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■rLIBANE IZRAELIO AVIACIJA IŠGROVĖ PALESTINIEČIU APMOKHIO CENTRĄ
Izraelis keršys palestiniečiams už kekvieną 

nepateisinamą teroro aktą Izraelyje
TEI AVIVAS, Izraelis. — Ketvirtadienio vakarą Izraelio 

karo aviarjos dalinys visiškai išnaikino Libane laikytą palesti
niečių teroristų apmokymo centrą, esantį visai netoli Tyrės 
uosto, dešimties mylių atstumoje nuo jūros. Dešimt galingų Iz
raelio karo lėktuvų ne tik išgriovė minėto teroristų centro pas
tatus, bei- ir vigus įrengimus. Niekais' nuėjo visos gyvenamos 
vietos, kuriose prisilaikė teroristai ir jų-šeimos.
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IRAKO ARABAI RYŽOSI BAIGTI TERORISTO ARAFATO SAUVALE
Pasigyrė, žiauriomis 

j _ žudynėmis j
” Praeitą ketvirtadienį Arafato 
vadovaujama palestiniečių gru
pė; gyvenanti- Izraelyje, padėjo 
galingą bombą pakeliui e į kasdie 
nnrius reikmenis pardavinėjančią 
rinką, Sprogimo iri. buvo vieeto 
jp-užmuštas vienas vyresnio am 
žiaus izraelitas, bandęs pasiekti 
rinką. Be to< 40 asmenų buvo su
žeista. Keli buvo sužeisti lengviau 
,bet buvo ir gana sunkiai sužeis-

1974 metų
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į Manoma, kad bent trys vyres-

Traukia teisman 
Fordo inžinierius

Bartow, Fla — Edward G. 
Harrison patrankė teisman Ford 
-Motor bendrovę ir jos inžinie
rius, n epą stačiusi u s saugaus au
tomobilio PINTO.
švenčių - išvakarėse, - Harrisono 
žmona, važiuodama naujai nusi
pirktu Pinto automobiliu, buvo 
sutrenkta,, sunkiai sužeista ir 
mirė trfiko nelaimėje. Ji va-

j žiavo pagal nurodytus kelio žen
klus ir taisykles, tuo tarpu už
pakalyje važiavęs sunkvežimis 
kirto K Pinto pasturgalį, sukėlė 
gaisrą ir sudegino naują, maši
ną. Blogiausia, kad . šios nelai
mės metu gyvybės neteko naują

jiems f)adėti;?bet žaizdos buvo to
kioj gilios, kad yargu sužeistieji 
pajėgs, atsigauti. (Praėjus valam - _ _ . . „ „
daf po'bombos sprogimo, Arafa-jmasm* zm^^
to.vadovaujamos, organizacijos Hson reikalauja sumokėti- J125 
pakibė, kad Palestiniečiu orga-1 mihjonus uz žmonos netekimą.

• Jam atrodo, kad automobilis tu-nizaCija pasiimanti visą ausaKo-j .. .L. z. v t/ , . - .j » _jj rAin biif.i Ratitresnis. Stukteleii- mybe užZelavive padarytą pasi- - _ 
kėsinįmą. ■■■■•■'

|" T~'.
Izraelio vyrausybe

j į rėjo būti saugesnis. Stuktelėji
mas į mašinos užpakalį neturė
tų uždegti gazolino.

Izraelio vyriausybė/ patyrusi 
apie-Palestiniečių organizacijos 
prisipažinimą prie Telavive spro 
gusios bombos, įsakė karo vado 
vybei tuojau imtis keršto prie
monių. Vyriausybė neturi ,gali- 
mybės ir laiko nustatyti kas iš~

Karpoyas lengvai palieka 
■^Korčnojų

Į BAGUTO, Filipinų salos. — 
, Pirmų susikirtimų metu sovie

tų šachmatininkas KorčnojuF 
kaltino kitus dėl nelemtų ėji
mų ip pralaimėjimų. Praeitą 
ketvirtadienį jis kitų negalėjo 
kaltinti ,nes pats padarė kelis

sprogdino Telavivo bomba, bet Šlubius neapgaRota bumus. 
Ji įsakė sulyginti su žeme Tyrės L'1“. Karpovus pasinaudojo 
pakraštyje esanti pafetipieču kiekviena Korenojaus padam- 
apmokymo uentra Telavivo po- U’“1’ ka'U davė
l,įja nepaliks šito klapsimo už- 1»™ .1 kad, panoje sachmalp 
miršto. Policija bandys išaiškin Suddaro Iapud». kad
ti kas visdėlto minėtą bombą Karpovas v.sdelto yra geras 
pagamino ir padėjo beginkliams šachmatų ąa.dejas.
ir nekaltiems žmonėms žaloti.
Jeigu pavyktu nusikaltėlius iš- .. ....
aiškinti, tai jiems ir teismas bus ^uge, nes netolimoje ateityje 
suruoštas. Tuo tarpu feradiop* turės savo vienetą,
aviacija yra pasiryžusi keršyti Europiecxams salto vandens uz- 
palestiniečiams už kiekvieną pa- finansininkas Guido Bren- 
dėta ar paleistą bombą. ■ Piesta paruošti pi-

į nigimo vieneto projektus. Jis pa 
| reiškė, kad europiečiai turės bū- 
jti patenkinti, Jeigu pirmieji pi
nigai pasirodys už 15 metų. O 
kaip teks tvarkyti iki to metu? 
Iki to metu visus finansininus 
reikalus tvarkys kylantis ir krin 
tantis doleris. __

KALENDORELIS
Rugpjūčio 5: Nona. Sikstas 

II pop., Idita, Namgina, Vidi- 
gaila.

