaičiui, dėsnį vargą, 
kokį atnešė Amerikos konstitucija.

■ Prezidentas Fordas, kalbėdamas Helsinkiu suvažia- 
:vusiems 34 velstybių galvoms, pareiškė, kad Helsinkyje 
priimti pagrindiniai žmogaus teisių nuostatai bui labai 

: lengva įgyvendinti, nes pas mus jie jau veikia ištisus du
šimtus metų. Jie surašyti mūsų konstitucijoje, jie žinomi 
^visiems teisininkams ir teisėjams, nes jie jau du šimtai 
•mėtų vykdomi gyvenime.
: Ši labai svarbi pastaba prezidento Fordo buvo taiko-
;ma komunistų partijos pirma jam' sekretoriui Leonidui 
.‘Brežnevui, kuris pasižadėjo gerbti pagrindines žmogaus 
•teises,- bet nesirengė suvaldyti savo partijos narių, sovie- 
•tų saugumiečių ir kariuomenės maršalų, kurie naudojo
si, didžiausiomis privilegijomis ir trempė pačias pagrin
dines žmogaus teises. Amerikos diplomatai, įrašiusieji 
• kelių pagrindinių žmogaus teisių nuostatus į Helsinkio 
paktus, buvo toliregiai. Jie žinojo, kad kraštas, kuriame 
•pilietis nėra laisvas, negali savo mintimis laisvai pasida-

Tiktai laisvi žmonės gali sparčiau siekti gerbūvio, neš 
jie gali naudoti sveiką protą kiekvienam-pažangos žing? 
niui. ‘

Leninas, komunistų skaitomas protingiausiu rusu, iš= I 
griovęs demokratinę Rusijos santvarką ir neleidęs rusų 
teisininkams paruošti kraštui .konstitucijos, pats ją pa
ruošė. Jis tvirtino, kad sovietinė konstitucija atneš di
džiausią gerbūvį ne tik Rusijos proletarams ir darbi
ninkams, bet visiems krašto gyventojams. Kad visi Ru
sijos gyventojai galėtų geriau gyventi, tai Leninas įro* 
dinėjo, jog reikia išnaikinti vadinama “buržuazinę kla
sę”. Ilgus metus Leninas ir jo dešinioji ranka Dzeržinskis 
— naikino buržujus rusus, bet visnepajėgė jų išnaikinti. 
Vienus išnaikindavo, tai kiti galvas keldavo. Leninas ne
pajėgė parašyti tokios konstitucijos, kuri atneštų gerbū 
vį proletarams, darbininkams ir valstiečiams.

Stalinas, pastebėjęs, kad Lenino spdcialistų paruos
toji sovietų konstitucija neatnešė krašto gyventojams | 
duonos ir riebalų, nedavė jiems laisvės Ir saugumo, susi- 

] žinoti su kituose kraštuose gyvenančiais žmonėmis, lais* 
vai išdėstyti savo mintis, įvedė savo konstituciją. Jis už
tvirtino dideles privilegijas komunistų partijos nariams, 
karininkams, valdžios pareigūnams, bet krašto gyveir 
tojų daugumai jis nepajėgė duoti daugiau duonos ir mė
sos. Komunistų partijos nariai negalėjo pasitenkinti 
kiekvienam krašto gyventojui skiriama porcija. Jie turėjo 
išsikovoti privilegijas. Jie geriau gyveno, o kiti dar skur
džiau mito, negu pačiais sunkiausiais caro laikais. Kas 
kėlė balsą prieš komunistų partijos narių privilegijas, 
tas buvo varomas kanalų kasti, medžių kirsti, anglių kas 
a. , '"

Sovietų gaidžio ję, per kitų galvas ir pečius įkopęs Le 
onidas Brežnevas sugalvojo paruošti savo konstituciją 
visai imperijai. Jis perredagavo Stalino konstitucijos ne

įvykdomus paragrafus, bet nedrįso duoti krašto gyvento 
jams pagrindinių žmogaus teisių. Galingiausiu žmogum 
Brežnevas net ir konstitucijoje paliko komunistų parti* 
jos generalinį sekretorių. Tas pareigas jis ir šiaip jau iš
tisas dešimtmetis ėjo, d dabar jas užfiksavo konstituci
joje. Bet Brežnevas nepakėlė krašto, gyventojų gerbūvio 
ir nedavė jiems pagrindinių žmogaus teisių. Kai buvo pa* 
skelbti Helsinkio aktai ir krašte atsirado žmonių, drįsu
sių pareikalauti pagrindinių žmogaus teisių, tai Brežne
vas, kaip Leninas Dzeržinskį, taip turėjo siųsti Andropo
vą tardyti ir į kalėjimą kišti net kelis geriausius sovietų 
mokslininkus, drįsusius pareikalauti bent kelių pagrin
dinių žmogaus teisių. Prie Brežnevo- privilegijuotieji dar 
stipriau įsitaisė, o privilegijų neturintieji vargsta dar di-

Lietuva buvo laimingesnė, negu Rusija. Nepriklau
soma Lietuva turėjo progos išsirinkti 'Steigiamąjį šeimą, 
kuris paruošė gana gerą konstituciją.. Tai buvo pirmoji 
ir vienintelė konstitucija, kuria lietuviai bet kada tūrėjo. 
Kai galią turinčių lietuvių grupelė rinktą seimą išvaikė 
ir rinktą prezidentą išvarė iš prezidentūros, tai teko kai 
talioti ir konstituciją. Pradžioje naujai paruošė konstitu 
ciją vienas vadas, bet jūs nepasirašė, o vėliau kitą konsti
tuciją parašė kitas vadas. Pažangiausioji ir geriausioji 
konstitucija buvo ta, kurią paruošė demokratiškai rink
tas lietuvių Steigiamasis seimas.

Esame laimingi, kad gyvename tokiame krašte, ku
riame veikia protingų žmonių paruošta kohstitticiją, dtid 
dahti mums visiems žodžio, spaudos ir sąžines laisvę. 
Kaikurie mūsų, auklėti bekonsti-tuciniuose kraštuose, kar
tais įsismagina, įsivaizduoja teisėjais esą ir gali kitus 
teisti net ir už akių. Bet-Amerikoje yra teismai/ kurie 
suvaldo įsismaginusius. Amerika ne Pietų Amerikos dik 
tatoriaus valdoma valstybė/ kurioje privilegijuotieji gali 

lyti su savo kaimynais negali aptarti kasdieninio gyveni* sauvaliauti. Amerikoje gavome darbo, ėjome į mokyklas, 
mo pagerinimų ir palengvinimų, niekad pirmyn nežengs, pagerinome savo ekonominę padėtį-ir turime teisę laisvai

A. ZUJUS

Nuskriaustųjų Gydymas
(Tęsinys)

Atspasdinla; Girdėjau vieną solistą dainuojant: 
... lakštingalos ir vėl dainos... Jei lakštingalos dainos, 
tai.. Mano, žinoma, buvo parašyta ne dainos(?), o dai
nuos!

