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ORGANIZUOJA KOVĄ PRIES LĖKTUVU 
TERORISTUS IR GROBIKUS

SKELBS BOIKOTĄ VALSTYBĖMS, KURIOS ATSISAKYS ..
IŠDUOTUTERORISTUS IR LĖKTUVŲ GROBIKUS

BONA, Vokietija. — Septyrdų valstybių vadai padėjo pa
grindus tarptautiniam terorizmui padangėse sustabdyti, priėmė 
ruošiamos, kovos pagrinduinius principus, o vakar Vokietijos 
sostinėje susitiko pagrindinių valstybių specialistai nutarimams 
paruošti. :

Su važiavusieji padėjo pagrin 
dan Vakarų Vokietijos vyriau
sybės paruoštą planą. Vokiečiai 
paruošė gerą grupę jaunų spe
cialistu, kurie labai lengvai nu
ginklavo Somali j oje dantuotus 
teroristus ir išaiškino' visą tarp 
tautnių teroristu tinklą.
Turi būti greitas sujsiekima^

Suvažiavusieji pirmiausia-nu
tarė £uojau pasikeisti tiksliomis 
informacijomis ' „ apie teroristų 
pirmuosius žingsnius.Teelfonais 
turi būti aptartos priemonės pa 
čiuptiems, lėktuvams atgauti. 
Teks imtis visų priemonių te
roristams suimti.

Nustačius..teroristams suval
dyti JtaįąykĮes, bi^pakyięstos ir. 
kitos valstybės prisidėti prie 
bendrų pastangų teroristams 
suimti. . . . _ -

Jeigu kuri valstybe atsisakys 
laikytis pagrindinių^ nuostatų, 
nesitengs padėti* oro piratus su
valdyti, tai prieš tokią valstybę 
bus'planuojamos sankcijos. San 
kcijas prieš oro trafiką taikys 
visos ^valstybes, priklausančios 
prieš piratus nukreiptai orga
nizacijai. .
Organizacijos* pagrindą Nudaro 

pramonės valstybei

Nūtatyta, kad' 70% oro tran 
sporto^ sudaro septynios galin
gosios pramonės valstybės, ku
rios sudaro pagrindą tarptauti
nio transporto. .

Kitos valstybės perveža kelei
vius bet jos daugiausia naudo
ja pramonės valstybių pagamin 
tus lėktuvus. * .

Jeigu likusios valstybės atsi
sakytų vesti bendrą kovą su oro 
piratais, tai joms būtų labai 
sunku įsigyti lėktuvams reika
lingų dalių.

Naujai sudaromos sąjungos 
valstybe yra pasiryžusi boiko
tuoti tas valstybes, kurios atsi
sakys vesti kovą prieš oro pira
tus.

„ Sudarys 10 valstybių 
kovoj sąjungą

Pagrindą kovai prieš piratus: 
sudarė septynios pagrindinės 
laisvos vakarų pramonės vals-
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KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 4: Perpetua, Jonas 
Vian., Nemunė. Undinė, Geri
mantas, Miežis.

Saulėt teka — 5:46, leidžiasi 
. x t* »'
—

Saulėta. Vėsus.

stybės,bet jos planuoja įtraukti 
į šią kovos organizaciją bent 
150 valstybių, kurioms oro pi
ratais pavojaus metu gali pasi
naudoti.

Lėktuvų vagys ar teroristai 
privalo būti suimti ir atiduoti 
toms valstybėms teisti, kur bu
vo padarytas pagrindinis nusi
kaltimas.. . . —

Bonoj vykstančiame pasitari
me dalyvavo JOV-bių Didž. Bri 
tanijos, Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos, Kanados, Italijos ir 
Japonijos įgalioti, ir atsakingi- 
pareigūnal.

Manoma, kad kartą bus pa
dėtas pagrindas prieš tarptau
tinį terorizmą. Atrodo, kad Ira 
kas, iki šio meto valdo tarptau 
tinę teroristu gaują, bando at
sisakyti nuo tolimesnės > glo
bos.

Onasytei nutrūko visos 
mintys

MASKVA, Rusija. — Tina 
Onasytė prieš porą dienų buvo 
sušaukusi Maskvoje spaudos 
konferenciją, kurios metu ji 
buvo pasiruošusi padaryti pla 
tų pranešimą spaudos atsto
vams ne tik apie prekybinius 
savo planus, bet ir apie nau
jas sutuoktuves. Pradžioje j* 
buvo prisirašiusi tiek daug 
įvairių problemų, kurias ji bu
vo atvežusi į Maskvą ir pasi
ruošusi pasidalyti savo mintis, 
bet ketvirtadienio rytą, kai su 
sirinko didokas būrys kores
pondentų, mokančių rusiškai 
graikiškai ir angliškai, naujai 
nuotakai nutrūko visos mintys. 
Kelioms minutėms prieš spau
dos konferencijos pradžią i: 
pranešė, kad jokios konferen
cijos nebus, nes ji jau neturin
ti ką pasakyti. Ji galėtų daug 
pasakyti apie savo Sergejų, bet 
ir čiū priėjusi išvados, kad Ser 
gėjus yra jos asmeniškas daik 
telis, apie kurį ji su kitais dar 
nenorinti kalbėti.

Graikai turi skirtingus 
įstatymus

Užsieniečiai spėlioja*? kad Ona 
sytę bus paveikę skirtingi Sovie 
tų įstatymai. Atėnuose Tina ga 
Įėjo ištekėti už turtingo banki
ninko sūnaus, belstas jaunas 
vyras neturėjo be jos sutikimo 
išimti iš jos sąskaitos vienos 
drachmos. Tuo tarpu vedybinis 
sovietų įstatymas kit&^> reika
lus tvarko. Ten pasakyta, kad 
josios vyras turi tokią pačią tei 
sę į jos nuosavybes, kurių ji tu
ri sovietų uostuose, kokias ji 
turi į vyro nuosavybes, kurių 
jis ne tik sovietų, bėt ir graikų 
uostuose nebeturi. Ji įsivaizda
vo, kad josios, vyras valdo ke
lis sovietų laivui aliejui pervūkr 
ti, bet jai graikai fiatSdno, kad

i

Kongreso atstovas Edward Derwinski . per kelias valandas 
įtikino kongreso atstovus, jog reikia sustabdyti nieko naudingo 
Libane neveikiančiai Sirijos kariuomenei paramą. Nutarimas 
priimtas'280’ balsų, prieš 103? < - ' m

PATVINUSIUS TEXAS UPOEW~ 
ŪKIAMS, GALVIJAMS, ŽUVO 8 ŽMONĖS
24 VALANDAS SIAUTUSI PERKŪNIJA. LIETUS IR NUO 

KALNŲ BĖGANTIS VANDUO UŽTVINDĖ KELIUS, SLĖNIS
BANDERA, Texas. — Paskutinėmis 24 valandomis siautu

si perkūnija, smarkus lietus, vėjas ir stiprios audros padarė ne
paprastai daug žalos Texas ū’aninkams. keliams ir mieste-
Uams.

Guadalupes vanduo pakilo 7 
doms. Patvinusi Guadalupe vie
tomis taip staigiai kilo, kad ne
spėjo evakuoti patekusių žmo-

Ketvirtadienio ryte jau gy
vybės buvo netekę 8 asmenys, o 
dingusių žmonių skaičius gali 
būti žymiai didesnis.

Ūkininkai pagalbos negali pri
sišaukti, nes patvinę tiltai ne
pravažiuojami.
Kankino nepaprastai didelė 

kaitra

Texas valstijos slėnius kelias 
savaites kankino nepaprastai 
didelės kaitra, siekusi iki 110 
laipsnių karščio. Ypatingi karš
čiai spaudė daktlnių sodus, kur 
prie žmonių akių sirpo, vartėsi 
ir augo. Niekad daktinės taip 
gražiai neprinoko, kaip šį me
tą. Medžiai pajėgė sutraukti ne 
paprastai sudėtingas sultis, o 
saulė masė rekalngą saldumą 
slėnyje šuntančioms dakti- 
tems_ . i

Pašlaitėj esančios vynuogės, 
gavusios pakankamai lietaus van 
dens, taip pat sirpsta paskubo
mis. šių metų vynas bus ne tik 
saldus, bet ir labai gausus.

tokio dalyko nėra. Galimas 
daiktas, kad neaiškios sąvo
kos išblaškė Onasytės mintis 

ilr net svajones. Ji nutarė me
daus mėnesį praleisti Baikalo 
vandenyse ir tiksliai nustatyti, 
ką jai Baikalo žuvų akys prana

i

ŽURNALISTAS NEKLAUSO 
SOVIETŲ TEISMO

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų teismas Įsakė Amerikos laik 
raštininkui Craig Witney pra
nešti New York Times redakci
jai žinią, atitaisančią anksčiau 
paskelbtą netikslią informaci
ją. Teismą* priėjo išvados, kad 
pranešimas žeminąs Sovietų 
Sąjungą ir visą komunistinę si
stemą. žurnalistas, atsisakė tai 
padaryti, nes teismas jo neįti
kino, kad pirmoji žinia nebuvu
si tiksli. Maskvos žurnalistų tar 
pe susidaro įsitikinimas, kad 
sovietų teismas yra pasiruošęs 
užkrauti piniginę bausmę. Ko
kio dydžio minėta bauda gali 
būti, bet ji Rali būti labai įvai
ri, pradedant 75 rubliais ir bai- 
kiant keliais‘šimtais.

ŠACHMATAI
Patalinio sovietų para psicho 

togas.
Septini* ėjimas bhigrsi 

lygiomis
ĘAGLT°. Filipinai. — Sovie

tų šachmatų čempiono Anato 
lio Karp< vo.kontestantas Vik
toras Korėnoj laimesnėje los 
mo dvikovoje praeitą antra 
aienį buvo pradėjęs keletą sek 
mingų agresyvių prstūmėji 
mų prieš savo oponentą, be 
pradėjo nusisekti j)adaiė kele
tą rimtų klaidų ir pirmą kar
ią davė progai sovietų čempio-

™ DERIVINSKIUI VADOVAUJANT, 280 BALSŲ,
bių šachmatų prieš 103, PARAMA SIRIJAI PANAIKINTA 
Miguel Najdorf ir Robert Byr
ne nusprendė, kad tryliktųjų 
varžybų dėl pasaulio cenipio-
nalo septintąjį ėjimą laimes 
27-metis sovietų čempionas Kar 
povas.

Korcnoj vėl nusiskundė, kad 
kažkoks sovietų parapsicholo 
gas (tai naujas vardas senai 
profesijai — raganius) iš K ir
po v.o stovyklas, dieną iš dienos 
sėdėdamas pirmoje ar antroje 
eilėje, juodus akinius už
sidėjęs visą laiką įtemptai į jį 
žiūri, norėdamas užhipnotizuG 
ti, gadina jam nuotaiką ir-truk 
do susikoncentravimui.

“Jis (Korcnojus) lošė blogai; 
. jis gaus pralošti”, beviltingai 
nusprendė vienas Kcrčnojaus 
sekundantas Raymond Keene 
is Anglijos: “Sovietų 47-metų 
pabėgėlis (Korcnoj) daro klai
dą po klaidos”.

'Pirmą svarbią klaidą Korc
nojus padarė trečiame eisme 
pakenkdamas galimybei laimė 
S. Lygiąį pavojingas dvi klai
das jis padare penktame eis
me... -

Korcnojaus stovyklai pareis 
kus- protestą, Sovietų parapsi- 
chologas buvo pašalintas iš žai 
dynių salės. Sovietai pasakė, 
kad jis nėra jų specialės dele
gacijos narys.

Trečiadienis atnešė netikėtą 
permainą ir situacijos pagerė
jimą. Lšz Sovietų išleistas Jaša 
Murey. 38. neoficialus Korčno- 
įaus delegacijos narys, paste
bėjo sensacingą seriją eismų 
kurių nepastebėjęs Korčnojus 
buvo įklimpęs, kurias pašali
nus septintasis žaidimas- tre
čiadienį baigtas lygiomis.