Rugpjūčio 6: Afra, Agapitas,{ 
Daina, Gilšė, Jaugedas, Min
tam.

Saulė teka 
: 8:05.

. w -t* ♦,

Saulėtas, šilčiau.

leidžias

_  Europos gyventojai apsi-

— Britų policijos vadai priė
jo įsitikinimo, kad slaptoji po
licija atgyveno savo dienas. 
Kiekvienas žmogus policininką 
privalo pažinti ir turėti drąsos 
ji tiksliai informuoti. Slapta po 
iicija nereikalinga esanti, nes ji 
labai brangiai kainuojanti.

— Portugalijos prezidentas vėl 
įpareigojo buvua| premjerą Soa
res sudaryti naują kabinetą.
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Cilės kalnuose įvyko didelis žemės drebėjimas, 
gyventojams padaryti ddeli nuostoliai

HONKONGAS. Kinija. — Iš Kinijos atėjęs oficialus dokumen 
tas sako, kad 1971 metais premjeras čiu Eriajus išgelbėjo Mao 
Cetu-ngą, brvusį Kinijos' komunistų artijos pirmininką ir vyriau
sią Kinijos kariuomenės valą. .Buvo aiškia' nustatyta, kar gen. 
Lin Piao.’Kinijos karo ministeris ir Mao Cetungo paveldėtojas, 
buvo suruošęs perversmą, kūno metu planavo nužudyti Mao Ce- 
tungą ir paimai visos Kinijos valdymą į savo rankas.

i

Lin Piao buvo viską suplana
vęs bet jis pasiėmė sau daugiau 
teisių, negu turėjo teisę pasiim
ti. Vyriausiuoju Kinijos karo 
vadu buvo komunistų partijos 
pirmininkas Mao . Cetungas, o 
Kinijos kariuomenės vadai pri
valėjo raportuoti jam apie įvy
kius ir gauti iš jo įsakymus.

Čiu Enla^us — Mao
Cetungo gynėjas

Ilgų mėnesių studijos aiškiai 
nustatė, kad premjeras čiu En- 
lajus buvo geriausias Mao Ce
tungo draugas. Jis nesutiko pa
sirašyti įstatymo, kuris karo va
dams liepia raportuoti karo mi- 
nisteriiu. Veikiąs įstatymas ka 
ro vadams įsakinėjo raportuoti 
Mao Cetungui, partijos pirmi- 
sinkui. Gen. Lin Piao buvo pa
ruošęs perversmą Mao Cetungui 
nuversti ir krašto valdžiai pe
rimti, bet jam nepavyko. Ki
nijos karo vadai nepritarė to
kiam perversmui.

Trečia perversmo dieną Lin 
Piao pajuto, kad perversmas pra 
kištas, jam teks bėgti. Jis buvo 
pasiryžęs pasiekti sovietų teri
toriją. bet jam nepavyko. Lėk
tuvas nukrito, sudužo ir krašto 
apsaugos mini eterį Lin Piao už 
mušė. ’ 7

Kaiščiai ir lietus 
kankina Texas

BANDERA, Texas. — Tris 
savaites vietos gyventojus, gal
vijus ir augalus kankino ne
paprastai dideli Texas valsti
jos karščiai. Jau trečia diena 
dabar Texas gyventojus, kelius, 
galvijus ir mašinas plaka ne
paprastai smarkus lietus. Pat- 
vinusios upės ir keliai atėmė 
gyvybę 12 žmonių. Texsas ka
ro vadovybė siuntė į šiaurę di
doką kariuomenės kanvojų 
tikėdama padėti nelaimėn pa
tekusiems keleiviams ir gyven 
tojams, bet nieko iš to neišei
na. Bandera sritis suklimpo į 
dumblą, išversta ant kelio ’ 
šiaurę siunčiami karo sunkve
žimiai. pakilęs Guadalupes van 
duo

Santiago, Čilė. — Atakamu 
dykumoje, visai netoli Campos, 
miestelio, praeitą naktį vyki? 
didelis žemės drebėjimas, su 
kėlęs visoje šiaurėje drug bai
mės ir padaręs daug žalos 
Campos srityje gyvena apie 
35,000 krašto gyventojų. Jie tu
ri pasistatę savo namelius, pa
jėgia užsidirbti reikalingą mais 
tą ir šimtmečius gyveno šiau
rės Anduose. Tuo . tarpu dar 

j nenustatyti padaryti nuostoliai 
bet nesimato, kad kalnų pak
raščiai būtų pakenkę pašlaitė
se gyvenantiems žmonėms. Či
lės lėktuvai apžiūrėjo drebė
jimo paliestas vietas, bet labai 
didelės žalos nepastebėjo. Dre
bėjimas buvo galingas, bet ne 
toks nuostolingas.

bet ramu-

užgesino motorus.