Dviejose vietose užtikau iškreipytus davinius, o 
turėjo būti ne iškreipyti, o (aišku!) iškrAIpyti

O štai dėl juoko: žinoma, ne puokinga, o juokin
ga! . -

Trečiajame tęsinyje (L y. jau paskutiniame!) at
spausdinta: Dėl to lietuviškai reikėtų, gal, vidinti ne Iz 
vestijos ir LL Turėjo būti -.. gal, reikėtų vadinti (žino
ma, ne vjdinti, na čia mažas sužalojimas) Izvestijos 
ir Lt. (per klaidą įterptas nereikalingas čia žodelis 
“ne”).

A. ZUJUS

Kurpiai ir kepėjai
MOTTO ''

lk<iu. kai kurpius ima kepti pyragus, Balus gi 
siūl kepčj-as..; . x -

(I. A. Krvlovas

bai gerbiamo'ir garbingo Mokytojo Jorio Valaičio ver
timas). -• ’ „ ■

Gal kai kas, remdamasis šio molto iŠnrintnfn, pa
sakys: kain matematikas 4<iša nosį ric į savo sritį?’

Atsakymas — be nereikalingo ktikįumo — pap
rastas: Matematika, šiaip ar taip, išrinktiesiems, o kal
ba — visiems! Kitas čia Vėl nepraleis prOgos nepasa
kęs: kaš katinui uodegą užries, jei ne jis pats? Tiesa! 
Bet kuklumas toli gražu ne visada pateisinamas!

Prisiminkime dabar dar legendą apie Babelio bokš 
to statybą! Juk ir matematikas tur .(fur,žinoma, tar
miškumas, lygiai, kaip ir nor, sutinku ir pritariu,bet 
čia jis labai, tinka), taigi, ir matematikas tur skirti, 
pvz., žodžius linas'ir' lynas, minė ir mynė, ola ir uoja, 
koja ir kuoja, kasti ir kąsti... ne, jų daug galima butų 
surašyti. (

Ir štai matematikas, neturėdamas jokios nuovokos 
apie kakožkią palyginamąją gramatiką arba apie tai, 
kas iš ko kilo: — lituvių kalba iš sanskrito ar priešin
gai — sanskritas iš lietuvių kalbos; anglų day, rusų 
dien’ iš beturiu dienos, ar diena iš day; vokiečių Stube 
arba Runge iš suvalkiečių stubos ir jungo ar priešin
gai... ir t.L, taigi tasai matematikas v»s dėlto įsitikinęs, 
nenusidėsiąs perdaug, drįsdamas, kaip kad labai vaiz 
dingai sakoma, patraukioti už plaučjų tuos, kurie ga
limas daiktas, kadaise studijavo visas aukčšiau pami
nėtas (ir neparriiriėts) “pldfiybes” (finesse). Dievaži, 
būdamas pensininkas ir — bent kartais! — turėdamas 
šiek tiek laiko, patogiai atsisėdu, ant kelių laikau at
verstą kurį nors iš mūsų didžiųjų laikraščių, paimu

IGNAS PETRAUSKASĮVAIRIOS PRANAŠYSTĖS
Drauge tilpo dr. A. Damušio laišką, .pilną- melo ir šmeižto 

sraipsnis, žvilgsnis į pasaulio ir lietuviui- , j

Antras bandymas pasiekti tą 
įdealią santvarka, buvo per ko
munizmą. Jie bandė tą jėga įgy
vendinti. Ir matome, kur jie nu 
važiavo per 60, metų. Išžudė mi
lijonus žmonių ir saujelė partie 
čių laikosi tik dėka kalėjimų ir 
koncentracijų stovyklų. Pirmie
ji du bandymai nepasisekė. Tai 
kaip pasiseks tą įdealą įgyven
dinti “naujai kairei”, parodys 
ateitis.
7 Dr. Darnusis, kaip idealistas, 
tam pilnai tiki ir siūlo lietuviams 
•ruoštis tam laikotarpiui jau da< 
bar, kad nepavėluotų .prie val
džios lovio. Jis rašo:,.. “Prama- 
tomais naujosios socialinės . ii- 
losojos pagrindais jaunuomenė 
turėtų būti ruošiama ateičiai”... 
Tai gi siūlo, jau dabar auklėti 
Lietuvos jaunimą, kad jie tiktų 
tam naujam idealiam 21-mo- 
šimtmečio laikotarpiui, žinome,: 
kad bendruomenės vadovai jau 
pradėjo mūsų jaunimą tai siste
mai ruošti. Ir rezultatai aiškūs. 
Jaunuolis, pakviestas viešai kai 
bėti, drąsiai išdrožia, vadų jam 
Įkaltą, kokia bus nepriklausoma 
Lietuva. Girdi,” jeigu kada Lie
tuva - atgaus nepriklausomybę, 
tai ten nebus nei partijų, nei 
XX Pieno Centro”. Tai matome, 
kokias nesąmones frontininkai 
jaunimui kala į galvą. Iš to ga
lima padaryti išvadą, kad tos 
idealios visuomenės vadovai bus 
vienos partijos, komunistai, ffon 
tininkai ar kaip kitaip ji bus pa
vadinta. Visi kiti, kitaip galvo- 
jantįęji bus antraeiliai piliečiai. 
Neveltui Nainys Siūlo jaunimui

mūsų ateitį.

Pasaulyje buvo ir yra daug 
įvairių pranašų, kurie pranašau 
ja žmonijos ar atskirų tautų 
ateitį. Toksai Nostrademus, ku
ris rėmėsi žvaigždėmis ir savo 
dvasiniu išsivystymu, sugebėjo 
išpranašauti žmonijos ateitį ke
lius šimtmečius, į priekį. Manses 
niėji pranašautojai, pranašauja 
ne taip dideliomis distancijomis. 
Mokslininkai, pasiremdami sta
tistiniais daviniais, pranašauja 
žmonijos eigą keliems dešimtme 
čįams. Dr. Damušis* priklauso- 
pfi'e tų mokslininkų, kurie re
miasi statistika ir žmonių gyve
nimo papročių keitimosi proce
su. Mokslams ir išradimams spar 
eisis žmkšniais žengiant vis į 
naujas sritisp kartu keičiasi ir 
žmonių tarpusavio santykiai.