šios varžybos vyksta jau tre
čią savaititę ir tęsis du ar tris 
mėnesius. Pasaulinio šachma
tų čempiono titului gauti rei
kia laimėti 6 laimėjimui...

Naujas turnamentp nuosta
tais laimėjęs pasaulio čempio
no titulą gaus -$350,000, pralai
mėjęs gaus 200,000.
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NEŽIŪRINT Į PRAŠYMUS IR SKUNDUS. SIRIJOS ARTILE
RIJA IK TOLIAU TEBEšAUDė Į BEIRUTO PRIEMIESČIUS

WASfiNGTON, I). C.— Kongreso užsienio komiteto nariui 
Eduardui Derwinskiui vadovaujant, Atstovų Rūmai 280 balsų
prieš 10? nutarė nutraukti -.rlj 
l;j<mų dolerių metinę paramą.

šis nutarimas sirijiečius už
puolė visai netikėtai, nes jie ne
manė. kad Amerikos kongre
sas kreiptų reikalingą dėmesį į 
pačių libaničių tarpusaves ko
vas.

Pasirodo, kad siri j iečiai klau
simą pramiegojo. Yra pagrindo 
manyti, kad ir pats prezidentas 
nesipriešins tokiam kongreso 
nutarimui. Prezidentas iš viso 
nori aptvarkyti biudžetą ir ap
karpyti nereikalingas išlai
das. Tuo tarpu pats kongresas 
ateina jam į pagalbą.

Nesusipratimai tarp Libano 
musulmonų ir palestiniečių pra
sidėjo demarkacijos zonoje. Ge 
rai ginkluoti palestiniečiai pa
darė daug žalos demarkacijos 
zonoje- gyvenantiems Libano 
krikščionims.

Izraeliui įsimaišius, palesti
niečiai paliko didelius ginklų 
sandėlius ir pabėgo į šiaurę. Di 
dėlė palestiniėčių karo medžia
gos-dalis atiteko izraelitams. 
" Kelias savaites patylėję, pa
lestiniečiai iš naujo pradėjo pul 
ti Libano krikščionis Beiruto 
piįįėmiesčiuose.Palestiniečiai ap 
primb, bet tada įsimaišė Sirijos 
artilerijos daliniai. Keliais atve 
jais Sirijos artilerija apšaudė 
Beiruto priemiesčiuse ramiai gy 
vienančius krikščionis. Sukėlė 
daug gaisrų, padarė žalos tur
tui.
’ Jungtinių Tautų komisijos 
nariai keliais atvejais įtikinėjo 
Sirijos karo vadus imtis prie
monių karo veiksmams sustab
dyti. Prižadėjo artileristus' su
valdyti, bet po poros dienų ir 
vėl pras:dėdavo kovos. Jungti
nės Tautos kreipėsi į patį Siri
jos prezidentą nelemtai pade- 

[>s karo jėgoms teikiamą 80 mi- 

čiai sutvarkyti, bet ir jis buvo 
nepajėgus.

Komiteto atstovas Derwins- 
kis ėmėsi iniciatyvos Sirijos 
šaudymams sustabdyti. Atro
do, kad jo metodas gali būti 
pats tiksliausias. Jis pastebėjo, 
kad tuo reikalu kongreso atsto
vai dar galės pasisakyti, kai 
klausimas bus sugrąžintas į Tt- 
stovų Rūmus

Atstovų tarpe buvo keliamas 
balsas sumažinti Sirijai teikia
mą paramą pusiau, kad ji pa
justų pavojų ir imtųsi žingsnių 
'salvalei sustabdyti, bet vėliau 
dauguma pasisakė minėtą para 
mą visai sustabdyti. Klausimas 
buvo aiaskus ir pasilaigė visos 
beprasmės diskusijos.*

Atstovų tarpe vyrauja įsiti
kinimas, kad panašiu būdu teks 
nulaužti ragus premjerus Mena 
chem Beginui, kuris jau kelin
tas mėnuo truko Artimųjų Ry
tų taiką.

Patricija prašo paleisti
Patricija Hearst, kadaise pa

grobtai Symbionesse Libera
tion Armijos teroristų, buve 
nuteista už plėšimą 7 metais 
kalėjimo. Dabar ji kreipėsi , 
U.S., Distrikfo teismą, prašy
dama pakeisti kaltinimus. Ji 
taip pat tvirtina, kad advoka
tas Bailey buvo neefektyvus ir 
iš teismo padarė farsą.

f — —

Patricija Hear$t taip pat 
tvirtina, kad jos bylos eigai 
daug pakenkė aprašymai apie 
ją ir apie teismo eigą. Ji gdlės 
prašyti paleidžiama parolei -š 
kalėjimo tik 1979 m. birželio 
mėnesį.



K. Petrokaitis

Cold war.

Juozas Mackevičius ir Feliksas
Sereičikaa.__ _ , ... ,l:

PASSBOOK 
SAVINGS...

r the best way to savejegdarty!

no Lietuvos nepriklausomybę.
Sekantis kalbėjo Amerikos 

nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas minlsteris Lietuvai Owen 
I. C. Norem. Jis, pasidžiaugė

Gausiai siųskim e Washmgteno valdžios žmonėms- laiškus. ir 
telegramas tuo reikalu. Amerikoj nętuyįųį Tarybos: būstinėje, 
2606 W. G3 st. Chicagcjė, tei. 778-6900, galima gauti, .pavyzdžių 
ir adresu. - *

NeteiskJte» kad nebūtumėt 
teisiami

Vo.lare Premier Coupe

Chrysler - Plyifiouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už 33,570 ir daugiau, 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai, taisymo ir priežiūros depart*mente

BAJLZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuviu

gūžinėje ir tas 'kvietimas buvo 
išgirstas. !

Nors paskutines dvi edenas 
prieš gegužinę, Chicago j lietus 
lijo, tarpais pritariant griausti
niui ir tas baugino pikniko ren
gėjus, kad gegužinė dėl lietaus 
gali neįvyk t. Bet pikniko rengė
jai yra prityrę seni veteranai ir 
lietaus nepabijojo ir ruošė: val
gius, gėrimus, dovanas laimės 
šuliniui ir kitus piknikui reika
lingus dalykus*ir klausėsi radijų 
pranešimus laukdami oro pa
sikeitimo.

Vakarop oro pranešėjai pra
nešė, kad rytojaus diena bus 
saulėta, tik kiek šaltesnė, pikni
ko rengėjai lengviau atsikvėpė. 
BalTo apskrities vakL pirm. V. 
Šimkus pasakė, kad/nors visą 
naktį ir ant rytojaus iki 12 vai. 
dienos lietus lis, bet jeigu oro 
pranešėjai praneša, kad nuo 
12 vai. nustos lyti, piknikas 
įvyks. Taip ir atsitiko. $

Ant rytojaus dar prieš 12 vai 
pradėjo rinktis geraširdžiai lie’ 
tuviai, nepabūgę drėgnesnės 
žemės nei šaltesnio oro. Pagal 
išdalintas korteles sužinota, kad 
gegužinėje dalyvavo apie 700 
geraširdžių piknikautojų.

BALF’o Centro Vaid. Pirm. 
Ponia M. Rudienė atvykusi pik- 
nikan aplankė: virtuvę,, barą,, 
laimės šulinį ir kt. loterijas ir 
prie kiekvieno bandė savo laimę. 
įSe to, susitinkant su atvyku
siais svečiais pokalbiai vykdavo 
tema, kap geriau įšvystyti BalTo 
šalpą, kad pagerinus šelpiamų-, 
jų padėtį nes bent šiuo metu 
šelpiamųjų nemažėja.

Kiek pastebėta, piknikauibjai 
buvo patenkinti, nes reiškė pa
dėką gegūžnės rengėjams. Ge- 
gūžinėje visą tvarką pavyzdin
gai tvarkė apskr. valdybos prr- 
min. V šimKus ir pavaduotojai

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

1938 m. Kaune įsisteigė Lie
tuvių — Amerikiečių Draugija. 
Ji pasirinko sau tikslą: palai
kyti kultūrinius, visuomeninius 
ii ekonominius ryšius tarp Lie 
tu vos ir Jungtinių 
Valstybių.

Į laikinąją-valdybą buvo iš
rinkti: J. Kaupas, P. Zdanius, 
inž. S. Kolupaila, prof. K. Pak
štas ir A. Račkus. Ši draugija 
1938 m. liepos 4 d. suruošė A- 
merikos nepriklausomybės 162 
metų sukakties minėjimą. Iš
kilmingas posėdis prasidėjo Ka 
ro Muziejaus kapeloje. Dalyva
vo dalis politinės ir karinės vo- 
davybės, Amerikos liet, choras 
“Pirmyn” ir rinktinė publika. 
Atidarė draugijos pirm. J. Kau 
nas ir apibūdino šios šventės 
reikšmę. Choras, invalidų orke 
strui pritariant, sugiedojo Ame 
rikos himną.

Vyriausybės vardu žodį tarė 
švietimo viceministeris K. Ma
siliūnas,primindamas, kad Ame 
rika mums yra kraštas, kuriam 
turime simpatijų nuo senesnių 
laikų, nes Amerika dar pries
paudos laikais lietuvius išeivius 
priiėmė ir ji mums tapo antrą
ja tėvyne. Ji r pirmoji pripaži-

Garsus ru>ų rašytojau Levas 
Tolstojus vieno savo raštų vei
kėjo lūpomis apie rusiškuosius 
tSsmus pareiškė: “Kur teis- 
ma>, ten neteisybė”. Blogesni 
yra dabartiniai tarybiniai teis
mai.

22Q WEST CERMaX ĖOAD

Prm Kazamatso*

BOURSt Mon.Tae.Tri.9-4 Thvr.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICXGQ AHD SUBURBS SINCE 1905

Quarterly 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Laikraščiuose, žurnaluose bei 
kitur parašytas žodis BalFa^, 
kiekvienam laisvajame pasauly 

[gyvenamu lietuviui gerai žino
tina, kad Balfas yra šalpos or
ganizacija, kuri rūpinasi vargau 
patekusiam lietuviui pagelbėti. 
Bet tani reikalui reikia sutelkti 
lėšų. 1978 m. liepos 23 dieną, 
POLONIA GROVE sode, buvo 
surengta gegužinė su nuoširdžiu 
kvietiniu, kad gerašidržiai lie
tuviai ko daugiau dalyvautų ge

ro Muziejass garbės knygoje 
įrašė'šias mintis:

"...^iandien aš turėjau gar
bės pasodinti šimtą rožių krū
mų šalia paminklo, pastatyto 
žuvusioms kovoje dėl Lietuvos 
laisvės kariams, šitos rožės so
dinamos lietuvių tautos narsu- 
mui pažymėti, o ypač tų, kurie 
atidavė savo gyvybę už tai, ką 
laikė teisingu ir už ką sudėjo 
didžiausią auką. Amerikos Rau 
donoj o Kryžiaus ir savo vardu 
reiškiu, vilties, kad jums dau
giau nebeteks imtis ginklo savo 
kraštui, gint*. Bet jeigu ir rei
kėtų vėl kovoti,, išlaikyti tai, 
ką laimėjote tokia brangia kai
na, tai esu įsitikinęs^ kad laimės 
teisybė ir pasisekimas bus jūsų 
pusėje. Tačiau ,as tikiuosi, kad 
su pirmutiniais šių krūmų žie
dais jau bus išsipildę visi Lietu
vos teritoriniai troškimai, ku
rie visų protingų ir teisingų 
žmonių manymu yra teisingi ir 
teisėti. Tebūnie garbė žuvu- 
siems”. '‘(“Pasaulio lietuvis”, 
1938 m. Nr. 14.)

Šventė baigta Laisvės Varpo 
skambiomis melodijomis ir ka 
ro invalidų orkestras feugrojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
0 gen. V. Nagius 'Amerikos mi 
nisterio žmonai įteikė rožę, nu 
skintą iš to- paties, krūmo, kurį 
pasodino pluk. Itn. E. W. Rya- 
nas. Vakare muziejaus kultū
ros salėje buvo demonstruoja
ma brolių Motuzų sukurta fil
mą. --

Taip buvo pirmą tartą Kau
ne .paminėta Amerikos laisvės 
šventė. Ir nuo tada jau kiekvie 
nais metais ji liepos 4. d. buvo 
švenčiama. Bet prasidėjęs ka
ras ir okupacijos suardė užsi
mezgusius ateities planus.