_ Specialistai apskaičiuoja, 
kad oro susisiekimą vandeny
nais neš tiktai JAV lėktuvais* 
nes jie pajėgia praktiškiausiai 
viską apskaičiuoti.

__ Irano šachas padėjo atsta
tyti Kruppo dirbtuves, bet vfca 
tai jam brangiai kainavo.

Įsiveržė į Irako f 
pasiuntinybę

Paryžius. Prancūzija. — Va
kar gerai ginkluotas prancūzų 
policijos dalinys* įsiveržė į Pa
ryžiuje esančią Irako pasiunti
nybę. Prancūzų policija buvo 
įsitikinusi, kad Irako atstovybė 
je yra keli pagrobti asmenys. 
Prancūzai nežinojo, kas tiek pa 
grobtieji galėjo būti, bet jiems 
reikėjo šitas klausimas išaiš
kinti ir nustatyti pagrobtųjų 
žmonių asmenybęs. Ankščiau 
prancūzų policija būdavo infor
muota apie kiekvieną asmenį, 
-žengiantį p svetimą ambasadą, 
bet pastaraisiais metais Šitas 
reikalas nėrą toks jau v aiškus. 
PrancAt ų poliaija parinko tinka

Libano karius siunčia 
į Izraelo pasienį

Beirutas, Libanas, šiomis die- 
nomisbuvo ramu,
mas labai trumpas. Bet kurią 
dieną gali prasidėti 
mai, kurių metu kraujas liesis 
visu smarkumu. Dabartiniu me
tu Libane stovi Sirijos karo jė
gos, bet jeigu kiltų susirėmimai, 
tai vargu jas galėtų sustabdyti. 
Šiomis dienomis Libano vyriau
sybė permetė savo dalinius į Iz
raelio pasienį. Libano krikščio
nys turi būti tikri, kad Sirijos 
kariai jų neišskerstų. Jeigu kil
tų koks nesusipratimą*, tai liba 
niečiai norėtų šiokią tokią pro
tekciją.

Dabartiniu metu Libane yra 
didokas būrys palestiniečių, ku
rių ateitis taip pat ne tokia jau 
saugi. Jordanija palestiniečių ne 
benori, Egiptas jų taip pat nepri 
ims, Sirija pirma pabejos, ką 
su palestiniečiai darytį nes Si
rija jais nepasitiki. Pirma buvo 
galima laukti jų kelionės į Ira
ką, bet šiandien ir šitas klausi
mas jau atpuola.

sus i rėmi-

mą momentą ir įsiveržė į Irako 
ambasadą. Vienas pracūzų po
licininkas buvo sunkiai sužeis* 
tas, • * • i. > . , t-i J

Pasipiktino bombų mėtymu j nekaltų žmonių 
minias* išglovė Paryžiaus centrą

PARAUS,* Prancūzija. — Ketvirtadienio popietę į Pary* 
'iuje veikiantį terororisto Jasir Arafato Palestinos išlaisvinimo 
or,ganicacijos uentrą Įžengę du jauni arabai, pareiškė, kad jau 
įeikia baigei teroro veiksmu^ pačių arabų tarpe ir paleido raiG 
kine granatą į Paryžiaus skyriaus viršininką Izidiną KilakJ. 
Snrogusi bomba vietoje užmušė Arafato vietininką, sužeidė dąr 
vieną toje pačioje įstaigoje buvu.ri palestinietį ir gerokai apar
dė visus įstaigos dokument

Bombą paleidę jauni vyrai ap 
sidairė. nieko daugiau nematė 
ir tais pačiais laiptais žingnia- 
vo žemyn, bet juos bandė sus

tabdyti palestiniečid centrą sau
goję Paryžiaus policininkai. Pra 
džioje^ irakiečiai nenorėjo pran 
ciizų klausyti, jiems nieko ne- 
siaiskino, bet žingsniavo toliau. 
Kai policija prašneko garsiau, 
tai abu jauni arabai bandė bėg 
ti. bet policininkai, paleidę ke
lis šūvius į viršų, jaunus vyrus 
sustabdė ir sulaikė. Jiedu daug 
nesipriešino.

Jie prisipažino, kad aKu esą 
irakiečiai. Irako arabų organiza 
uia, pasipiktinusi Jasir Arafato 
teroro veiksmai, ėmėsi priemo
nių tam terorui sustabdyti. Ira
kiečiai labai pasipiktinę Arafa
to įsakymu ketvirtadienį paleis 
ti galingą bomą Telavivo rinko
je, kur užmušė vieną visai ne
kaltą gyventoją ir aoie 40 sun
kiai sužeidė.