Dr. Darnusis pranašauja, kad 
XXI šimtmetyje, bus įgyvėndin 
ta lygybė, brolyje. Išnyks nedo-

kursus, nes ten vienos partijos 
patyrę agitatoriai geriau paruoš 
jaunuolį, tai Damušio pranašai! 
jamai idealiai 21-mo šimtmečio 
visuomenei. •_ .

Jis pranašauja, kad XXI šimt 
mėtyje, etninės grupės turėssti 
prią įtaką J. A. V. gyvenime.

pramatė paprasti mirtigiėji, be 
jokių pranašysČių. Lęonardas Ši
mutis, Grigaitis, .>Olis, Vaidyla. 
Jie beveik prieš 40 metų' suor
ganizavo Amerikos lietuvių ta
rybą, kuri ir turėjo įtakos į J. 
A. V. valdžią, sprendžiant Lietu 
vos ir lietuvių klausimus. Aš ti
kiu, kad tik jos, Tarybos, pas- 
tongų ;dėk&, męs iš Vokietijos 
stovyklų ątsi'dSrėme,. ne Sibire, 
o. čia; Amerikoj e L Tik labai gai 
la, kad dabar frontininkams už 
valdžius L. bendruomenę, tą, 
daug gero lietuviams padariusią 
organizaciją, .stengiasi sunai
kinti. Gal ir ne kaip atrodo dak 
tari pranašavimas, kad etninių 
grupių susiorganizavimas • bus 
svarbus-tik XXI šimtmetyje, o 
kodėl riė" dabar? Kodėl dabarti
nį reiktų likviduoti? Gal už tai,

kapitalistai. Kad pasaulio gėry 
bės bus visai žmonijai lygiai pa
dalintos. žodžiu, XXI šimtme- 
tyje bus rojus ant žemės. Tik
rai visa tai labai gražiai skam
ba. Bet kaip visą tai pasiekti? -

Pirmiausia bandė tai pasiekti 
Kristus, per religiją, Praėjo jau 
dvidešimt amžių, kaip Kristus 
paskelbė meilę artimui, žmogaus 
lygybę prieš Dievą ir žmones, 
ir tam pasiekti jis davė 10 Die
vo įsakymų. Ir kas vykstą prak
tiškam gyvenime? Tie patys vie 
nuoliai, kunigai, kurie paskelbė 
tą Damušio straipsnį apie broly

panto agentus ir jų klapčiukuš, 
" (Bus daugiau)

_ Viceprezidelitas: Walter 
Mondale penktadienį jau pasie
kė' Ižtaėlįy sustojo prie Raudų 
sienos, o vėliau pradėjo pasita
rimus su Izraelio vadais. Jis ban 
dys juos įtikintu kfi-d šiandieni 
Artimųjų Rytų taika reikalin- 
gesnė. negu.vi^s Įfdų tariarųos 
skriaudos. Amerikai reikalinga 
Saudi Arabija, kad padėtų ap
ginti Raudonąją -jūrą ir Persų 
įlanką.

rūpintis pavergtos Lietuvos reikalais. Tai didele privile
gija, kurios neturi kitų valstybių piliečiai Iš Afnerilcūs 
privalome mokytis, kad galėtume būti naudingi gimta
jam kraštui.

Italijos parlamente buy p 
pravesti keturi . rinkimai, bet 
prezidento nepajėgė išrinkti. 
Dabar partijų vadai tariasi dėi 
krašto prezidento Tuo tarpu 
Milane ir Palermo miestuose 
“raudonosios brigados” nariai 
bombomis sprogdino dirbtuvei.

raudoną pieštuką — o dar geriau — plunksną — ir jonių dėl “vardo”! Deja, net ir tie, kurie, plaukdami 
imu p įbrauki ttėti, ir be palyginamosios gramatikos* transportiniais laivais per Atlantą, dar nemokėjo nė 
rtėra tikslu. Rėžti Hat as: bet kuris mūsų didysis laikraš- vieno žodžio, o juo labiau sakinio, angliškai, dabar* 
lis Virsta tifcrti marginių! Nešykštėdamas ir neslėpda- jau staiga nežino, kas lietuviškai vadinama vardui 
irias savAirinidiškai viso šio marginių lobio, pratinka-. Jie skiria pirmą vardą ir paskutinį ifį ar tikėsite?, nūs 
ritinsią tautfefcitis, o gal, kartais ir papiktinsiu. Na, i temba, kai pasakau, kad aš jokio nei pirmo, nei ant-» 
kas gi čia blogo? Well... (čia pirmoji marginio raudo-, ro, nei paskutihio valdo rtetftriul Taigi, matematiko, 
na dėmelė!) Marginio,, o, jei jums labiau patinka —Į o ne kalbininkd, manyritu vardas ir fra “pirmas var-» 
mozaikos — plyteles ir dėmeles trauksiu iš didelio das! ‘
krepšio, kuriatne jds snaudė, gal, penketą metų. Trauk ... yra atsakingi už tironijos stiprinimą it piėlimą, 
siti be jokios sistemos, tad tos pačios “spalvos” arba lū- , nemažiau, negu Stalinas, KrilŠčiovgs, Btežiievas if kiti 
5ie< plytelės gali atsidurti ne krūvoje, o skirtingose i Kremliaus pabaisos...
tSėfoseL Tad, Taurioji Hipatija, padėk riiatemati- . * .
fcttll » Aleksandrijos, filosofė ir malemati-! . ,r vardus
kė. gimusi, spėjama, antrojoje kdtvirlojo šimtmečio ,2,,■' " "f4 °'? , ^nOnik, tu.
pusėje, nrtnisi 115 metais). M'W.tomb.nac.J® Čia,

Kažkada tai, pirmą kartų apie tai patyręs, ste- singai paspdino (o, kad tave kurt) galūnę “iovas”, 
bijausi, kad tiek metų po to, kai Kolombas atrado (ne “evas”, kaip kad dažnokai tenka užtikti. ChruščL 
Ameriką „ dar Vis tebeveikia “Plokščios Žemės Drau-i vo pavardė kilusi iš ukrainiskri žbdžio “chrušč”, kū
gi ja”. ’ ris reiškia “karkfvabalis”, o šitokios “išvestinės” pa-»

Šio sakinio autoriaus vardas, manau, klaipėdėtiš- ,,8rd* g,d<inf "N"
kas, taip pat esu įsitikinęs, kad autorius, bent pair- 
rfnti, dar jaunus vvras, tad tikra mįslė, iš kur jis iš- . , .
kasė grynai rusiškį kombinaciją „Kažkada — tai”? komunistų partiją, kitų ano meto “didžiųjų" paVyz- 
MūSŲ»Jia, sakykime, kiek pagyvenę taiitiėčįai- daržu ai . pakčltė pšvįrdę, bet ne visai, o tik trupučiuką:
sako “kada tai“, bet tai nubk»rflw^paJyg|flųa sų <<Kaž- jo tikra pavarde BreznLOv (dįdžiwiomw raidėmis mP 
Itįda_ (ai*. Nublunka dėl to,'kad vien tik “kažkada“-ttmžrfrkircrojaliną sklctrrertį), o “nanjd“ BrEžaėv.
aaip tik atitinka rusišką “kada tai”.