V. Vytenietis

“Tokiais atvejais, kai galin
gos valstybės teismas nubau
džia nekaltą asmenį ir jį nu
žmogina, iškyla aikštėn įsidė
mėtinas paradoksas: toks teis
mas pasmerkia pats .cave ir pa
daro herojumi nuteistąjį Sako
ma, rašytojas su keikvienu sa
vo kūriniu atsiduoda visuome
nės tekinai, ši tiesa dar ryš
kiau pasitvirtina maskvinio tei 
siho atveju. Visuomenės akyse 
Viktoras ‘Petkus, Aleksandras 

Ginzburgas ir Anatolijus šča- 
rąnskįs tapo didvyriais, o mas- 
kyinis teismas, atstovaująs to- 
talistinei sistemai, atsidūrė nu
sikaltėlio suole. Mat, visuome
nės teismas vadovaujasi ne ku-. 
iL>s, ne kurios nors diktatūros, 
valdančios partijos, o absoliuti

nio teisingumo dėsniais. Dėl to 
f visu totalistinnių sistemų tei
sėjai yra ne teisingumo, o bru
talios, savanaudiškos valdžios 
vykdytojai, prisidengę įstaty
mo skraiste. Jie yra maži tota- 
iistinės sistemos rateliai, kurie* 
sudyla bei sunyksta drauge su 
sistema. Tokių teisėjų pavardės 
bus arba užmirštos, arba įrašy 
tos į nusikaltėlių sąrašus, kurie 
sklaidysiu istorijoje kaip gėdos 
puslapiai. Tuo tarpu jų pas
merktieji kovotojai, laikinai su 
niekinti, bei nužmoginti, žėrės 

į ktorijos puslapiuose kaip did- 
Į vyriai, kovoję gerą kovą. Juose 
bus^ neabejotinai įrašytos pa
vardės takių dabarties kovoto
jų ir kalinių, kaip Viktoras Pet
kus, Nijolė Sadūnaitė, Petras 
Plumpa, daugelis, Vladas La- 
pienis,Ona .Pranckūnaitė, Balys 
Gajauskas, Sergieju^ Kovalio
vas ir daugelis kitų”

Dabar marijonai ir jų levitai 
[savo spaudoje smerkia ir degl- 
ina padus Naujienų redaktoriui, 
remdamiesi sovietų šaltiniais ir 
neteismrngu pareiškimu. Jie pa 

Į miršo paties Kristaus žodžius, 
1 užrašytus šventoji evangelr 
joje:

— Neteiskite, kad nebūtu
mėte teisiami.

Per radiją skelbiamos žinios'apie A. ščaranskio į?
vakaruose laikomą kalinį, ku/rjo' Maskv^ suintėresuc£a.; Labai 
svarbu, kad tuose pasikeitimu c sę kaimam ajs. nebūtų? aplenktas

tis, v Kostas Januška
. y": » 5 7 * '0■

vaadtio al
ga iki 30 myių per- : ir 
srąvė

ffoc nearly enough food, and short on 
BgomunthOQ.
* k was an army long on courage.
Ijx short on money. .
•* And then the money came.
$»e $27,000,000 from the
gkkrts of new Americans. .
- ho* people tool «odt # StOCK^
: _ in Amenta

Vėliau iškilmės ?buvo tęsia
mos prie Nežinomojo kareivio 
kapo, čia Amerikos atstovas 
Owen I. C. Norm ir draugios 
valdyba padėjo vainikus. Kalbė 
jo pirm. J. Kaupas ir gen. V. 
Nagius. Pastarasis priminė lie 
tuvių kovas dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Apibūdino Ameri 
kos Raudonojo Kryžiaus atsto 
vo pik. Itn. E. W. Byano dlde- 
Ih^s nuopelnus Lietuvai, aprū
pinant jos gyventojus ir karius 
vaistais ir kita tvarstoma me
džiaga. Priminė, kad pulkinin
kas Išvykdamas iŠ Lietuvos, 
prie paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės pasodino šim
tą daigų krūminių rožių. O Ka-

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

-"-L American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• .Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keMo- 

aių (cruises;, viešbučių ir amomooilią nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
ufe kelionių draudimus; Organizuojame keliones l -Lietuvą ir kitus kraštus; 
^įdarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. *
Z 9 Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 

ii anksto — prieš 45-60 dienų.

? Žibiniu” 30 nr. ve 
rašoma, apie Sovie

ts teismus r teisia
te ntus. Tvirtinama, 
ut ėsdami disidentus, 
yse pasmerkė patys j

Amerikos į šia pirmąja Lietuvoje suruošta 
švente, tikėdamas, kad ji dar 
labiau šias abi tautas suartins. 
Palinkėjo, kad tolimesnė pažan 
ga Ir taika lydėtų visą mūsų 
gyvenimą.

Dar žodį tarė iš Amerikos 
atvykęs kun. J. Balkonas, iškel 
damas Amerikos lietuvių nuo
pelnus Lietuvai ir kovąs dėl 
jos laisvės. x

Pasibaigus kalboms, Ame
rikos lietuvių, choras “Pir
myn”, vadovaujamas Stepona
vičiaus, padainavo keletą’ lietu
viškų ir angliškų dainų. Solo 
dainavo solistė Drangelienė. Po 
sėdis baigtas tautos* him
nu. h r

tautas tai-
Ikininkavo’ Kurtas Žolynas, Vik~ 

floras Motušis, Pranas Zailakas, 
Julius Paulėnas, Ona ZaŪskienė, 
Vaclovą Orvidįenė, Grožv/da 
iGedi^itytė, Marija iGoceitenė, 
Danutė Pranevičiūtė, Birutė ir 
Aldona Balčiūnaitės,

BARAS. Troškulį malšino va
dovas Kostas Repšys, jam tal
kininkavo : Petras Peleckas, Pet
ras NavLekas^Simas Jokūbaitis, 
Eduardas Litvinas,' Izidorius- 
Pavaras, Balys Ruzgą ir Auta-" 
nas Kareiva. -* . - . v

VIRTUVĖ IR KAVINĖ, Tvar
kė yyr. Seirninink'ė Katrina Rep-. 
iienė, jai tgtkinjrimavo; ?|onika 
Cicėnienė, Elena Paj.ėdięp^,Da:< 
na Pajėdaitė, Laima, Aleksienė, 
Vita Baleišytė ir. Amelija Balei- 
šienė. > / .4

SPURGŲ VIRIMAS. Spurgų 
virimą ir kitokius dalykus tvar
kė Zarasiškių KJųhas- ,.

RAGUOLIO LOTERIJA. Bi
lietus platino SMomėjd'Januš
kienė ir Jadvyga Sasnauskienė.

PAVEIKSLO LOTERIJA, Bi
lietus platino Steiunija GaJpsje-' 
nė ir Angelė Mackevičienę.

SALDAINIŲ LOŠIMAS? Tver-, 
ko; Marija Bulotienė* ’ Viktėnja 
Sakalienė if Ona IdzilienE2^- -

JĖJIMASr Juozas -Bfežyy-(va
dovas), Pranas. Eigelis ir Kazys 
Mafiiėifas.^’^ ’

Šiuo metu vyksta Susiyiempmo Lretavių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti flftS

m. Špedahfi^^ Lg
Susivienijimas kviečia, visus geros valios lietuviui, ir-įjįftattgūfc 

Įsijungti j SLA narių;šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis^ - : ' f'

Norime atkreipti ir esamųjų Susiviemjmio narių dėmesį kad it- 
jie gali pasinaudoki vajumi ir nėpraleisti. šios juogoeiapsidraustr 
pridėtinėmis apdraiidomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodam A dideie, nei 50%. NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių. i

★ Apsidrausti galima iki 70. metų amžiaus, netikrinant svei
katos. ’

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų; gali apsidrausti nuo $1,000
iki $5,000. ’ ' . i .

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 mettf galf apsidrausti $1,000 arba
$2,000. ’

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraodų jląnus;
Viso Amžiaus Mokamą, apdraųdą (Witble Life y-Ū_ -

, Viso Amžiaus-Mokamą tik per.,20 metų (20-Payrtienį
LifeV-2) ' *■ .''I y’-;- H.VU'L
Metų Taupomųjų apdraudę (2tJ Year EMou'Uižrit Vr3>'ir 
10 Metų Taupomąją apdraudę (10 Ye>ar EndowfiBentV-X)

■k Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos zip- 
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid Uj/vibi^f • r 

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUVpfcjtauf;ylų 
Noo-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinįSLA Org'an;ddto- 
rių ar Finansų Nekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susimiemji- 
mo Centrą: , * *• / į

Lithuanian Alliance of America- \
307 W. 30th Street [--j • t"■ J k -
New York, N. Y. 10001 * ‘ Z C /
Tel. (212) 563-2210 -. j. : ‘ ’

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesą, 
dienų ir metus), tada siunčiant aplikacijas Juin»4Mfc įttfS&fu ap^ 
draudų mokesčiai. r . }

with repaymfnt 
TO FIT YOUR INCOME



HRIKA
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MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)
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k

12} perskaitė lietuvių kalba į 
evangelijų. Tai išgirdę lenkai mr 
bėgo ir užrakino kleboniją. Per 
tris savaites klusniais lenkų pa
daryti negaiėdamas, vyskupas,

i I
*

12 
£

Kun. A. Burba laišku šliupui |vietQ mišrioje Plymoutlio paray 
1888 m. Spalio 26 pranešė, kad PU°L Būdamas drąsesnis betu- 
laivakortę (kainavusių $40) ga-jvis, negu Varnagiris, kun. Bur-į 
vęs. Ameriką pasiekė, tačiau tik ba pirmąjį ekinadienį (spalio

“Ai! Kaip 
kad mudu 
galėtumėm galiausia, leido (spalio 27) lie 

tuviam organizuoti savo parapi 
ją, klebonu paskirdamas kun. Į

.e*' - J>■ N
‘..r - ■. • ’ ? •’c' ■ ’T---‘ ’• -

J;/.■ T.■

SIRVYDASSUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE GIMIMO M
. :: : i-(TfsiDys)

ĘURBA

Dar vieouolynan uždarytas 
,4un- Burita gavo iš Shenandoah 
Apsigyvenusio jono šliupo laiš- 
jcį; V®d viėdniąi; lietuviai nori 
*tsi«trti nuo lankui ir cuorgani 

;ąuoti savo parapiją su lietuviu 
.įtunigigu. Lietuviai parapiją čia 
suorganizavo 1872 metais, bet 
įęr TOeapsųiūrėjimą ji buvo už- 
-rėkojAnota ‘•Polish”, Lietuviam, 
’kažkodėl; išsiilgus lietuvio ku
nigo senelio A. Strųpinsko, pa- 
f^pijos klebonu tapo nekrikšcio- 

.lenkišku įžūlumu pasi- 
; rešikęs įunl Ą. Lenkevičius, 
. kurį tačiau bent kiek liętuviš- 
Ikąi pramgko, kad - pamokslus 
:.ęia sakydavęs. ■

šliupas nepatenkintiems lie-
* tuvi^n pranašė,* kad pažįstąs 
^Ketuvj pątrįotą kunigą, kurį len
kai ir rusų valdžia persekioja 
juž ir kuris tiktų or-
■?gąni^ŪQjaįnąi naujai parapijai,

-'y 
senąją, nors pasiekta arkivys- 

' jfupąs _N^w Yorkė jr teismo, sa- 
lė? Si nauja parapija, tačiau,

<'7 •Z -

H' —L’ _ .

teįsikūrė 1891 m. vasario 
Šliupui iš Shenandoah jau išvy
kus į Baltimore

Be abejojimo, Šliupo pasako
jimai džiugino šenadoriečius ir 
jie įprašė pakviesti kun. Burbą 
į Ameriką.

pas šv. Kazimieru parapijos 
kleboną kun. A. Lenarkevičių 
paprašyti priimti svečią tūlą lai
ką vikaru. Įžuhis lenkas klebo
nas pasijuokė iš lietuvių ir pa
tarė “grinorių” yusfvesti į aug
lių kasyklą ir ten jam parūpin
ti darbą.