Prancūzijos policija, patyrusi 
iš suimtųjų apie planus suval
dyti Arafato organizacijos na
rius, ėmėsi priemonių sustiprinti 
sargybas prie palestiniečių cent 
ro.

Tutf tarpu Irako radijas gana 
plačiai paaiškino, kodėl patys 
arabai privalo suvaldyti Arafa
tą. Jis pats dabartinės arabų 
kovos nesupranta, su arabų nu
tarimais nesiskaito, bet naudo
ja arabams labai žalingus kovos 
metodus. Arafato kovos meto
dus pasmerkė Egiptas. Irakas, 
Jordanija ir kito* arabų valsty
bės. Prieš Arafato metodus 
griežtą kovą yra paskelbusi Li
bano vyriausybė. Apie Izraeli ir 
kalbėti netenka. Izraelio vyriau 
sybės atstovai nenori kalbėsi su 
jokiais Arafato įgaliotiniais.

Suimtieji Irako arabai prisipa 
žino prie nusikaltimo. Jie pas
merkė Arafato vartojamus me
todus, jiems nepat ko galingos 
bombos išsprogdinimas Telavi
vo rinkoje. Jie prisipažino, kad 
j Prancūziją juos pasiuntė galin
ga Irako organizacija, kuri yra 
pasiryžusi įvesti tvanką arabų

— Egipto prezidentas Sada- 
ta> pareiškė, kad jis daugiau j<> 
kių derybų su izrabtais neves, 
nes nėra jokias prasmės. Ką v£e 
na dieną sutaria, tai sekančią 
dieną pakeičia. .

— Jungtinių Tautų delegaci
ja turėjo vykti į Namibiją, bet 
dabar pakeitė avo nuomonę įr 
ten nevyks.

— Kaitri Texas ir 110 laips
nių temperatūra į tris savaites 
išdžiovinusi didžiausiasx balas, 
sudžiovino medžių lapus ir pie
vų -Sole. Reikėjo polkos vešlių 
metų, kol sausas Texas vėl su
žaliuos.

— Premjeras Begin atsisakė 
aiškintis parlamentui apie ima
mus vastus ir minėtų vaistų įta 
ką i jo galvojimą. Jis pareikala 
yo pasitikėjimo ir parlamentas 
jam tą pasitikėjimą davė.

— Kinijos užsienio reikalus 
tvarko užsienio ininisteris Htr 
aang, besitardamas su geru 
Tengu.

tų taikai.
Atrodo, kad Irako vyriausybė, 

suėmusi ir sušaudžiusi 21 Irako 
komunistų partijos narį, tarna
vusį Irako kariuomenėje ir pa
laikiusį ryšius su politinėmis, 
grupėmis yra pasiryžusi suval
dyti reroristus ne tik pačiame 
'Irake, bet ir kitose Artimųjų 
Rytų valstybėse.

Arabų pasaulis labai plačiai 
komentuoja Bagdado vyriausy
bės nutarimą gerokai apstabdyti 
sovietų agentų veiklą Irake. Ira 
kiečiai nenori, kad į karo jėgas 
įsįmaišę sovietų agentai nepa
darytų tokio paties perversmo, 
kokį jie padarė Afganistane. 
Kabulo gyventojai dar ir šian
dien nežino, kuriais sumetimais 
buvo suŠ? ūdytas jų prezidentas.

Prancūzų policija suėmė kelis 
kitus Irako jaunus vyrus, ketvir 
tadienį atskridusius į Prancūzi
ją. Pora irakiečių suimti Libane, 
Graikijoje ir Jordanijoje. Var 
gu jie bus traukiami teismo at
sakomybėn. nes jie neturėjo 
progos nusikaltimui padaryti. 
Manoma, kad suimtiesiems bus 
patarta sėsti į sekantį lėktuvąą 
ir skristi namo.

Tuo tarpu Irako radijas pada
rė vyriausybės pareiškimą, ku
riuo smerk ama Arafato teroro 
taktika*, kenkianti Artimųjų Ry , A*afątas ‘



Dievas if žmogus KieVe mieste
_ Religija viena iš dvasinė^ 

represijos formų, kuri visu svo 
riti s^gia visur žmonių mases, 
užguitas nuolatiniu darau ki
tiems, kitų norais ir izoliacija. 
Išnaudojamos klasės impotenccio 
ja jų kovoje su išnaudotojais, 
neišvengiamai duodantienis tikė 
jimą į geresnį gyvenimą po mir 
ties, mažinant pasitikėjimą ko
voje su gamta, ugdant tikėjimą 
dievais, velniais, stebuklams ir 
panašiem-, dalykams... Religija 
yra opiumas žmonėms. Religija 
yra dvasinė buiza, kurioje ver
gai kapitalo skandina savo žmo
giškąjį paveikslą.