čia pat atkreipiu, dėmesį į tai, kad negali būti abe-



ANURIJA ir moterų ligos 
ginekologine v~TUBGMA

*4iea| Building), Tat LU 5-4444 
t-.ymą **2oniua pagal susitarime. * 
H a®~-siliepu, skambinti 374-8004.

INKSTŲ ir iLAPUMO TAKŲ 
. CHIRURGIJA 
Tetef, 695-0533 

Valley Medical Center 
360 SUMMIT STREET

Koute 58, ELGIN, Illinois

OK PAUL V. D AEGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Weatcheatei1 Community klinikos 
Modi omo* direktoriui

S. Manheim Rd., Westchester, H.. 
VALA*' DOS: 3—8 darbo dienomte ii

.EI------ BE 3-5893

gydytojas ir chirurgas 
specialybe akių ligos 

3907 West 103rd Strati 
Valandos paąax susuanmą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ‘ 
2618 W. 71 St. TeL 737-5149 

rikntifl akte Pritaiko akinius ų 
x “contact lenses’”

VaL agaj gusi tarimą, uždžiyta trei

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS I” 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

■ VaL an trad. 1-^-4 poptet
, ketvirtai. 5—7 vaL yak, 

Ofiso telef.; 776-2880 _ 
. ? Rezidencijos telefu 448-5545

KAS DARYT KAI KOJOS SKAUDA

! dalys toliausiai nuo jūsų galvos, 
tai dar nereiškia, kad su jomis 
galima elgtis kaip su kokiomis 
antros rūšies prekabomis” pa
sakė ji. J. Pr.

ST. CATHARINES, ONT.
LVS “Romovė” Niagaros pu- 

[siasalio skyriaus tradicinė ge
gužinė įvyks š. <m. liepos 16 d. 
Vinco Bieliūno sodyboje. Nia
garos pusiasalio romuvėnai 
jau 23 metai aktyviai veikiat 
kas metai suruošia kariuome
nės šventes, gegužines ir t. t. 
Kol kas renginiai yra sėkmingi 
ir iš gauto pelno paskiria tau
tiniams ir kultūriniams reika
lams.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kelne! bus pajudinti Ir kauburiai drebės, bet mana gailestingu- 
mas neatstos nuo tav*s ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavfs paslgallintls Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da
tavo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. . B tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
AWAWriW/I7AMAVAW.W.7AY/.W.\V?AWA‘«V«*iV>

Mažeika Er Evans

DR. VYT. TA LKAS 
GYDYTOJAS IRsChiRURGAS 

Bendra prakFifcši MOTER J ligo. 
* Ofisaj 2652 WEST 5yth SIR'JET

- Tai. PR 8-1223 , 
OFISO VaL.; pirm., afitiad., trečiac 
ir penki, 2-4 ir 6-8 vaL. Vak. Statadie- 
Siaia 2-4 vai. popiet ir kitu taiki- 

Pagal šusitariūią.

Be to, yra prigijusi tradicija 
lankyti sergančius skyriaus-na 
rius ir narių artimuosius, ku
riems ta proga įteikiamos sim-, 
belinės dovanėlės. , “Romuvos” 
nariui mirus, nuperkamas gė
lių vainikas, o vėliau prie kapo 
įsmeigiama lietuviška vėliavė
lė. Kasmet kapų lankymo die
ną “Ramovės” valdyba, kartu 
su'rajnovėnais ir mirusių arti
maisiais aplanko kiekvieną -mi
rusio ramovėno-kapą ir radus 
nublukusią ar dingusią lietuvi
uką. vėlia vėlę,įsmeigiama nauja. 
Be to, nesant mirusio romovė- 
nų giminių ar artimų draugų, 
stengiasami sutvarkyti antka
pį. Viena iš tokių pasišventėlių 
yra Paulė Skeivelienė, kuri me
keno neraginama sutvarko ka- , 
pą. pasodina gėlių. Paulė Skei-; 
velienė ir “Ramovės” garbės 
narė Vanda Alonderienė šiais 
metais buvo vadovės kapų lan- f 
kymo dieną, ries jas žino kiek- r 
vieno, ne tik ramovėno, bet iir 
kitų mirusių lietuvių kapus.

Šias tradicijas. Niagaros “Ra
movės” skyrius pasiryžęs ir 
toliau tęsti Ir ši gagužinė yra 
ruošiama, kad “Ramovės” sky 
rius galėtų iš gautos paramos 
ir toliau tęsti savo įsipareigoji
mus. . . X

Maloniai kviečiame liepos 
mėn. 16 d., sekmadienį, 2 vai. 
po piet atsilankyti į “Ramovės” 
gegužinę į Bieliūno sodybą.

“Ramovės” valdyba

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E

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

EUDEIKIS
šukėmis, ir be to esą gali
ma kojų tarpirščiųs apsikrėsti 
parazitais. -

Norint savo kojoms duoti kas 
dien tvarkingą mankštą, galima 
savo kambaryje nusistatytą lai
ką “bėgti” \uetoje.

'“Illinojaus Podiatrijos Draugi
ja labai rekomenduoja kojas per 
10 minučių mirkyti šiltame van 
denyje ią 10 minučių šaltame — 
cirkuliacijai paskatinti. Cirku
liacijai paskatinti dar pataria
ma du ar tris kartus per dieną 
atsigulti" aukštininkas ir pen
kioms minutėms palaikyti iškel 
tas kojas. Naudinga savo kojas 
pamankštinti, jas pratinant savo 
“pirštais” paimti nuo grindų 
paišelį ar kt. Kojoms stiprinti

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Kojy skausmas tai jy protesto kalba
lovoje, nuolaidžiame fotelyje ar 
sėdynėje padaryti kojoms pora 
mankštų, pavyzdžiui išskėsti ko
jų. pirštus ir greit juos tvirtai 
sugniaužti.