Kun. Bubra todėl apsigyveno 
pas Mahanoy City kleboną, kun. 
P. Abr maitį ir č;a gyveno iki 
šis jam išrūpino (1889 m. spa
lio 9) kun. Varnagirio apleistą

po metų (1889 m. rugpjūčio 6), 
kada šliupo Shenandoahyje jau 
nebuvo. Dar iš vienuolyno kun. 
Burba šliupui rašė: 
laimingas būčiau, 
drauge dirbdami 
visus mūsų brolius iš miego pa- 
^kirdinti ir 4int’ kojų pastatyti 
prieš, mūsų priešus” (1888 m. ^Burbą. Lietuviai iš apleidžiamos ■ 
rugsėjo 5).

Kunigui išvykimą sutrukdė 
tebesitęsiąs uždarymas vienuo
lyne ir susirašinėjimas su Vin- 
co Kudrikos ir vienuolikos drau
gų studentų Varšuvoje organi
zuojama Lietuvos draugija leisti 

nebuvo-vilties atgauti laikraštį Varpą (1888 m. kovo

bažnyčios spėjo pasiimti kai 
kuriuos jiem priklausomus daly
kus. Čia prasidėjo kun. Burbos Į 
naši veikla Susivienijimui. sušaukė į Malumoy City, 1890 m. 

štuoni dele
gatai ir du‘Centro valdybos na- 

rugp. 12), kad Hai: prezidentas lamas Butke-

28).
Shenandoah pasiekęs, kun. Ą. 

Burba su keliais lietuviais nuėjo

Knygos anglų kalba
A KUD IN TH1 DARJL Pikantiškų Ir tntvmia nuocyku

ainžig Ud pokario metų. Vidutinio formato.

• VYTAUTAS THB GREAT- Istoriniai DLK Vy
VtfUe&pŠt to laito Lieturoc valstybei tr 1oa kaimynu istoriU 

Kk^ala viriehaia $4-00. f - *
Mįį Žnyfų yra Unkamoa' dovanos įvairiomis progomis. Ju b 

lakyti ataHankixx T/Nąulienaa arba ataiuntua Čekį az

šuva dėl žydu”. Šį protestą ke
liąs kaip “katalikiškas kunigas” 
(V.L. Redakcija čia klaustuką 

‘ pastatė).
j Rektorius laiške toliau nuo- 
jdė. kad organas Susivienijimui 
(būtinas, nes jame būtų prog* 
i per ištisus metus svarstyti or- 
[ ganizav jos reikalus, sakė, “jei- 
| gu neieškosime iš mūvų gyveni- 
į ino faktų tai iš savo galvų neiš“ 
jmislhjs ine per vieną ar p ra 
jse ino dienų”. Į seimus delegatai 
i jau galėtų atsivežti per metus 
i organe svarstytą medžiagą. Or
ganu galėtų būti Saulė, jei su
tiktų apsitvarkyti, o jei ne, tai 
“turėtumėm savo locną užvesti”.

Astramskas plačiai pacituoja 
kun. M. Juodišiaus laišką 1890 
m. Seimui. Jis pateikia įdomios 
šviesos šio kunigo galvosenai ir 
pobūdžiui. Gaila, kad jo asme
ninės silpnybės sukliudė rasti 
naudingus kelius Amerikos lie
tuvių visuomenėje. Rektorius 
teisinosi, į organą nerašąs todėl, 
kad “aš pats savo žodžių nesup
rantu, kada juos išspaudžia 

> Vienybėje”. Girdi, “sako, kad 
i_ reikia mokinties lietuviškai”, 
’ bri netiek reiktų skubėti kalbą 
. tobulinti, kiek rūpintis “kas 
. mums reikalingiausia, tai yra, 
. apie organizaciją lietuvių Ame- 
( riko j e”.
. (Bus daugiau)

pirmininko J. Rėkaus ir sekre
toriaus Juozo Paukščio para
šais, reikalauta, kad Susivieni
jimas ne‘ vien savo gražiu vardu 
gėrėtųsi, bet iš tikrųjų pradė
ti! ką naudingo lietuvybei duoti, 
ko ikšiol nedarė. Kadangi turi
moji konstitucija šiuo reikalu 
tyli, draugija reikalavo naujos, 
kuri įsakmiai organizaciją įpa
reigotų tautiniai naudingiems| turėjo konscrvatyvinį prolen- 
darbams.

Naujos konstitucijos reikala
vo ir antras laiškas, prisiųstas 
Hazelino šv. Petro ir Povilo 
draugijos vardu (sekretoriaus 
M. Vilkausko). šalia to, siūlė 
“nepajudinamo skarbo” pinigus 
naudoti pirkimui žemės lietu
vių koloniją įkurti ir nerinkti 
į Susivienijimo valdybą žmonių,

išsisukęs ir todėl negalįs seime 
asmeniškai dalyvauti. Laišką 
seimui perskaitė kun. A. Burba. 
Juodišiaus nuomone, Susivieni
jimo “budinkas (pastatas) per 
pusę suardytas, reikalauja di
džiausios pagalbos”. Prižadėjo 
su viskuo sutikti, jei eis “toje 
pačioje dvasioje, kaip buvo pra
dėta” (omenyje, be abejojimo,

Vienybės Lietuvninkų redak-j spalio 1. Atvyko 
cija Susivienijimo nariam pra
nešė (1890 m. 
rektoriaus kun. M. Juodišiaus vičius ir ‘iždininkas Silvestras 
kelis syk klausė, kada ir kur bus. 
šaukiamas - penktasis organiza
cijos seimas, bet iš Brcoklyno, 
New YTorke, nesusilaukė atsaky
mo. Netrukus iždininkas Silvest
ras Paukštis paskelbė, kad Sau
lėj nelauktai radęs, būk seimas 
bus Mahonoy City ir atrodo, 
juo rūpinasi ne pats rektorius, 
bet Saulės redaktorius D. Bac
kauskas ir sekretorius V. Vro- 
činskas, nors abu nėra Susivieni
jimo nariaį, kadangi Centro val
dyboje tuo metu nėra nei vieno 
tikro ir 'pilnai užsimokėjusio 
nario, išskyrus “žemiau pasi
rašiusį, Silvestrą Paukštį”. Pra
nešė, kad į Susivienijimą tėra 
pilnai užsimokėjusios dvi drau-

Paukštis. Delegatais buvo:
. ..HAZLETON. PA.: Vincas La-

(šv.zauskas ir Vincas Pečiulis 
Petro ir Poyilo dr-jos).

MAHANOY CITYr, PA.: 
Danisevicius ir J. Zabįiackas 
(šv. Juozapo dr-jos).

MAHANOY PLANE, PA.: Do
mininkas T. Backauskas ir J. 
Miliauskas (š\. Jurgio Kareivių 
dr-jos).

PLYMOUTH. PA.: kun. Alek
sandras Burba ir Juozas Paukš
tys (Šv. Kazimiero dr-jos).

kiška bažnytingumą). Tik, sa
kė, prieš vieną dalyką protes
tuojąs: “Vienybė Lietuvninkų 
jokios neturėtų provos (teisės) 
vadintis

© žirafa gyvena apie .’10 me
tų. Tiek pat metų gyveno le
dynų amžiaus arba urvinis 
žmogus.

r

t

I * Ekonomistai pataria eiti į 
Garsu Susivienijimo, krautuves pirkti maistą paval- 

nes seniai ji jau pastojo. Garsu gius. Nustatyta, kad pavalgęs 
Šliupi, kuris dėl Susivienijimo 1 asmuo perka maisto net $7,4$ 
tiek gero žičija (vėlina), kiek mažiau už alkaną.

Neginčiajainus mandatus te-iį.urįe n^ra Susivienijimo nariai.
i

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 80608
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turėjo kun. A. Burba, Juozas 
Paukštis, Vincas Lazauskas ir 

gijos: Plymoutho §v. Kazimiero Vincas Pečiulis, Bačkausko ir 
ir Hazletono Šv\ Petro ir Povilo.

Rektorius Seimą iš tikrųjų
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UNIVE
1800 So. Hoisted St, Chicago, III. 60608
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NAUJIENŲ
IKNIKAS

POLONIA SODE ’
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUEIM

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

’ Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką. 

R&Įiėjamsbus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

Miliausko mnadatai buvo be 
draugijos antspaudo, be to, pati 
draugija nebuvo Susivienjimo 

[narys. Tačau nutarta leisti vi- 
Jsiem aštuoniem būti seimo ats
tovais, o sprendžiamas balsas su
teiktas ir kunigam: Petrui Ab
romaičiui ir Juozui Mašiotui. 
Bostono šv. Kazimiero draugija 
pranešė delegato nesiunčianti, 
bet pritaria, ką seimas nutars.

Pirm posėdžių kun. A. Burba 
atnašavo Mišias ir pamoksle pa
brėžė vienybės našumą tauti
niams reikalams. Seimą atidarė 
prezidentas Tarnas Butkevičius 
trumpa kalbai Po to perskaityta 
trys, laiškai. Pirmame šv. Kazi
miero draugija Plymouth, Pa.

Centro sekretoriui patarė syki 
per mėnesį organe skelbti or
ganizacijos pajamas bei išlai
das ir garsinti Centro Valdybos 
vadus bei adresus.Siūlė neleisti 
pie Susivienijimo nepriklausan- 
čiom draugijom turėti delegatų 
seimuose.

Laiškai buvo dviejų paskuti
nių teisėtai Susivienijime pasili
kusių draugijų — narių. Trecias 
laiškas buvęs “ilgas ir opybių 
pilnas’’. Jį parašė rektorius kun. 
M. Juodišius, kuris sakėsi koją

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO^ATSIMINIMUS^ 
Dr/A. J? Gussen ~ MINTYS IR DARBAi, 259“psL, li^ančlTis 1905 

metų fvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpiniro^. _______ — —- - - $€.00

Dr? A.“J. Guswn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----------------
Minkštais viršeliais tik ------------------------------- ——

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ----------------

Salima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakj arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

child's safety
Walking to the school bus, 

to the playground, to a friend’s 
house, to the.store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm. child safety special
ist and fomermedScal director 
of the Pru d ential Insurance Co.

Here era some basic rules 
which Dr. Domm urges par
ents to impress cm their 
children: __

Walk only 
on the side
walk; where 
there is no 
■ i dewalk 
stay on the 
left side of 
the road fac
ing the on
coming traf- 
fie; cross 
the street 
in marked

Dr. Albert 
H. Dcmm 

crosswalks: look left, then 
right before learing the curb, 
making svrc the way is dear. 
Finally, ^atch for turning 
can and walk quickly when 
crossing.

According to Dr. Domm, 
ehfldren should wait for the 
school bv« on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to -he crosswalk and 
then directly to the curb. 
When cro<nng to the opposite 
aide of th» street, they should 
wait until the bus has moved 
on, nth*? than risk being 
etttfbi is the flow of truffle, j

Zm bu Mzjoml Jlif lt- " < 
dideliai darbu. Pirma, jie pa- > 

deda Jum* pasiekti asmeniškai Jūs? J 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- * |į 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę > 
tr parūpina fondus namams įsigyti J

Taupykite dabar.
Bantaupoa, padėto* prie! 10 mėne

sio dieną, neką nuošimčiui nuo mė
nesio pirmo* dienai.

Išduodami Certifikataį kurie ne- 
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumcrs ir jos išėmimo. f

Investavimo knygelė* ląskaitot 
^eša

RSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮitelgU 1923 matili. T< 421-3070
IiUIfOt pietuose Kernui autorwoMIUms pirtatytt
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Reikia sveiko proto ir šalto kraujo
Jeigu kas mano, kad buvo išleista dešimtys tūkstan

čių dolerių Pasaulio Lietuvių Dienoms ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimui paprastam pasigarsinimui, tai 
tas klysta, šiandien pinigų niekas be reikalo nemėto, jei
gu vienos politinės grupės suvažiavimui buvo duotas Par 
saūlio Lietuvių “Seimo” vardas ,tai buvo padaryta iš- 
aiiksto apskaičiuotais duomenimis.