Yra aišku, kad paragrafo au
torius yra nusistatęs prieš re
ligiją. Mūsų naujieji pažįstami

Specmlus asistentas prez. Ford 
administracijoje T. C. Andrews 
III ir Ronald F. Douksai, buvęs 
Young Americans f dr Freedom 
pirmininkus, dabar siekiantis dak 
taro laipsnio Georgetown uni- 
vprsitete, lankė Sovietų Sąjun
gą. Jf*er 17 dienų jie aplankė Ma 
skvą, Almą Atą, kai kurias Si
biro sivilizuotas vietas ir Uk
rainos sost nę Klevą. Ten patir
tus įspūdžius ji? aprašė Natio
nal Review žurnalo rugpiūčio 4 
dienos numeryię. Čia duodamos 
tų aprašymų ištraukos.

Namai aplink Bagdono Chmel 
nikio aikštę aižėja. Mums sakė, 
kad jie buvo statomi pagal mo
dernius namų statybos metodus 
naudojamas geriausias plienas i
ir tvirčiausias cementas, kokį mums aiškino, kad šio paragra- 
tik gamina Sovietų Sąjungoje. Ifo Leninas neparašė. Kai Dock- 
Let ta,i tik kreidos ir Graham Įsai jiems atvertė minimos lai- 
sausainių mišinys. Po gero lie- dos originalą, tai jie tvirtino, 
taus tie naujieji pastatai atrodė 
kaip statyti prieš dešimtmetį.

Net liarN-eliai ten atrodo liūd
nesni. Jie yra pilki, kaip tie na
mai arba žmonės. Juos gali ma
tyti nuolat tupinčius ant Leni
no galvos arba kuičiantis po rus 
vai žalsvas piktžoles, kurių plo 
tus sovietai vadina sodais. Bet 
karveliai yra laisvi, ir tik jie yra j nemiręs ir gyvas žmonėse, bet 
laisvos būtybės, randamos Kįe-rJo nėra oficialioje bažnytinėje 
ve.

Mes praleidome daug laiko 
klausinėdami nemalonius klausi 
mus apie religiją ir daug apie 
tai sužinojome. Mes taip pat su 
žinojome, kaip nuostabiai Krem 
litis sugeba izoliuoti savo žmcr 
nes nuo vakariečių užkrečiamų 
idėjų. Jie net klastoja komuniz
mo kūrėjų mintis ir įsakymus, 
kad tik nepakenktų modernaus 
komunizmo propagandai. Saky
sime, 1905 in. Leninas savo vei
kme “Socializmas ir religija” 
viename paragrafe taip raže:

kad yra spaustuvės klaida. 
Chmelmickio ankstės knygy
nuose minimas Lenino raštas tik 
rai buvo be šio paragrafo.

Jauniei autoriai turėjo pro
gos pietauti ir diskutuoti su Or 
todoksu Bažnyčios Vladimiro ka 
tpdros aukštu dvasiškiu. Jis už
tikrino, kad Rusijoje Dievas yra

sovietų , struktūroje Jie savo 
straipsny  jje cituoja Brežnevo 
konstituciją apie religijos laisvę 
ir aiškina, kad tą laisvę turi ko 
vejantieji prieš religiją. Jie da- 
leidžia, kad 10-15% miestiečių 
tiki į Dievą ir praktikuoja reli
giją, gi kaimuose tas skaičius 
yra dvigubai didesnis. 8 milijonų 
gyventojų Maskvoje yra tik 40 
maldos namų.

Mes atėjome penktadienio va
kare į Vladimiro katedrą vaka
rinėms pamaldoms. Ten radome 
5(P60 maldininkų. Su pora išim-

importuoti kristalai, porcelianiniai servizai* gintaro karoliai
• ; ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos;

5 >\--Perkai pašto ženklus bei monetų.kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

į DAIRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

J TeL 247-5081

ten buvo senyvo* moterys, 
su kuriomis valdžia jau nustojo 
kovoj ui. Mes klausime senos 
moters, kur yra jaunimas, kad 
jo nesimato bažnyčioje Ji atsa
kė, kad jie bijo represiją iš par 
rijos funkcijorierių. Kartais jie 
ateina, bet turi saugotis ir išeiti 
iš bažnyčiom prieš funkcijonie- 
rių atėjimą.

Airf rikiočiai mena vieną vys
kupą, laikm-į pamaldas JAV 
ambasadoje Maskvos mieste. 
Tas vyskupas pasakė tokią savo 
pamokslo įžangą:

— Niekuomet netikėkite ne
vienu, jums sakančiu, kurio jūs 
asmeniškai nepažįstate gana il
gą laiką. Jis gali būti tolimesnis 
jūsų giminaitis, ar net kunigas. 
Niekuomet netikėkite jiems, ne
bent jūs juos labai gerai pažįs- 
tatp. Netikėkite niekuomet ir 
niekados”.