“Senesnio amžiaus žmonės,- 
kurie skundžiasi kad kojos sa
la, privalo dėvėti tik vilnones 
:arba medvilnes kojines, ir 
autis tik tikros odos- batais.
Dar kai kurie geri patarimai '<

Vasara yrą 'gėriąusia proga
savo kojomis.parodyti dėkingu-, 
mū — jas iš batų, tamsos pęrkęl

Nors kojų skausmais besiskun 
džiančių mažiau tegirdėti kaip, 
sakysim, šienlige,-bet kaip Vo- 

, kieti jos pediatrai skelbia, 80 
nuošimčių visų vokiečių kojas 
turi “schlecht” ir daugumas to
kių dar priedams turi strėnų 
skausmus, vidurių užkietėjimus, 
kraujagyslių mėšlungius ir kar 
tais paspartintą širdies mušimą, 

—- o daktarai tiki kad tokios neg,e-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE /
' '' ' Tei. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

P. ŠILEIKIS,. 0. P.- i rovės išsivysto, dėl tos priežas-
OitHQPaDA^XziSTA JtieS’. kad turi aPIei ’ '

T l-oc- iv rlAl •ncie'V’oilr o e VnTiJff I
___________,___ _

ftL Aparatai - Protezai. Maa. ban-
Ojį dažai. Speciali pagalbą Ljjoms. 
C*". (Arch šupporU/ ir t t.
YaL: &—4 ir £—8. fl—;
2E50 West 63rd ŠL, Chieagujlj. 60625

Tel^f.. PRospect 6-5084

PERKRAUSTYTUS

MOVING
Leidimai — Film aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERt.NAS 

. Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta»''pe rkra Utfymas 

Li įvalrip atstumtf, 

ANTANAS VILIMAS • 
Tel. 276-1182 arba 1764996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iĖtlMOS VALANDOS' 

^•Viaet pregramos U W0PA, 
' '*■ 1490 HL A. M,

Lietuviu kalbai kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai ryto.

vedėja Alden* Cteukua

Telef.t HEmloclc 42413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

ls* 
tas ir dėl to nesveikas kojas. .0 
nesveikos kojos yra civilizaci
jos pasekmė. Kai atsirado civi-_ ti į sandalų šviesą — tris mene 
izacija. žmonės savo geradares sius už devynis. Iš kelių ppdiąnt

J —   XL. 2 « . «-»1^- *-» 1 A— • •» 4- -w. < -wf-1 r* v

jime batuose, kur mados ir fa- ną kitą paklausyti: 
šono suspaustos nebemato sau- Podiatras Jack Stem pėrspė? 
’.ės ir nebegauna kiek reikia sv.ei-, jaj'kad basomis kojomis laukan apipiaustyii nagu# iri sausai nuš 
ko sviežąus oro.

,, , . lauke sunku rasti kelią ar take-' pudra — “pats pajusi, kaip ko-Muenhetio universiteto kimi- ‘ |r F
kos su 600 pacientų padarytais 
tyrimais nustatyta, kad daugu-|- 
moję atvejų nesveikas kojas tu 
rintieji yra perdaug riebūs, tu-į 
ri daug svorio ir, kaip taisyklė, 
pertemptas arterijas (krauja
gysles) ir skaudančias kojas 
blauzdas, skaudančią nugarą, 
Pagaliau mėšlungius; skausmus 
viduriuose, nusiskundimus inks
tais ir kepenimis, gaivu kau- 
dėjimu ir migrėha, net infark
to baime. Kai*p kojų negerovių, 
tyrinėtojas Dr. Wilhelm Thom" j 
sen, byv. Bad Homburg, paša • 

' iė: "Iš nesveikų kojų tiesus biot. 
loginis kelias veda į širdies in ' 
farkta”. “Prof. Thomsen baigia r . • ’patarimais:

Kas yra peržengęs savd km .- 
liaus 40 metų ribą, turi prade . 
ti savo kojoms prasmrngai pa- . 
tarnauti.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

L J ‘ * / *> M -

-
T -

- , - -
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Dldfloutku kailiu 
paiirinkimai

taUUMuka
Chioaeo>

2W9» 
(j*taigo») ir 
877-8489 

(bato)

2*4 FU* m. «*01

— Jei žinote Aaksente, kuri* 
galėtų uikiMkyti Naujienas, pra
šome ateiųtdi jų adresus. Me 
jiemssiųsime Naujienas dvi sa 
vaites nemokamai.

kojas visam amžiui uždarė kalė-1 tų patarimų patartiną dar vie-{ dar patariama p<> keletą kartų 
atsistojant aiit kbju . pirštukų.

Pamirkius, kojas 10 minučių,

eit visiškai neįmanoma, nes Į luosčiu? -tarpirščiiis pabarstyti 

‘IĮ. kur “vandalai” it- nevalyvi 1 jos yra dėkingos,” rašo grožio 
piliečiai nebūtų. priteršę štikto galiono savininkė Staron Kel-

Kneipo metodu kasdien duot’’j 
savo kojoms trumpą vonią, pa-j 
kaitomis kojas įmerkiant į karšį 
tą ir į šaltą vadenį; sepečiuojant Į 
šepečiu masažuoti kojas prade 
lant jų padais, aukštyn širdies 

kryptimi;
tvarkingai paimant moksliš

kai pripažinto “Senatvės Stab
džio” (Altefsbremzen), turin- • 
’io daug vertingų vitaminų ir 
kti elementų, prokaino ir labai 
vertingo Ginseng ekstrakto, kas 
stiprina visą organizmą, skati
na kraujo cirkuliaciją ir didina 
gerą savijautą. i

Reguliariai eiti pasivaikščioti, 
kopti į kalnus, važiuoti dyira- . 
eiu, plaukioti — daryti visą, 
kas stiprina kojų raumenų pum 
pą” ir jų “mechanizmą”.

Senesni žmonės be to turėtų 
iš rytu, pietų metu ir vakarais

— Viceprezidentas Mondale, 
praleidęs Izraelyje keturias die 
nas, skris į Egiptą, kad galėtų 
informuoti prezidentą Sadatą.1 
Šiomis dienomis sekretorius, 
Vance skris j Saudi Arabiją.

TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

L/, 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th A’e., Cicero.
? Telef. 476-234S

f DETROIT — Cadillac’s individuality for 
1978 it noticeable from all angles of the 
Sedan de ViUe (upper). As with all full-size 
Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hoodface establish this 
year’s new look. De Ville models possess 
'distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Broufham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.
• The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international 
size Cadillac with its distinctive blend of 
elegante and sportiness. Available in two color

combinations, two-tone brown or black and 
platinum, the Elegante exterior design is h^h* 

* lighted by a fully-painted metal root, drrornn 
accent moldings, wire wheels and vniqse 
Elegante scripts. The interior is plūstų even by 
Seville standards, and features leatber/vfayf 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center console ■ 
Includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape ■ 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or , 
saddle leather, matching the Interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
19,000 Seville Elegante models during 1978.’' 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition” cart for 1978, M 
the familiar De Ville, Fleetwood, Eldorado 
and Seville models. -  ------ j

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chiauroe
Uetuvių
iuaJMotnvlu /

- OirtKtorig ?
Aesotiacijos <

AMBULANCI 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

;• ir naktl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

: ANTANAS AL PHILLIPS .
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

40’ Šo. LITUAMCA AVENUE. Phone: YAH* 74401

- BUTKUS - VASAITIS
1448 Bo. 5()u Ave, Cicero, flL Phone: OLympie 2-1083

PETRAS. BIELIŪNAS
»48 So. CALIFORNIA AVE. PhoMt LAfayntta 34571

£19 So. LITUANICA AVE. TeLl YAH* 74188-113

(LACKAWId;

3424 WEB! 69tn STREET RJtfibUc 7-1213
3814 WEST 23rd PLACE • ' Vlttfeia 7-8873 
11038 SOUTHWEST HIGHWAY, p*l<w HHta, PL 174-4413

phwot yae* ram
| - MAUJIIMM, CHICAGO 8, ILL Monda v. July 3, *1978



Vincas Samaska

Pavergtų Tautų minėjimas liepos 14-15 d
1978, m. Richard J. Daley plazoje y

_ i ■ —. . — Vyčių salėje ru šlami 3 Antradienį
■ . . n » ^ą^ienų pirmosios pagetbos kur- 

TRUW r Al sai .liepos 17-19 d. Medicinos
■ ..i .im ii (Studentė ir Vyčių .choro vice

pirmininkė Birutė Pumputienė 
skaitys paskaitas ir duos prak
tiškų patarimų. , '

— Antanas Grigaitis išrink’ 
tas Detroito ^Žiburio lituanisti
nės mokyklos Tėvų komiteto

Visiems žinoma, kad Statei 1) Minėjimas pradedamas uk- 
gątyė’ yra uždaryta. Komisija Į rainiečių arkivyskupo Konstan-1 
nutarė šiais metais parado ne-jtino Malda, 
rengti, bet susirinkti aikštėje, 
išreikšti savo ištikimybę Ame
rikai ir reikalauti laisvės ko- 
.munistų pavergtoms tautoms. 
Atsineškite lietuvičkas vėliavas 
ir savo šūkių iškabas.

4:30 v. p.p programa prade
dama pentadienį, iškeliant ap
link Amžina Aukurų pavergtų
jų tautų vėliavas. Iki 10 vai. 
vakaro kiekviena tauta turės] v •... , . . Visi lietuviai prašomi daly-pne savo vėliavos garbes sar-1 . - - - .r •.
gyba. Galime turėti paskaitas, 
giedoti ir t.t.

šeštadienį garbės sargyba bu
dės prie vėliavų nuo 9 iki 12 
vai. rvto. 12-ta valanda vėlia
vos sunešamos ir iki progra
mos pabaigos sustatomos sce
noje. - '

tino Maida.

j — Ponia Marija Tarutis, Do-į 
venporl, Iowa, pralęsdama pre
numeratų, atsiuntė penkinę už 
kalendorių. Dėkui už ankstybų 
pratęsimų ir už aukų.

— A. Bartašiūnas, So. Boston, .. „ u. . ,’:nytė — McDonald — vicepmn.,Mass., Lietuvos kariuomenes ,< ,. , . . . ,.... ... , . ‘Danguole Bielskuene — sekr.,kūrėjas savanoris, is ansto bele. .; . . ,A. .. . „ ., . . Sigitas Zebraitis — izd., Reginaraginimo pratese prenumeratą,' .. ...1 J. . .• Gilvvdiene .-^parengimų vadovo savo gerus linkėsimus ativrie- i.*. . v . ,. . .... .... . - ve, Ona Sabahumene ir, Vvtan-jo $;> auka. Dėkui, taip pat de- , „ , ... ,., . •• - - - ;tas Radzevičius — padėjėjai,km tos valstijos tautiečiui. uzsi-i . .
sakiusiam Naujienas vieneriems — Mok.-žunk Kazys Toliūnas 
metams, bet nei pavardės, nei nuo birželio Iii d. gydosi Šv. 
vietovės prašiusiam neskelbti.

— Aleksandra Gerutienė, Am
sterdam, N. Y., vygdydama sa
vą .vyro a. a. J. Geručio, buvu
sio nepriklausomos Lietuvos 
diplomato, .tradicijas — remti 
lietuvišką spauda, pratęsdama

j prenumeratą, atsiuntė $5 auka, 
j Dėkui. . . .
| — Jonas Smailys Šri, Omaha, 
jNebr., Alto atstovas Omahoje, 
Į taip rašo: “Skubu su Naujienų 
prenumeratos atnaujinimu se
kančiam pusmečiui, žinau, kad 
visos jūsų išlaidos didėja, todėl 
idedu spaudoi paremti $5”. Dė
kui. '' 4

— Dail. Janina Marks išvyko 
vasaros metui į Michiana apy
linkes, New Buffalo, Mich. Po
nia Eugenija Stalilionis iš Cla
rendon Hills išvyko į Somo
nauk, Ill. K. Bagdonas iš Ter
ryville išsikėlė į Plymouth, 
Conn.

• —Modernaus šokio festivalis

2) Proklamacijų ir rėželiu--
jų skaitymas. ~ ;

, ' . - bus liepos 5-9 d. Navy Pier au-orkestras. ,.x .. . _ . \/iditonjoje. Dalyvaus 10 moder-
•4) Garbės kalbėtojai ir State] naus šokio grupių su savo or

kestrais. Festivalį globoja mie
sto meras Michael Bilandic.

dept., Kongreso narių kalbos.l
5) Pagrindinis kalbėtojas — 

ukrainų kilmės, buvęs rusų ge
nerolas, Petro Hryhorenko.

vauti. Renkamės scenoje- vaka
rų pusėje. Atsinešam vėliavėles 
ir. sudedamas kėdes. Išlaidoms 
padengti prašome siųsti čekius: 
Captive Nations Committee, 
4146 N. Elston Ave., Chicago 
Illinois, 60610.