Naujienos laiku įspėjo apie Toronte organizuojamą 
seimą. Jis buvo aplipdytas Kanados Dainų švente ir spor 
to žaidmėmis. Naujienos patarė lietuviškos dainos ir spor 
to mėgėjams vykti į Kanadą ir pasižiūrėti kaip lietuviai 

‘sportininkai žaidžia, o dainininkai dainuoja, bet Naujie
nos patarė gerokai apsidairyti, jeigu nuvažiavusieji ban
dys įkelti koją į vienos politinės grupelės politinę konveh 
ciją. Protingesnieji suprato ir leido frontininkams vie
niems sriubą virti, bet atsirado ir tokių, kurie nepajėgė 
atskirti “Pasaulio Lietuvių; Dienų” nuo “frontininkų bi
čiulių”, tai ne tik tose dienose dalyvavo ,bet ir naivias 
kalbas sakė. Jie parodė visišką savo naivumą ir politinės 
nuovokos stoką. Tenka stebėtis, kad lietuvių tarpe dar 
turim ir tokių politikų. _

Laisvojo pasaulio lietuviams reikia neužmiršti; kad 
jau praeitin nuslinkęs Toronto seimas buvo organizuotas 
didelėmis pastangomis. Jį ruošė ne tik barzdukinės Bend
ruomenės priešakin atsistojusieji vadai ir vadukai. Jiems 
didelė pagalba atėjo iš anapus geležinės uždangos. Kaip 
ta pagalba atėjo? Labai paprastai — didelės propogan- 
dos pagalba. Turime neužmiršti, kad kiekvieną metą 
Amerikos lietuviai liūdnai paminėdavo pačius žiauriau
sius birželio įvykius. Lietuviams jie primindavo baisius 
areštus ,žmonių gaudymą visame krašte, grūdimą jų į 
galvijinius vagonus ir išvežimą į neapgyventus tolimus 
šiaurės Rusijos plotus. Birželio įvykiai surišti su Antro
jo Pasaulinio karo pradžia, sovietų karių ir čekistų bė
gimu ir didžiausiomis žudynėmis Pravieniškiuose, Rainių 
miškelyje, Červenėje ir kitur... Vilniuje buvo išleista ko-, 
munistų partijos klastojimų instituto išleista apysaka,

kuri turėjo tikslo užteršti birželinius minėjimus, ir pas
kleisti naujų nuodų. “Apysakoje” paskleistus nuodus bū
tų galėję nagrinėti birželio įvykiams praėjus, bet ne smaL 
viriams. Jiems “apysaka” buvo svarbesnė, negu birželi
niai įvykiai Pasaulio lietuvių dienos buvo su į uostos ne 
Amerikos lietuvių, bet Maskvos propagandistų paruošta
me fone... O ,

Nuo pirmos Antrojo Pasaulinio karo dienose, Mask 
vai labiausiai rūpėjo panaikinti Amerikos Lietuvių Ta
rybos vedamas darbas. Bandė jis visas priemones. Siun
tė šnipus į pačią Tarybą, bandė į ardomąjį darbą įkin
kyti mažiau susipratusius .jaunuolius, skleidė įvairiau
sius gandus ,o kai visa tai nieko nepadėjo ,tai pradėjo kri
tikuoti vyresnio amžiaus lietuvių politikų anglų kalbos 
netikslius ištarimus... Bet ir šitokiais metodais nieko ne
laimėjo. ALTa vedė Lietuvos laisvei naudingą darbą.

■ Antroji ašaka jiems, buvo Naujienos Šis Amerikos 
lietuvių dienraštis gynė Amerikos Lietuvių Tarybos ve
damą darbą ii- nurodinėjo, ką šio-krašto piliečiai turi da
ryti, kad pavergtai Lietuvai būtų naudingi. Prie laikraš
čio ir jo vedamo darbo negalėjo prisikabinti, tai pradėjo 
kabinėtis prie redaktoriaus. Nieko negali prikibti prie- 
redaktoriaus vedamo darbo, tai bando kabinėtis prie men 
kaverčių antraeilių menkniekių. Jau tas faktas, kad savo 
laiku redaktorius konferencijoje sveikino Amerikos Lie
tuvių Tarybą, šiandien nori minėtą sveikinimą paversti 
“nusikaltimu”. Netolimoje ateityje bandys įtikinti savo 
skaitytojus ,kad nusikaltimu gali būti priklausymas tai 
pačiai organizacijai, kuriais jis priklausė ar priklauso. 
Kiekvienam aišku, jog tai ne rimtas dalykas, bet jis nau- 
dojamas lietuvių vienybei ardyti.

Naujienų redaktorius nieko nenuskriaudė, nieko ne
apvogė ir niekad nepakenkė už laisvę kovojantiems lie-

ttr»«

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

JU GINKLAS - KAPITALAS
XXXVXXC.V. xx^Fvxxxvxxxx^ xxx. xxx.^.y xx^»vjxxxxvx^xxxt, xxv , 'Kremliaus ponai vakariečius 

tuviams. Redaktorius nebuvo jokios svetimos valstybės I Pąniękūiančiai pravardžiuoja ka
fatalistais,bet patys Vakaruose 
tu pačių kapitalistų Įjavyzdžiu 
steigia finansines ir prekybines 
bendroves, karių tikslas—įs®- 
kverpti į Vakarų ekonomiją ir 
uždirbtais pinigais finansuoti 
subversyvmę komunistų

Commerciale Pour L’Europe du 
N.ord” (BCEN) Prancūzijoje, 
Pastarasis ,atrodo, be bankinių 
operacijų taipgi tvarko visa So 
vietų Sąjungos bizni Vakaruo
se.- Jis eina lyg tai centrinės įs
taigos pareigas ir prekybinin
kų tarpe jis tiesiog vadinamas

vei- Europos banku — Eurobank.

tarnyboje, kad galėtų pakenkti laisvės siekiančiai lietu" 
vių tautai. Jis niekad nepriklausė Lietuvės ar Rusijos 
komunistų partijai ir nebendradarbiavo su Maskvos im
perialistinę politiką remiančiais komunistais ar jų gru
pėmis. Redaktorius apsigins nuo nepagrįstų kaltinimų. 
Šiuo laikotarpiu svarbu ne paskirų asmenų klastingi kal
tinimai, bet svarbu daboti, kad viena maža grupelė, ge
rai organizuotos propagandos dėka neišardytų visų lietu 
vių vedamo pavergto krašto laisvinimo darbo. :

Svarbu kad kiekvienas visos tautos laisvinimo darbas 
nebūtų pavestas vienos propagandinės grupės vadovybėm 
Josios vadai gali gražiai pakalbėti, tuščiais žodžiais pasi- - 
girti, bet negali nurodyti nei vieno svarbesnio^ darbo, kurį.
jie, siekdami pavergtai tautai laisvės, būtų atlikę. Jie gali __ __
laisvai kalbėti, ką jie padarys ,bet kol jie nepasakė, kąjgank” Vienėj* ge, Italijoje —'apdirbtos me-
jie padarė, tai reikia jais paabejoti

Lietuvių tauta išsikovojo laisvę bendfofiiiš v&ų poe
tinių grupių .pastangomis. Lietuvių tauta sunkiausiais

. Pasak politinei, ekonominei Sovietų imperijos bendrovės 
žuranlo “Fortune”, Sovietai ir bankai bei įmonės veikia įvai 
yra įsisteigę Vakaruose nema- į-iosė ekonominijos srityse. Pa 
i't&a kaip 72 tarptautines preky > vyzdžiui,. Kanadoje Eovietų Są 
boš ir finansines benefc-dves, junga turi įrankių bei instru- 
darančias įvairių verslų laisvo- inentų bendrovę, Olandijoje — 
jo pasaulio ietyje. “Fortune” Rytų-Vakarų optikos instru- 
žhūohhs, Kremliaus ponai vai- jri«itų agentūrą, Nbrvegijje— 
do-, šias bendroves:- . “Donau mašinų bendrovę Koneisto Nor

Bank” Liuksenburge, “Handels; dienos bendrovę Ruslego, šve- 
Bank” šveiearijoje ir “Banque d i joj e —, vidaus transporto ir

jūrų važmos bendrovę Scansov 
Transport, Ispanijoje — žuvies 
bendrovę Fesoohsa, Belgijoj— 
automobilių importo - eksporto 
bandrovę Scaldia-Volga ir t.t.';:

Britanijos instituto Brian 
Crozier tyrinėjimais ir studija 
“Study of Conflict” remiantis, 
Sovietų Sąjungos plačiai pas
kleistas" bankinis tinklas turi 
tikslo palengvinti Sovietuos ga* 
minių eksportą. Briant Crozier 
institutas pavyzdžiui nurodo ti 
pįšką Sovietų bendrovę MAF-^ 
TA-B, kuri parduoda Vaka
rams naftą, alyvą,, tepalus iir 
mozutą. Tam tikslui ji turi di
delius plotus rezervuarų Belgi
joje, Olanijoje ir Britanijoje. 
Pasak to paties instituto. Sovię^. 
tų Sąjungoj .bendrovės Vaka
ruose daro bilijoninę -apyvarta,

rių taip vadinamą Europos ban
ką— Eurbbank/įš to. įžino su- /

krašto gyvenimo momentais mokėjo rasti bendrą kalbą visa Ameriką zu|a pą$s /apdairiausias Maskvai tarnaūjan
if išmoko atlikti bendrą darbą. Turime pasitikėti savimi 
šiandien. Turime rasti bendrą kalbą'ir išmokti bendromis 
jėgomis dirbti pačius sunkiausius ir pavojingiaūšiuš dar 
bus.

Be to, visi žinom, kad lietuviai visą laiką vežė orga
nizuotą kovą. Šių dienų smarkuoliai įsitikins, kad -ir jie. 
vieni daug neatliks. Jie buvo priversti siekti bendro dar
bo. Jie privalės išmokti atlikti tai, kaš bus daugūfees ap‘: 
tarta ir jie mspavesta. Jeigu jis to neišmoks, tėi bus įfe-1 
likti nuošalyje.

Taip pat turėkime galvoje, kad jau trečias iSėhŪO >o tautos laisvę ir gerbūvį.

tis lietuvis.-Maskva (tepajėgtų lietuvių apjungtų Ameri
kos lietuvių organizacijose niekinti, bet tai gali lietuvius 
pažįstantis Kaune gimęs ir Maskvai parsidavęs mūsų tau 
tietis. Yra pagrindo manyti, kad Amerika seka ardomąjį; 
jo darbą ,bet gal ji nekreipia reikalingo į tai dėmesio. Lie 
tuviai patys turi nito rasų atsiustų agentų gintis.

Taigi, nekreipkime dėmesio į tuščiavidurius pagy
rūnus. Imkime tuos kovos įrankius, kuriais pasiekėme 
naudingų rezultatų. Saugokime senas savo organizacr 
jis, pasitikėkime vieni kitiems ir tęskime kovą už lietuvių

va sovietijos karo pramonei. Iš i 
antros pusės, tais pelno pini- . 
gaiš finansuojama viso pasaulio 
komunistų partijų subversivynė 
veikla Vakaruose ir Išlaikoma 
milžiniška propagandos “ma
šina”, kuri savo žinioje turi ra
dio bei TV stotis ir leidžia viso-

brošiūras, laikraščius, žurnalus 
ir panašiai.