Po to tas vyskupas savo pa
moksle gyrė komunistinę val
džią if tarybinę santvarką. Tą 
vyskupo įžangą patvirtina Vla
dimiro katedros aukšto dvasiš
kio vieši pareiškimai — atsaky
mai į autorių duotus klausumus.

K. Petrokaitis

Genialu^ plėšikas
San Jose, Calif, šiomis dieno

mis San Jose federaliniame teis 
me -būvb. nuteistas nepaprastas 
plėšikas Dewey Baker, 26 metu 
amžiaus; trijų sūnų tėvas, per
vienus, praėjusius metus pačiame! Kauno VI forte buvo įrengtos 
San Jose mieste apiplėšęs 11 patalpos, kuriose laikė nusikal- 
bankų “uždirbdamas” $14,000. tusius karius, ši karių pataisos 
Teismo sprendimo pasiklausyti įstaiga buvo pavadinta: Karo 
buvo atvykę visi trys jo vaikai, kalėjimas ir Drausmės dalis. Ten 
Apie žmoną žinioje nieko nepa-lbuvb laikomi vien tik nušikaltu- 

sieji kariai iki tpismo ir nubaus 
tieji karo kalėjimu už mažesnius 
nusikaltimus. tPav. už pabėgimą 

Baker tuo pačiu momentu visu Į iš kariuomenės, apšileidimą tar 
greitumu leidosi bėgti veikams j nyboje ir drausmės nusižengi- 
choru prišaukiant “Bėk, tete, ] mus, kartais už mažesnes vagys 

tęs ar politiką.
Gal keistai atrodys, kad .1931 

pabėgimas”, pasakė San Jose po m. dar čia buvo dezertyrų pabę 
licijos leitenantas. Ir “perfekt” gūsių iš kariuomenės 1919-21 m. 
bankų plėšikas, per vienus me- Jie pabėgę iš kariuomenės per
tus vien San Jose apiplėšęs 11 dešimtį metų gal apvažinėjo pu 
Šankų, “uždirbo” $14,000. Kiek-; sę pasaulio. Pagaliai! .neradę vie 
vieną kartą pirm eidamas bari-1 tos grįžo į Lietuvą įr^gatys pa
ko kasininkei paduoti čekio for 
moję parakytą reikalavimą jis 
sudarydavo pabėgimo planą.

sakyta.
Teisėjtii tik baigus perskaityti 

sprendimą — 16 metų kalėjimo,

bėk!”
“Tai buvo planuotas perfekt

JSi JŪŠ NORITE SIŲŠTI

SIUNTINI - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DAUS 
NAUDOKITĖS EATARNAVBiU PLAčUl 

ŽINOMOS FERMOS

f Package ^express & travel agency, Inc.
* (LICENSED BY VnEsPOSYLTORG)

* VYRIAUSIA ĮSTAIGA

ri776 BrBadwiy, Nėw York, N. Y. 10019 — Tel: 5^1-6590—581-77^9
*** . . . -v. i Wtf ' > ,

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paškyrirho vietą pašiėkiū truinpiaiišiu lai
šku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūšų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
•^įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
S Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir šek- 
—niadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
£ MCSŲ SKYRIAI:

,Aį.LENTOWN, PA. — 126 Tilghm,n Street__________
jfSt'riftoRE 31, MO. — 1828 Fleet Street____ ,__________
BROOKLYN. N. Y„ 11218 — 485 McDonafa Avenuė 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 FiDrnor, AvenU 
CHICAGO 22, III. —1241 No. Ashland Avtrfue _ __ '■____

2ĖHICĄGO, ftt. 60629 — iii* West 69 Street 
-CHICAGO, ILL. 60609 — ,1»$S West 47 Street 
—CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue.——_
7PETROIT 12, Mick _ 11601 cSmMu AvttOe—____
--HAMTRAMCK1, Mich. — 11339 Jos Campiu Avenue 
ZLAKEWOOO, N. J. 08701 — 234 Second St........
—LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue  

J4ERKIMER, N. Y. McKENNAN RD........ ....... ................ .......
TyiAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 ft___________________
-NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Xv«nu*_________
SEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St.______________ ______ :___
-PHILADELPHIA, Pa, 19123 1013 N. Marshal St........
3HOENIX, Aril. 85027 _ 22047 N. Black Canyon Hwy . 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ___ ______- .
-SOUTH RIVER, N. J. _ 41 Whitehead Avenue_____ —;
Silver spring, Md. - 1002 Koa^SFc Ave. 
^SYRACUSE, N. Y. 13204 — SIS Mart'ellOs SfTSet 
.WOODHAVEN, Oueeni, N. Y. 11421 — 80-14 JeMaiea Ave.