Vincas Samaska,
Lietuviu grupės pirmininas. 1 APreiSKirn< 

(Brooklyne.

— Daley kolegija; 7500 So. 
Pulaski Rd., pradės rudens se
mestrų rugpiūčio 21 d. Teirau
tis tel? 735-3000.

A. a. kun. Prattas Raugalas 
mirė po ilgos ir sunkios ligos 
birželio 29 d. Brooklyne. Velio
nis buvo gimęs 1913 m. gruo-

-Įdžio 6 d., kunigu įšventintas 
11940 m., paskutiniu metu buvo 
1 Apreiškimo parapijos klebonas

i t a< MARDA N0RETKTENŽ
’ ZW8 Weft St, Chicago, Hl 6062» * TeL WA 5-2757 

£IdeIIt MsTrinkimas farts rttKes ĮvaTriy prakiš \ j 
MAISTAS Ii IUROPOS lANDtUU.

- a- '

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: J

PASSBOOK 
SAVINGS...

OUR SAVINGS

see us for
financing

AT OUR 10W RATES

22X2 WEST OEXMAX ROAD CHICAGO, HUNOIS fiJSOI

Pnn Kiwuesua PhaUntf It VfrjMo 7*7747
BOOSi Nan.Taa.FrL.>4 rtur.9-8 Mt. $-1

SEBVMG CHICAGO AND SPBŪHBS SINCE 1905

ir trečiadienį, 
licp. 4 Ir 5 d. d. Naujienos ne
įžeis. N. Adm. /

RML ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

R’ASKQLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KĖJIMA1S

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J. X

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezdentaj Į.

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Lietuvių - valstiečių; liaudi
ninkų tradicinė išvyka bus lie
pos 4 d. vidudienį Faustinos 
ir prof. Mečio Mackevičių sody
boje. Lockport, III. Ruošia Cbi- 
cagos kuopa.

— Gintaro vasarvietėje, U- 
nion Pier, Mich., sezono .metu 
būna lietuviškos pamaldos 40 
vai. (Čikagos laiku) seklnadie- 
niais. *\

; Kryžiaus ligoninėj, 608-1 kainb. 
]dr. V. Tamasonio rūpestingoje> 
Į priežiūroje. Operacija padary
ta sėkmingai. Iš Bostono, Fass. , 
sergančio tėvelio aplankyti bu
vo atkridusi duktė mokytoja # 
Toliūnaitė-Goštautienė. ’*■ . j

— Rašytojui, dailininkui bei Kodėl savaitgaliais 
žurnalistui Povilui Kesiūnūi bh' 
vo paskirta padaryti nedidelę 
operacijų šv] Kryžiaus ligoninė
je birželio mėn., bet prieš opę- ......
racija jis~ susirgo plaučių užde- "v^ humoristinis^ aforizmas pa
gintu, jų atidėjo. P. Kesiūrias V“’W. rimtu kjausimu. Tikrai, 
savo nanStiose**pasveiko dr. V. kas.kaltas ir ■baustinas už šau- 
Tauro rūpestingai gydomas, o giedro dangaus pagrobi- 
dabar tėvelį rūpestingai. prižiū- šeštadieniais,-; kaip taisyklė 
ri dukrelė Lfliana. . ,y - iKjekvięną. savaitgalį? Lyg Chi-

■ • - -s ' ' , Į cagos gyventojai - nepakanka"
Kun. Dr. Juozas Prunsk.s, mai prisigeria pilnus pIaučius| 

Alto infonaarajos *rektorius,, o2ono 5 ka<1 ir i;ku.
parašė Chicago Tribune _ birže- sios dvj savajtės (lienos 
lio 28 laidoje, kad lietuviai pa-,namos. pamie ir gerk ozo 
žįsta nacius ir nacizmų is skau- na, 
džiu patirčių 2-jo pasaulinio ka-j ’j klausinia atsakyma ar0; 
po metu Jų. marsavimas į Matojpin0 Chicago Tribune net edito 
quette Parka yra nepagenlau-. . „K(xiėl savajt
jamas ramybe megstancm vt-j ja». Pasirodū. p5r praėjusius tris 
os gyvenoje. Į mėnesius iš 13 savaitgalių Chi-l

— Keramikos kursai, Terra 9 cagoje per 9 savaitgalius lijo. 
Studio vardu, vadovaujami mo-j Nebereikia teirautis oro spėji- 
kyt. Audronės šimaitytės, pra-: kų, kiekvienas dabar pats teisin- 
sidės liepos 10 d. Del informa- gai atspėja Juk ir kų tik praė- 
cijos ir registracijos skambinti: jęs savaitgalis buvo jau dešim- 
925-4949. Gera proga išbandyti tasis šeštadienio ryta prasidėjęs 
meno gabumus,. (Rr). < lietum su jo nuolatiniais padėję

' L. Vyčių JU. - Ind. ApskrJ -iais “ perkūnais, žaibais ir “oro. 
gegužinė .- piktas įvyks liepos • ^e^ėmis (tornadais).
4 d. Vyčiu sodelyje, 2455 W. 47! 0 kas kaltas? Čia niekuo dė- 
St. Pradžia 12 vai. diena. Jėji- tas nei šventas .Mykolas, nei ko-, 
m as 1 dol. suaugusiems bet už - - -
tai bus veltui loterijos bilietas.'0 patys^ žmonės, 
Būs įdomu ir linksma. Nesigai-į turintieji.
lėsite atėję. Visi lietuviai kvie-

būtinai sugenda oras
Apie blogų orų visi kalba, bet 

niekas nieko nedalo? Iki šiol bu

Mūrinis 2 butų^naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72^ ir Campbell Į Yz aukšto naujes
nis r mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65,000.

10^2 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
1951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

'■UTU NUOMAVIMAS — parenkam

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

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be.agentų, 2 butų na
rna. Siūlyti Tel. 476-7727.

Nauįai statomas 14 vienetų namas 
Chicago Ridge. Galima keisti i turi
mą nuosavybę. 3 miegamu ir 2. vo
nių butas savininkui. MitchelTs Real
ty. 599-8822.

kie “sūdnos dienos”

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS '

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir-profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai . žemės.' Daug ?^erų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. ‘ 1

- REALESTATE —
"X

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

• - ■'■ ?

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas .

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® miesto leidimą/ 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So.. Washtenaw Ave. < 

Tel. 927.3559

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS •-! 
DORMERS*. PAINTING • INTĖR- 
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES ‘ „ 
BY OWNER NO SALESMAN 

' CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514*  —1

8 vienetu namas baigiamas statyti 
Oak Lawn centre. 4 vienetai po 2 ~ ----- ITU. •

geras susisiekimas. Mi
tchell’s Realty, 599-8822.

HELP WANTED —^MALE 
Darbininkų Reikia _

• . ■ -JdK Lxivvii __________
prajovaij miegamus ir 4 masinu garažas. Tvir- 

automobiliusl tas mūras, u;

— ' ........................ Nebereikia aiškinti, kad mfr
čiami. Piknikas įvyks bet ko--sų ora nepaliaujamai teršia mi-

~ ‘ j Ii j onai fosilais kūrenamų au
tomobilių ir kt. kurių motorai j

<1—96 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai S9R pusmočlul automobllla 

..lability apdraudimas. panalninkaiM
Kreiptia

A. LAURAITIS f
4645 f. ASHLAND AVI. “>1

■ ST9V73 |

kiam orui esant. (Pr.‘
— Kelionių į Vilnių š.m.’. . ,. ... . , s’ , . *, .. - . : teršia orą vis tirščiau, kad pav.id. informacijai bei re-: ™ . - . , ’ . r }- ■ Chicagos mieste per visų pusę

Marių Kiela, 6557 S. TalmanAvė.. Chicaso 60629, tel. (312);skelb?amas aIlarmas- kacl 
737-1717 ' °-' .orę daugiau negu sveikatos ap-

. ’ 6,.- . j saugos įstaigų “leidžiama”. O
— Dėl visų rūšių stogų dengi- penktadieniais motorizuotų ve- 

W bei pataisymo kreipkitės žirnu trafikas būna didžiausias, 
pas ARVYDĄ KIELĄ;434-9655. ir dėlto degalų dujomis ir dū-j

(Pr.) mais oro užteršimas didžiausias.
-“--u-u-< nj- , Kenksmingas ozonas pasida

ro saulės spinduliams besiskver-
I bįant per užterštą orų.

. - Ozonas apsunkina saulės spin 
dūliams laisvai siekti žemę, dėl 
to oras kiek atvėsta ir sukelia 
debesis ir lietų. J. Pr.

Rugp.
gfetruotis prašome kreiptis j ST tavo'^S
Manu Kiela, 6a57 S. Talman , ,,. ,
a... ' skelbiamas aliarmas, kad ozono

ore daugiau negu sveikatos ap-

2

PRINTING
OFFSET STRIPPER

color. Experienced only. Days. 
Good benefits.

ASK FOR NICK
666-7400

MAINTENANCE MECHANIC
Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
;peak English. For apointment call 
Dave Granger 261-6000.

NATIONAL BAKING CO.
Aji equal opportunity Employer M/F

LAIKRODŽIAI Ir >RANG1NYM>|

Pardavimai Ir Taiiyaai 
U4« WEST 69fh STREET

T»Ma RBgeUIc 7-1941

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ■> 
LJtl W. 69th St, Chlcag*, IIL 40629, — T*L WA 5-273? 

m3 Sa, Halfted St. Chfeag*. HL 60604, — TH. 1544394
Y. VAUANTINAS „•

B ' “LIETUVOS AIDAI”
-1, •. KAZE BRAZDZIONYTE,
į PROGRAMOS VEDĖJA

J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p, m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
\ Telef. - 778-5374

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę' reikia

Machine maintenance and rebuild
ing of production machinery. Many 
Co. benefits. N, W. location.

889-3400

.JANITOR •

I
Apt. complex in W. suburb 
. needs* experienced person to 
care for bldgs. Must have know
ledge of plumbing,, carpentry. 
H-AC electr., janitorial work 
-- and have own hand, tools. Only 

* experienced need apply.
r j 449-8789

HELP WANTED — FEMALE
Dirbinlnldy R«lkU

PUNCH PRESS
OPERATORS

BRAKE AND ALIGNMENT 
MECHANICS

We pay hourly rate plus bonus based 
on production. Must have own hand 
tools and experience. For informa
tion call Mr. Mears, or Mr. Jackson 
at: 449.6679, 449-0245, 786-2096

• or 786-2097. . „

MAINTENANCE MAN
For production equipment and build
ing maintenance. Must have own 
tools. Call Bob Traxler at:

326-2900
SERVICE OFFSET CORP.

2500 So. Dearborn St.

BODY SHOP MEN
Prep Mechanics & Lot Men. 

. Contact HOWARD LEAVITT
GRAND SPAULDING DODGE

3300 W. Grand Ave.

PRINTING OPPORTUNITY

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės- keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigų:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas už.*kant lėktuvų, traukinių, laivų kelio. ‘ -v for lot shift

nlų (cruises), viešbučių Ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-‘^e ^ave openings f r
me kelionių draudimui; Organizuojame keliones j Lietuvg ir kitus k-aštus; for operators, with 3 years exp. 
Sudarome Iškvietimui giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- yo set-Un Excellent benefits, 
uncija? vjsaia kelionių reikalais. I , . •"< , ,I quiet neighborhood.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vietai;
iš anksto — prieš 43 - 60 dienų. — BELL ELECTRIC 

778-6H1
Equal Opportunity Employee M/F

M. - i 1 M K U S -
. Notary Public •

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplawood. T»L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P^ NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631. Tai. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

1 Frank ZapoHs 
msw w.TStn st.

GA 4UM

State Farm Lite Insurance Company

r o work in Christian literaturej HELP WANTED-MALWSMAtt 

is a pressman on a 2 color do ------------------------- ---------
Mieble 2nd shift Contact Mr. 
Pilcher daily 345-5530 or after 
6 P.M. at 495-2784.
LITHOCOLOR PRESS. INC.

9825 W. Roosevelt Rd.
Westchester.

LUNCH -COOK English speaking to 
prepare and serve lunch to 18 onice 
employees. Modern equipped kitchen 
with automatic dishwasher. Hours 9 
Ą.M. to 3 P.M. Reliable steady 5 day 
week. Good pay & insurance benefits.

Phone 632-4431
Ask For Miss MARTIN

SKAITYK PATS IR PARAGIN 
KITUS SKAITYTI

NEW RESTAURANT 
has immed. openings for salad pre
parers, Line cooks day 6c night, pre
paration cooks night, 6c dishwashers. 
(Apply 94th Aero Squadron 1940 S. 
Milwaukee, Wheeling.

’* ^Monaay, July 1M78