Pasak . Croszier institutą, tna-
Nukdta i 6 įJd.
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E. JASICNAS

/ Felikso Vaitkaus kapą ir gimines 
aplankius
(Tęsinys)

E. J.: — Ar tėvas yra M norspasakojęs apie “skrai
dančių tvirtovių” išbandymus II-jo Pas. karo metu?

jP. V.: — Ne. apie tai jis neužsimindavo, gal dėl 
to, kad jis nenorėdavo mus nugąsdinti su įvairiais savo 
nuotykiais ir perg\venimais. Mes tik žinom, kad II-jo 
Pas. karo metu jis didelį tų lėktuvų skaičių išbahdė. 
Pirmaisiais karo metais bandydavo “skraidančias tvir
toves” (B 17 — "Flying Fortress"), o vėliau — “super 
— skraidančias tvirtoves” (B 28 — “Super Flying For
tress"). Jis buvo JAV karo aviacijos lėktuvų priėmį* 
mo pilotu. Prieš priimdamas Boeing aviacijos dirbtu
vių pastatytus lėktuvus karo aviacijos tarnybai, tėvas 
turėdavo juos ore išbandyti, patikrinti, ar jie atitinka 
nustatytoms specifikacijoms. Jei lėktuvas specifikaci
joms atitikdavo, tėvas jį priimdavo karo aviacijos tar
nybai. Toks skraidymas buvo labai pavojingas, nes lėk
tuvuose pasilaikydavo, gamybos klaidų (bugs): kiek
vienas lėktuvas turėjb mylias elektros vielų ir tūks
tančius judamų dalelių. Tokių bandymo pilotų, (acce
ptance test pilots), kaip tėvas, buvo ir daugiau, ir dau
gelis jų bebandant lėktuvus buvo praradę savo gyvy
bes.

E. J.: — Ar jis skraidė ir II-jam Pasauliniam ka
nu pribaigus?.

♦P. V.: Ne, po karo jis niekada daugiau nebe- 
skraidė. Atrodo, kad karo metu jis buvo iki soties alsi- 
skraidęs, nes, lxbr įdydamas lėktuvus vieną po kito, 
jis turėdavo skraidyti beveik kasdien, nuo ankstyvo

ryto iki vėlumos. Keliais atvejais jis buvo 
kad norėtų pajusti, koks jausmas yra skristi spraus- 
miniu lėktuvu. j

E J.: — Ar jis yra ką pasakojęs apie savo trans
atlantinį skridimą su Lithuanika II 1935 metais?

P. V.: — Daugelių progų jis pažymėdavo, kAd be- 
hveik visas skridimas per Atlantą buvęs pagal incstiLJ-, 
mentus. Kelis sykius jis turėjęs daug rūpesčio dėl šipšy
nų apledėjimo, turėdavo smigti žemyn į šiltesnį orą, 
ir lėktuvą išlyginti tik arti vandens paviršiaus. Jis taip 
pat pasakojo, kad keliondi turėjo pasiėmęs tėruiusibį 
butelį su kava. Butelys Įjūvęš pritvirtintas lėktuvo pa
lubėje. Praskridus Newfoundlandą, butelys atsipalai
davęs ir kritęs. Krisdamas būtų sudaužęs kompasą, ir 
viskam būtų buvę galas, bet Vaitkus suspėjęs jj bekren 
tantį pagauti ore. Skrisdamas jis turėjęs ir radijo Kom
pasą, alrcguliuotą Athlone (Airijoje) stoties bangai. 
Tikrumoje, tai buvo dabartinėje aviacijoje ffiuiddja- 
mas ADF (Automatic Directional Finder). Athlone 
stotis porą sykių kas valandą duodavosi oro pranėši- 
mus ir plokštelių muziką. Kiek man žinoma, toks ra
dijo kompasas, kaipo navigacijos priemonė, transat
lantiniame skridime tada buvęs panaudotas pfTnlą sy-

užsimfūęs/ nonfė tfflk rifetaerrės metus. Atostogas ir savaitgalius 
dažniausiai pralėkdavome Šveščarijoje ar Aųs&ljbje, 
kur laipindavome po Alpių kadrus. O kainus tėvSs he- 
paptašai n&ėgo. Ten gyvenant,/3Š prilaasian Ameri
kos Skautę postui Vokietijoje, ir tuo laiku su kitais 
dra^^ftš Mivome išvykę į skautų stovyklą Škotijoje. 
Gavęs žfMą apie tėvo mirtį, aš tuoj grįžau į Wiesba
den^. Tėvas -mirė būdamas labai jaunas, tik 49 metų

Mės įSnlojomė .kad tėvas, būdamas vaiku, buvo 
perstojęs reumatine karštlige (rheumatic fever), ir jis 
pats, ft^rcfeVd, kad to pasėkoje turįs širdies ydą. Bet 
jis lengvai praeidavo visus lakūno sveikatos patikri
nimus, fr jokių sutrikimų nebuvo randama. Aš manau, 
kad tai ir buvo pagrindinė jo mirties priežastis.

Aį^iirime is Lietuvos (Ėsiveitif&^ suvenyrus

P. Vifilkuvienė paruošė labai skanius pietus, ir tuo- 
mi parodė savo neeilinius kubnarimns sugebėjimus. 
Porcetehas ir sidabras buvo aukštos meninės vertės, 
atsivežt iš Europos, pasakytume “collectors items".

PaA^fiprinę ir pasišnekučiavę, apžiūrėjomė p. 
VaitkūW^ėS butą, kuris buvo ūesicrg jĮfedangJkai šva-

, Valgomajame kambaryje, kertinėje spintelėje 
yra. sudėti įvairus fiefūvių ficiudfes meno drožiniai: 
audėją prie staklių, motina sopa kūdikį, du ūkininkai, 
dvi kaimo; ritėtęrėlfes, ir kt X

Miegamojo kambario dalį užima memorialinė F. 
\ ai tkaus kertė, ant kkiribs šienų, gražiuose rėmuose 
kaba dail. Penčylos 1935 m. piešti F. Vaitkaus ir jo 
žmonos Martos šaržai, Lietuvos Respublikos 1935. X. 5 
Itn. F. Vaitkui įteikto Vyt Didžiojo ordino diplomas, 
Lindbergo skridimo 1927 Yn. ^veikslas, ir pik. Itn. F. 
Vaitkaus prie ^skraidančios tvirto ves’’ nutrauka, da
rymo II-jo Pas. karo metu. Aht stalelio — F. ir M. Vait
kų nuotrauka, fr kėlios aviacinės knygos.

Visas aukščiai išvardintas dov&nas suvenyrus 
nufotografavai.

If. Vaitkuvienės

Ponia VaiOaivienė buvo irt u ms maloni ?t dra%£š- 
ka. bet nerfarėjo būti rekordtfojaTna magn.
Atidžiai pef^Qrejoftre jos labai rūpesfDbgA. užkabo
mus albumui sį i$fio4ęhdkomis ff iškar
pomis iš F. ViitkslĮie ęr^š — ir —•pb ti^isžį 
skridimo laikė. PeržiOrėjome šešis tdkiič a&UBius.

kį aviacijos istorijoje. Tėvo pasakoj imu, radijo k<Hnpa-> 
sas veikęs gana gerai. Bendrai, 'su šio naujo instru
mento veikimu pradžioje buvo turima gana daug kliū
čių, ir aš esu linkęs many ti, kad mano tėvas tikrai tu
rėjo laimę. Skrisdamas Jis taip pat darė kurso Mpskat-' 
čiavimus, atsižvelgiant į vėjo nunešimo kampą, bet lai 
buvusi tik šalutinė jo navigacijos priemonė.

E. J.: — Kokias bdvo tėvo mirties aplinky^hJė$?r
< ‘ - -J = ’■ 1

P. V.: — Tėvas buvo paskirtas JAV karo aviAcijotei 
Europos aprūpinimo viršininku (Chief 0f the procu
rements). Wiesbadcnas buvo svarbiausioji JAV Euro
pos pajėgų oro bazė. Vokietijoje, Wiesbadenė, gyve

nu ir tvtakrngas, su retais, meniškais “antikiniais” 
baldais Sr |>>puoiiilais. Mūsų dėrriesį atkreipė įvairūs 
1935 metais iš Lietuvos parsivežti suvenyrai ir dova
nas, karių vjsuose kambariuose buvo tikrai daug, išti
sas itiuKtėjėtfs. (

Svečių kambaryje ant stalelio -— Dariaus ii Girė
no biustai. Sienas puošia du išsiuvinėti, lietuviški pa
veikiai. Vieaas jų vaizduoja sceną iš senovės lietuvių 

ž fcJriviu ir v^iliRer®^^^aVW33lIas vįį. 
duojš teJvėlyje sėdinčias metii^su d^&reje* Įgalinan
čias dvi grfbcs. Akt sienos kabd aiftgflmi piėštaš p? 
VaitktrilfeiW sūnumi portretas, Pilypui būnant gal 
šešių metukų amžiaus.

Pirmame ŽlbuMe fctaro stadėtosi imąirSuS^ Iš pa
siruošimo II-jam fc^msalTantiniam skridimui,
kurį, kaip žinome, sfiRSflFganizavo ir visokeriopai rėmė 
Naujienų dienraščio bendrovė, ir prie jos sudaryta 
ALTĄSS (Amerikoj Lietuvių Transąjlantinio Skridi- t 
rto Sąjunga). Tfeta sudėtos visos Istorinės nuotraukos ’ 
iš surengtų aviacijoj dienų. Lithuanica II lėktuvo per- 
slntymas Jr fiWktttoaM laukimas
New Yorke palankesnių skridimui oro Sąlygų; privers- 
tmis ntrtūjjTmas Ątrifcye. it Všnkflį atliki
mas Lietuvoje, 1935 m. spalio mėneq.

t
(Bus daugiau)
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Dfc. K G. DALUKAS 
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGJNt CHIRURGIJA 
6449 So. Putaskj R< (Crowford 

Medical Building/. Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitari mą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

CICERO prof. Mečys Maękėvifius, LV 
LS prezidiumo pirmininkas ir 
ALTos vicepirmininkas Teodc

M. ŠILEIKIS Waukeganas

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

bLeibaigiant liepos mene _
- - a i - • • < • , , ras Blinstrubas, Tautines Sa

suu Čikagoje nureLietuvos ka .. - - , - jungos veikėjas,nuo menes savanoris —- kim*. / J .
Į . \ įsas parengimas praėjč la
bai gražioje — šeimyniškoje 
nuotaikoje.

S. Paulauska:

riuomenės savanoris — kūrė- į 
jas Jurgis Breivė. Tai buvo au
kota asmenybė. Lietuvoje ver
žėsi į platesnį gyveninių. ALi 
vykęs į šį kraštą dirbo vaisti-f 
nėję pardavėju ir namų re- į 
niontų ko’ntraktorium. Gaudn ;
mas nedarbingumo, o pasku raina, vedama ir leidžiama Ka 

‘ senatvės pensiją, atidarė J IB zės Brazdžionytės, nuo rugpiū 
laboratoriją, kur gamino vais- 

on - >2 - - kad plaukai nežiliu ir ne-DR-. PAUL V. DARGIS plikių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*nchest»r Community klinikos 
Medicinos dirokrooM

1938 S, Henheim RdL, Wastchostor, HL
VALA? 'DOS: 3^- -9 darbo dienomis ir

•NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
. Tetaf. 695-0533

Pox- Vili.y Medic*! Contof
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Lietuvos Aidų” radijo

Uaoąi sunkiai pergyveno sa 
vo vienintelio sūnaus mirtį 
kas pagreitino, kad ir jo širdis 
nustojo plakusi.

S. Paulausko:

.ei------ BE 3-5893.