— 435-1654
— 3424240
— 6334090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
_ 365-6740

— 363-0494..
— 385-6550

- 315-8664939
— 305-673-8220

— 674-1540
— 475-7430 

215-WA-S-8878
- 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6320
— Š89-4464
— 475-9746
— 296-5250

sisakė nusikaltimą, arba buvo 
policijos sulaikyti ir išaiškinti. 
Tai ir teko “atitarnauti” būtiną 
ją tarnybą VI forte. Bet tokie, 
kurie buvo pabėgę į nedraugin 
gos mums valstybės teritoriją, 
kariuomenėje nepaliekamai. To
ki baudžiami sunkiuoju kalėji
mu, siaurinant piliečio teises ir 
išmetami iš kariuomenės tarpo. 
Tokie nusikalėliai karo kalėjime

j drausmės ddl'yjfe nekaHtorm. Už

Nrėdany paįvairinti savo lai
svesnes dienas, pirm. Vanagū- 
LHfslr parengimų vadovas Ka- 

’ zys Karazija surengė išvyką į 
Cantigny, Winfield ir Roose
velt Rd., tai yra į Robert R.Mc- 
Cormick muziejų ir parką.Buvo 
įdomu pamatyti, kaip gyvena 
milijonieriai.

Išvykom nuo* Western ir 55, 
St., Fieldhouse.. Liepos 27 d bJldli namo, 
vo užsakyti du autobusai, taigi 
iškilautojų buvo ne taip jatLma 

;šai, apie 75 asm., bet moterys 
sudarė apie 70%. Kelionė už
truko apie valandą laiko. Oras 
buvo labai gražus, apie 80 ir 
saulė švietė visą dieną.

Atvykę, tuojau parke po me
džiais susistatėm stalus, arčiau 
vienas prie kito, padengėm bal 
tean staltiesėm ir tuojau, laiko 
negaištant, prasidėjo vaišės, 
kas ką turėjo atsivežę. Bet pa
sirodė, kad moterys atsivežė ne 
mažai įvairių užkandžių, o 
rai ir stipresnės “kavutės” 
inostatuose.

Taip pasivaišinę, daugiau 
sibendravę tarpusavyje mažom 
grupėm pradėjom žygį į parko 
gėlynus Ir muziejų. Lamas bu
vo nustatytas sugrįžti į autobu-

1 są 3:30 v. p.p. A ado vyne įspėjo, 
jei kas per ilgai užtruks, gaus

vy- 
ter-

ŠU-

sugrįžo. AdtobtAų 5oflErou,nra- 
vo moterys.

Chicagą pasienti savo priemo
nėmis.

iset laimei, taip neatsitikoj 
Visi buvo drausmingi, niekams! 
nieKur nepaklydo ir visi laiku

įėjimus. Fortas buvo statytas ca 
nnės Kusi jus, tai ir kazematus 
padarė laoai niūrius ir slėgin- 
Cxus. Vėliau Lietuvos vyriausy- 
oė jau viską atnaujino, perdažė 
ir pagražino. ,

(Naudotasi; “Karys”, 1931 m.
Nr. 4.) Y. Vytenietis

mežesnius nustikalimus teisiami 
karo kalėjimu, kur didžiausia 
bausmė gali būti iki 3 m. Ka
ro kalėjimo bausmė teisių ne
siaurina ir 'karys ją atlikęs griž 
ta į savo dalį baigti. tarnybą 
kiek dar jos buvo likę prieš baus 
mę. Jiems sėdėtas kalėjime lai
kas i karo tarnybą neįskaitomas. 
O drausmės dalyje (Karalienės 
gvardijoj) bausmės atlikimo lai 
kas buvo įskaitomas į karinome 
nes tarnybą.

Karo kalėjimu nubausti kariai j “ 
.bausmę atlikdavo bendruose ka-1 
zematuose, vedė Į darbus ir da-j* rjr 
romi užsiėmimai. Daugiau buvo Į 
varžomi tardomieji, sėdintieji^ 
iki teismo ir juos talpindavo į 
atskiras ‘kameras. Suimtiesiems 
ir' nubaustiesiems neleidžiama 
dainuoti, groti ir pas save pini
gus laikyti. Vieton to, jiems duo 
dama knygų, laikraščių ir dar
bo. Kalėjime veikė knygų rišy
kla, kuri įvairioms ištaigoms 
įrišdavo knygas.

Suimtuosius ir nubaustuosius 
saugojo kadro komandą: Ji ėjo 
sargybas, tarnybas, lydėjo Susi 
kaitusius i teismą ir į kitus ka-

g “L i E TU V OS A ID AT
□, KAZE BRAŽDŽIONYTĖ,
=11 ' PfSohRAMOS VEDĖJA
J/ WjOPA 1490 AM Fri. 'at $30-^ 10:00 g; m.