DR. A.8. GLAVECKAS 
GY^YTOJA^ CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wut 103rd StretJ 

Valandos pagal si lik to n m*

Varpininkų parengimas 
+ * 

Liepos 23 d. Čikagos Lietuj 
vos Vyčių, salėje ir sodelyje 7> U5 ▼ N Lili SUltzJC ii oOCICl' Ik t •
• 1 ’ T- • V • • 1 T • K^alnQ-įvyko metinis \ arpininkų Lei-C

rio 21 d. pradės dvi laidas va
karais. Prasidės 9 vaj. pirma
dieniais ic antradieniais ii 
WOPA radio stoties 1490 — 
AiM banga. Debarjau virš me 
tai būna penktadieniais 9,30- 
1G v. Taigi, iš tos paties stoties 
bus savaitėje trys laidos p< 
pusę- Valandos, Jose bus įvai
rių, skyrių:. teisės, socialinio 

petigijotų. kulinarijos kampelis, 
Hienatūros ir daug muzikos bei

"Jūs tyrinėjate Raitus, nes tariatės juose turį amžinąjį gyvenimu; 
įie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji ji pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia nętik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
a

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
dinių Rondo paren^nias. Me
nine programų atliko soliste 
Lena Petrauskienė, jai akom
panavo jauna muzikė Lilė slei- 
terytė. Buvo pravesta turtinga, 
vertingomis knygomis, loteri 
ja-

Į Parengime dalyvavo dange- 
] lis ŽNTnitt varpininkų — liau-

- VaL asai susitarimą, uždaryta treėj dininkų veikėjų, tarp kitų

DR.LE0NAS SEIB6TTS

Kviečiami yišį lietuviai klau-

badijo pręgramus ir kiek ga 
hnt paremti vedėjos darbų.

. OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

2618 W..7L St.. T, L 737-5145 
Tikrina akis Pritaiko akining jį- 

“contact lenses”’

mirusių

Lytis nebereika/.nga
Laboratorijose, stiklo vamz-

— INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—į popiet 
ketvirti *—7 vai vai
Ofi*o 776-2380 ..

Ruldanciįo, fslef.; 448-5545

db. vyt. žąukas 
gydytojas ir ohrurgas

Bandr* praktika, ąp^. MOTERĄIlgos.
Ofisas 2652 WEST 5yth Si RC-ET 1 

Tai. PR 8-1223
OJTSO VALu pirm., sritį ad., treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8. vai vak. Stštadie- 
maiš 2-4 vai popiet i£ kitu laiku 

pagal susitarimą.

(Arch Support^ ir t t

2850 West 63rd SU Chicago IIL 60629 
TeJaX: 6-5084

PERKRAUSTYMAI 

roving 
Leidimai; — »iln* ipariudi 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖ NAS 

; T»L WA 5r806a.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Pilvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel.^frJMg arba. 376^5996-

j RAtHja žetMor valandos

Visos programos II W0PAr

Liahnriv ^b«: kasdien nuo pir- 
madienlą, iki penktadienio 3:00 
—3:30 vat. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

Vodsfc Aldona DauRus

Tolei.: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 40629,

NORMANĄ 
kfURšniNĄ

I* Vii* 677-8488

185 North Arw©d

pasirinkimas
rfenintelj

— Jel MnQte asmenis,* kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jienS-Naujiėaaš dW si> 
▼aifiS betftoksauT

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

Dvi policijos mašinos buve 
reikalingos išvežti vogtus daik 
tus. Jų tarpe buvo TV apara
tai, baldai, laikrodžiai ir bran 
genybės. Butuose taip pat ras
ta $10.600 grynais ir apie už 
$20.000 narkotikų.. Ten buvę 
penki jaunuolis bandė pabėg
ti pro langus, bet bu\c sulai

kyti. '

* Senovės graikai t
gailėdavosi iki atgimimo čerė-. deliuose, kūdikių prasidėjimas 
monijų. Laike tų ceremonijų/ Jungtinėse A alstybcse. jei lik 

ta technika bus oficialiai leis
ta, gali turėti didelį pasisekimą 

(boom), pasakė biochemikas 
Robert J. Benawisz. keliu knv 
gų mokslinėmis temomis auto
rius. x ;

Benovvicz pasakė, kad Ame-: _ ,
rikos daktarai ten l-’ metu? ~ Iš pakilęs
mažiausiai, ęksperimentave balionas.nepajėgė pasiekti Bre- 

;t gyvybės banduomose vamz-;sto’ buVQ P^^rstas kristi į van 
deliuose užmezgimo technika1 den!’ Jcigu vėjas ballon^ būtl# 
ir pridūrė, kad jau galimas da-’ Pastūmėjęs dar 115, tai būtų ,j 

^lykas jog bent kokia sauja 
Amerikos moterų tokių “bei- 
bių” jau pagimdė, tik dakta- 

^rai ir tokių kūdikiu tėvai tylė- 
E-jo, prisibijodami būti religijos 
’ir

mirusysis biįdavo aprengiamas 
vaiko drabužiais.

niTO^i ii j ) lll-nn ■'TSSMaMSi^i iii ii r ~ r

A. A.

WALTER CHERRY
' mirus, jo žmonai Valerijai ir giminėms reiškia gilią užuo- ' 
jautą ir~kartu. liūdi

v Barbara Šmolelis

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

pasiekęs Brestą.

medicinos pasmerkti.

AR BŪTINAS KONTAKTAS 
STEBŪklui PATIRTI?

Kaip prieiti, kad būtų ste-

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

Nuo 
1914metu
- Midland. Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
pasKoitf reiKalds Visos: mū- 
su apylinkes.. UęKojąme 
jjmnsj mums . parodė 
pasiUKejimą. Mes norė
tume, ouu Jums naudingi 
ir ateityje. r

Sąskaitos apdraustos* ito

2657 W. 6? STREET 
Chicago, IL 6Q6z9 

Tsli 9^740Q . ,
892* SO,, AV
Bridgeview, jUiųois 60455

■ TįT 593-940C\

MIDLAND 
SAWN88

<

buklus? Pasiklausykite “Gero į 
sios Naujienos Lietuviams’| į 

Sulaikyta vagių gauja [penktadienį 9;45 vai./vak, ra-, 
Chicagos pobdjos Central.- banga 1490 Pfcr “Lie' ’

škv tnvos Audus/ ir šešfcadiehį 9^10. i 
‘ I vai. vak., banga 106. 3rKM. -

I girsite: šv. RAŠTO MATERIA-
i TIKA. Ar galimas ir kitoks i, 

, tų nusikaltimų skyriaus, paiei- Išdavimas, apart to. kurio J ( 

gūnai iškratė 36? m, Jjmmv • 
Brovn butą, esantį 3459 W. Jacp 
kson Blvd., taip pat 49 m. Bo- 
oker HoTlimon greta esantį bu
tą. Jie įadu ginkių ir virš- 500 

.gabalų, pavogtų prekių., Ras!?; 
taip; pat .narkotikų, kuriais 

'manoma, mokėjo už pavogtus’60454.
daiktus. .c:

i

į

Jnio distrikto atitinkamų 
rių policijos pareigūnai susekė 
7 vagių gaują ir juos sulaikė. 
Taktinio vieneto ir Organizuo-

b’uvome išmokyti mokyklose 1 
Pasiklausykite atsakymo.

Pareikalaukite knygelės
. “Kaip atgimti iš naujo”. Prį-tj 
‘siusime davanai. Mūsų adre-i 
įsas: Lithuanian Ministries, P į 
'O. Box 321, Oak Lawn, ILL.,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
(Pr.)

ANQ. LOAN ASSOSIAT1ON
4040" ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILL.I.NOJS. 60632.

Fruit-Fillėd Fantasies

1 Vea* ^čonnf® 
Certific^fp 

(Minimum S5.OO0;

MT accounts com
pounded dailv — 
Passbook: Savings.

In today’s “do-it-yourself ^orkLr the decorator or
the professional too, for that matter, is turning tocresaingiy to 
“turnings"—or architectural spindles as thearYe known, in the, 
trade—to provide innovative and imaginative touches M the

i home. .. .J - . ....

the same products 
which used to be known as 
hafastredes in statreaaee now 
are available in a variety of 
sins and styles. But the sky's 

rtbe limit when it comes to 
the decor**"? «res which 
tbeyYe nrer beinrpek

Archlteccs, Interior designer* 
*do-it-y<mnrelferB** find 

the Indies a venatfle, stylish

indoors or ouL. X.
Splndlea ere being wad at 

eandie holders or kasop bares, 
m room dividers, screens and

mounted on. uraflt a&d doors'

aa plant holders or as grille 
I dements..

WmL, the woriA’a Mrgesr

spindJea. produces tbeee dec
orator Items tn ntne different *-

nenes and in heights frona TM 
toebre to eight Jeek

The spindles are toads cd

A bfWfruru on. eplndM

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI;
Chicago*
Li et ū vi u
Laidotuvių
Dircktorij
Awociacijofi

’i AMBULANCE
PATARNAVt
MAS. OJE^A 

!l IR NAKTL

f TURIMI
KOPLYČIAS

!* VISOSE MIESTO

į DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS !B LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArti 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5bth Ave, Cicero, UL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

Y Enjoy tfce froitr of summer’i labor — with a delectable aoacr 
€re«Ea dressing. Simple to make and delicious to eerrn, It’i a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — trapes, 
ttiaabeuiea, chacries applet, plums, peaa, pineapple, apneotp 
and khrL

Dmioped by home economist! for Morion Salt Company, 
the dr»inp’.« quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of bro*ra noųpu and Mortoti*Nature *a Seasonr^eaaaoint 
blend. į - į ,

į Other aehd tlpa? To please the eye as well at the tarte buda> 
wry color, rliapea and sizes of different fruits (or vegetables) 

/ CD the serving platter.
V To prevent mU fruit from dweoloring. dip slices or vedsye

GEORGE F, RUDMINAS
ŠŽT9 Sol LITUANICX AVE. TeL: TAr4» 7-1138-irSJ

3o«r Cream Dressing for Fresh Fraita . - 
H teaspoon Morton / 

Natose** Seasons 
seasoning blexad

fa mall beri; mix v^L Store fa

1 - ’ * r* —
:>4l (SottBot) carton sour
• mam •

(LACKAWICI)

2424 WEST 69U STREET
2314 WEST 23ni PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pxloe Hilk, UL 874-4411

^$54 So* HAJLaSTKD STRfTET

KKpvbUe 7-1213
Vilnia 7-6471

Phcme: TArds 7-1111

( _ naujumo^ CHICAGO 4, ILL Friday, August 4. 1978



TRUMPAI <

Patikslinama, kad Antanas 
Stankus iš Marquette Parko 
lietuviškos veiklos veteranas 
pradėjo ne 81-mus, bet 91-mus 
amžiaus metus. Už klaidą atsi
prašome ir bus malonu švęsti 
ii minėti širntuosius metus, ko 
ir linkime.

Ermel ir Peg- 
— apeigų scr 
Meižis ir EJe- 
vėliavnešėmis

— Hamiltono lituanistinę mo
kyklą praeitais mokslo metais 
lankė 82 mokiniai, o dešimt: 
kiasę baigė 10 mokinių. Vieti
nis “Talkos” bankelis parėmė 
mokyklą $4.000 auka.

— Kanados šaulės, vadovau
jamos S. Petkevičienės, ruo
šia gegužinę ir jaunimo sąsk
rydį rugpiūėio 20 d. Hamilto
no Medžiotojų ir Žuklautojų 
klubo vietovėje, prie KaLido 
nijos. Pelnas bus skiriamas Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kong
resui.

Girėnu posto Moterų skyriaus 
pirmininkė, Mary Martin — 
'.icepinn., Stella Karalaitis 
ižd., Carol Kabinak — sekr., 
Ann Sikorski— religinėms 
apeigoms, Marilyn Cextcius 
istorikė, Herriet 
gy Davidauskas 
žantėmis, Helen 
onor Pleyer —
Praeitą kadenciją pirmininkė 
buvo Mary Tyszka. Įvesdini
mas į pareigas bus rugpjūčio 
12 d. 7:30 vai. vak. posto palai 
pose, 1116 So. Western Ave.

Chicagos Sveikatingumo De
partamentas nemokamai skie
pys vaiku darželio ir pradžios 
mokyklų mokinius rugpjūčio: 
16-18 d. nuo 10 ryto iki 4 vai. 
popiet Marquette Parko valdi
niame name, 6700 So. Kedzie 
Avė. Vaikai, einą į darželį, pir
mą, 5(a ir 9-tą skyrių privalo 
turėti skiepijimo pažymėji
mus.

— Chicago* Lietuvių Operetės' 
Choras PIRMYN ruošia pikni
ką rugpiūgiĄ 13 (i sekmadienį, - 
12:60 vai., Vyčių salėje ir sode,' 
2455 W. 47th St. Bus įvairių 
gėrimų, šiltas iir skanus val
gis. Gros Walter Barry ork. Įė
jimas $1.00 ir daug vertingų 
dovanų. (Pr.)1 Namai, Žem« — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Jų ginklas — kapitalas
Atkelta iš 4 psl.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS X(tome, kad viso pasaulio komu
nistų partijos, kurios daugu
moje skelbiasi ųTpi įklausomos 
nuo Maskvos, visdėlto paslėp
toje formoje yra išlaikomos 
Kremliaus ponų, nors pinigus 

’ gauna iš Vakaruose veikiančių 
. Sovietų Sąjungos bankų ir kitų 
institucijų. :

Antra vertus, Sovietų impe
rijos bendrovės, organizuotos 

‘kapitalistiniais pagrindais, tar- 
[ nauja Kremlaus ponams. Tos 
. visos Sovietų bendrovės Krem
liaus ponų rankose yra stiprus 
ekonominis ginklas totalistinio 
karo planuose ir kuris pirmoje 
eilėje yra nukreiptas prieš JA

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hi. Virginia 7-7747

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 
—.. '■j'"; *’ \ }

$38,800. ' ’
MODERNUS 15 metų mūro, namas. 

2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa.. Daug priedųr Marquette 
Pąrke; aukšta kokybė, $50,000. *

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoi ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. :

4/
ias gazu šildymas. Našlė atiduoda už2 butu 9 m. senumo.. 2 do 5, 3 mie

gami. 51 St už Kedzie. Tik $82,500.
72 ir Campbell aukšto naujes

nis mūrinis namas Įrengtas rūsys. 
$65.000. .. . .

10!4 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

tadienį) šaukia visuotiną Spau 
dos Klubo narių susirinkimą, 

— SPECIALI 20% NUOLAIDA»kuris įvyks: Chicagoj, 6819 S. 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 1 Washtenaw avė., (prieš Mar- 
Daug įvairių puošmenų. Moka-jquette parapijos salę). Į namą 
me H už sidabrinį dolerį. Per- j įėjimas iš kiemo — sodelio pu- 

, būti
nas, nes yra daug susikaupusių 
įvairių klubo reikalų.

Klubo Valdyba 
Chicago, 1978. VUL 2 d.

• šakių Aps. klubo pik. pyks 
rugpjūčio 6 d. 12 vai. vidudienį 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 47 St. Bus baras ir virtuvė, 
šokiams gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas SI. Visi kviečiami 
dalyvauti — praleisti linksmai 
sekmadienio popietę s^ šakie-

— S. J. Dalius yra Vasario 16 v v . *_____- _____ ___
gimnazijai būrelio vadovas Ha. pašto ženklus ir pinigų j Narių dalyvavimas
miltone. Būrelis sudėjo ir yra kolekcijas. PATRIAr 4207 So.
išsiųsti gimnazijai 8,124 dole Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.) 
riai. Išn uom u o jama įvairiems
- Hamiltono kredito koopera^”^^?™1

n v, . W. IA Ivfn^lVa Cllll CT "ntJ CTAlflQxrlm 1
tyvas Talka užbaigė siu me
tų pirmąjį pusmeti apie 12 mi
lijonų balansu. Per pusmetį 
pelnyta' §47,868. Paskirta vie-

’Iro mokinio kelionei į Vasario
16 gimnaziją $513, aukota kul
tūrinėms ir lituanistinėms ins
titucijoms. ‘Talkos’ 
pirmininkas yra J.
tis.

valdybos 
Krištolai-

;lė. Muzika sulig pageidavimų— 
Balio Pakšto ar kitų. Reikalui 
esant prašoma kreiptis: 3800 
So. California, tel. 247-0582 ar
ba 247-1804. (Pr.)

—Dėl visų rūšių stogu dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

. Pr.ičiais.

išrinkta
—Chlcagos Lietuviu Spaudos! 

Klubo valdyba šių metu rugpiū
(Pr)

— Bernice Graves
Amerikos Legiono Dariaus—’ čio 5 dieną 7 vai. vakaro (šes- Juozo šmotelioNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus korulsi] a kreipiasi 1 visus skai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos žmonių, gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ref 
kalų renesanso.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.

Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Ave.

Chicago, HL 60629 Valstybes imperalizmo žodžio 
sąvokos priedangoje.

Štai kodėl Maskvoje sėdin
tieji ponai labai yra suinteresuo 
ii detentės išlaikymu ir taikos 
koegzistensijos dvasioje sukur- 
ta bendira^darbiavimo atmosfe
ra vadinama “peaceful trade”.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūauvoe” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliŠko- 247-0582 arba 247-1804. 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienoj 1739 S. 
Halsted SL^ Chicago UJ 60608.

RENTING IN GENERAL 
N u e m o <

IŠNUOMOJAMAS 3 kambariu bu
tas vienam asmeniui. Teirautis tel.

HELF WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

M. L. S.
REAL ESTATE

DENTURE WEARERS
A major 

advancement
O*'

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably .up to 4 days

SECRETARY

India Engineering Council, 333 N. 
Michigan, Suite 2014. needs mature 
secretary with typing,' shorhand 
skills.

Phone 236-2162 or in person for 
interview.

CLERK.TYPIST
We need someone to type and hand
le various general office duties. Good 
pay & benefits. Loon location. Call 

368-8787 ask for Ralph. /

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

- NAUJAS IR GRAŽUS
2-jų aukštų, 3 miegamų izoliuotas 
namas, šeimos kambarys, salionas, 
virtuvė ir vonia. Tik vienas blokas 
nuo ežero, prie Pell Lake, Wisconsin 
valstijoje. Įkainuotas tik $45,000. 
Skambinkite Jackie Rust angliškai.

WAUWATOSA REALTY Co?
414— 248-8111
CALL COLLECT

HELP WANTED — MALE 
DarMninki- Q»I^I>

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba Jr Remontas Į

> r,. , --------------------—  

ELECTROS ĮRENGIMAI, ~ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miasfo Uldltrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* jrrrit, H- 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman' Avė. 

Te!. 927-3559

s

«—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensinlnkarm 
Kreiptis

4M5 S*. ASHLAND AVĖ. 
5JM775

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSc. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais {rengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. • į'* <

Į

. VLsas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti, žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HAL5TED ST. 
CHICAGO, IL 60601

•’ Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL 

Pavardė Ir vardas____________________________________________________

Adresas

• Užstkarr Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede dol.

Pavardė ir vardas _____________________

, kuria

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardu

Adresas

ELECTRICIAN
2nd SHIFT ; _

/Ve are seeking an individual with at least 4 or more years of electrical 
experience, trouble shooting & repairing industrial equipment. Mainte
nance on our high-speed packaging machines requires the successful applicant 
to have a strong background in motor • control circuitry. Up to $7.90 per 
hour. Excellent benefits package. Call KARL STRAND, 581-6100, ext. 354.

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
Chicago, HL -

An equal opportunity employer M/F ’

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

SIUNTINIAI L LIETUVA
MABDA NOREIKENl

Wert IW» St, CMoro, m ’ TeL WA 5-Z7K7
014*119 MsJHnkfwm •****< rOšTvc Mlrfv

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI I IJETUV4 
Cosmos Parcels Express Corp. 

makouittw gift pakcils sikvk* 
wei W. 6M» St, CM^ta, IH. SO6J4. — T.l. WA S-Z7»7 

HO la, HalsHd CMchr, IIL — t»l JSM399

MASSEUSSE
Needed immediately.' Part time, ene- 
ning or weekend hours. Good bene
fits and commission/ Experience 
preferred but will train.

Contact Pat Cruse. West suburban { 
YMCA 

352-7600
31 E. Ogden. ^La Grange, III.

MECHANIC
Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpfuL Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene
fits.

Call 368-8787 Personnels

j MAINTENANCE MACHINIST

REIKALINGA NAMU VALYTOJA 
PIRMADIENIAIS NUO 9-VAL.. IKI 
3:30 VAL POPIET.

Teirautis angliškai nuo 9- ryto iki 
12 vidudienio arba nuo 4 iki 8 vai. 
vak.

’Tel. 472-8344

LIFT TRUCK MECHANIC j 

Must be experienced.
WIRE DRAWER—TRAINEE

HELP WANTPO — MALE 
Darbininku reikia

Steady full times employment 
Ecellent benefits.
Apply in person

WILSON STEEL &
WIRE CO.

LAIKRODŽIAI If MANGINYBtS
Pardavimu fr Taisymai 

2646 WEST fttii STREET
T*M-i RIikjMIc 7-1941

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Mailing ;
R.VPRPl k'-TgD

MECHANIC
i For d shift. 4 nights (Mnn.-Thnrs)
J— 10 hours. <^nod comuanv benefits, 
insurance, narking. Immediate ope
ning. CaU "Harold fawned.

ADVO-SYSTEM, INC
962 Cb^SA Ave. * 364-4100

ELK GROVE VILLAGE

'4340 Western Ave.
Chicago, Illinois .

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T>L 254-7450 - 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

AUTOMATIC STREW MATTUNE 
ACME SET-UP OPERATE

second shift. Full & pari time avail
able. Ton ^mulovee package.

AMERICAN COUPLINGS
Bellwood -a - ’ . 547-1000

TOOL MAKER/MACHINIST
Excellent oDuortunrtv for tool maker/ 
machinist.Exnerienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Top pay. benefits & overti
me available from this rapidly gro
wing manufacturer. 456-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.
3000 N. River Rd., River Grove Manager TraineeSERVICE STATION 

MECHANIC
Full time —; Stokim area 

Must sneak English 
.Call Bnd at 

678-9520

machinists
Keller. Hvdm-Tel operator or machi
nist ablp tn l*»arn to Tn tiew: mo- 

, dern duplicating ennlnm^nt Clean 
modern air /ennd. mold shon. profit 
sharing, n^riime and all benefits. 
Davs & nights. ___

R. O. SCHUT TZ
2425 N 75 Avp ].

453-3421 ‘

Fannie May Candy Company is
f 'r *4

’ seeking a reliable manager
1 trainee for their store located

* %

-■’C- at 1635 Orrington, Efanston.
•oi.' ' • “ '

I Ill. No experience necessary.
J Liberal fringe benefits inchb

— . . -t - • 1___  ding profit sharing. • . ~INSTALLATION & FIELD SERVICE. * K .
Need someone with a good knowied- Interviews will be conducted 
ge of electrical control circuits k „ , . x . n' * ir
also good knowledge _<rf mechanicil on Friday, August 4, 9 AM.—

P.M.

CABINET MAKER

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas ------------

Pavardė Ir vardai

Adresas

Frrardė Ir vardai

/ irecai

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM Frl at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat ai 8:00—10:00 p. m.

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

Elmwood Park;I"™5 .^ir. 5^11 ExCel-;
•lent rondi*:on. Steady

W Chicago /Ave. (rear) 
Evanston Hl. k' .

869-9233HELP WANTED — MALE-FEMALE į 
Reikia Darbininku ir Darbininkių į 

BUSINESS MACHINES 
SERVICE & REPAIR 

v TRAINEE
Unlimited future. Chance to become , __ x ------ - . u
high earning skill technician. To dq?.«s Mort speak fluent Haelish. 
qualify, you must be neat, deped- & ®bleJžJmTCT7F 
able.have a high mechanical atitude. PA'fŲ’. or HTLMAR SCHUtazt 
Anolv now. . ___ j 478-3625.

GREAT LAKES CORP. I
2500 W. Irving PąrX______ I

. L7 LJ L V ilvW.

CLAYTON OFFICE EOUIPPMENT
343-9202

I I DRY CLEANINIG
■ Experienced spotter. Silk or wool. 
J Hospitalization. Paid vacataion. Good 
JL benefits. River Forest area. 5 days. _ 

>€6-6500

SKAITYK P^TS IK PARAGlNf 
KITUS SKAITYTI

FANNIE MAY-'' CANDY SHOP
1635 Orinrton — Evanston.

NAUJIENOS, CHICAGO 8» ILL. Friday, August 4, 1978

A > A « * 4 A