WL.NR 1(163 FM Sat. at ^0=10:MĮ £ m.
2646 W. 71st Street,. Chicago, Illinois 60629 

Ief«f. - 778=5374

J. -Burka® dvi naujos knygos: 
“i)U DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULI AI" - 
vienas gerujŲ ir kitas' blogąjį arigehj ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8^0.- - t -i ’ -

‘KONNEkSREUTHO TERESE” 
(NEUMANlŪbTĖ), 

didelėm žaidėm, kaina 55.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingas. Abi 
su persiuntimu US S13-50, užsakant iš:

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

Buy a window that gives 
you your money back.-

New Thermal Comfort Vijiyl Replacement 
Windows more than pay for themselves in what 

they Save yrfti iri ekeįry bills. And upkeep.
They irisnfife ifke wood. But never need 

iS&TJtiJt abdut forever.

ffiermal comfort, inc. Fp.K URĖE
ĮŠJ N. Ridgėlaffiį tJak Pirk, 111. 66302 BkociIURE 

ffeiiy 9 lo 5, Monrfet § tri 9, Saturday 9 to 3 524-1888

gėlių darželiai. o muziejus, »tai 
yra parodymas baldų iš vidaus 
dekoracijų, kur, gyveno,Robert 
R. McCormick šeima.

Jis buvo vedęs du kartu. An- ? 
troji žmona dar gyva, o su pir
mąja yra palaidotas ten pat,ne.

. Arą pastatytas pasa
gos formos paminklas, aht pū- . 
minklo sienos iš vidaus, yra kąr 
tu išmarintas kryžius. O anį ' 
grindų priešais kryžių, dviejų 
šunų statulos. Jis ir, phmioji^ 
žmona buvo gimę 188G m. -

Bibliotetekoje yra prikrauta < 
daug knygų, o ant vienos . sftį 
nos daug įvairaus ilgio durtuvų . 
kolekcija. Visuose kambarinė- \ 
se yra židiniai; pro tą skyįgxis 
kyla keltuvas su malkomis. O * 
kitoj sienoj atidarius,.nemato^. ; 
mas duris, ten buvo baraą :šu A 
dviem bačkutėm su kramu- > 
kais stipresnio gėrimo. . r

Sugrįėęiš vizitų dar pasfvai- ■ 
šihome, padainavome, o kas he- •< 
tingėjo, tai dar ir pašokome 
an t žoles,neš -kartu atvaždifo ir 
akordionlsraš-Taip diena links" * 
mai prabėgo ir nėpajutomjiaS " 
jau. laikas grįžti namot ; •

Antanas Marina

Kinijoj vicepremjerai

: Pekingas, Raudonosios. Ki 
nijos žmovąį-yra kad
dabartinis Kini j os vicepreįerai

Vaistybemis. šaliniąkas, bir

Lse-timgo nustumta^. į šalį ir

kadangi jis buvęs ifepakaūkamaj. 
revoliucinis. • ....

MAUS i
Per radiją skelbiamos žinios 

vakaruos.*, laikcūią kstunį; kūl 
svarbu, kad tuose pąsikėitiinucše kalitiašiaiš 
Viktoras Petkus,ris visų trijų nuteistųjų

GausiSi siųskime VVKshTngtcno vlddzibs
telegramas tuo reikalu. Airerikos Lietuvių ___
2606 W. G3 ^>t. Chicagcje; teL 778-6900, galima gauti patyzžrių

adresą. .. , , - ;

zme:

Šiuo metu vyksta Sūsmėmjiind Uėtuviiį 
Amerikoje N aujiemsN ariamiĮrašyti 1978 

iii. Specialus Vajus > Cf(
Susivienijimas kvieŠS, visus geros valios lietuvius ir jų draugui 

įsijUSgti į ŠLA narių seimą ir ^asihatidoti šio VAJAUS lengvata- 
tais ir privilegijomis- ... .- ,

Korime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmešį, kad Ir

pridėtinėmis apdrandomis.
★ Dabartinio Vūjaus metu 'duo3ama cliHeie, riet 5S% NUO

LAIDA nub pirmųjų Eūetų metiniu mokesčių.
★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei-,

kaibs. -
Aplikantai nuo i iki 6b mėtį galt ž^šidAuSti hrib 
iki $5,000. A *

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali iBšraHiikti $i,()0b arba
$2,000. 7 <

■ ' "* ""t >r G k Č-
Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudę planusx 
Viso Amžiaus Mokarfią Špdraudą V
Višė Amžiaus-Mokamą tik per 20 nretų (ŽffpaytJnbrft^ 
LifeV-2) '
Metų taupomąją apdramią (20 Year Endawni6trt V-t) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudę (16 Yė&r Endo^rftart

•k Po trijų metų nariams garantuojamos nEpraran&m<kslų»- 
draudų vertybės, (Cash Surrender ir Paid-Up

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI piįtlaikytų. 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį ŠEA OfgRIilrŽtž- 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Sušivifefnji- 
iho Centrą:

Lithuamah AltiUnce df America ’
307 W. 30th Štrlbt n i

Tet (21^ ^3230
Prašydami aplikacijų, pažymėkite SSvo gifntnio (falą (tn&esį, 

dieną ir metus), tada.siunčiant-aplikacijas Jnm^tatBpnmeitf 
draudų mokesčiai. x c

* — MAW’WO*. CHICAGO^ u-r SThirrhy. ^ngdSt STTSCy
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; JAV LB REORGANIZACIJOS KLAUSIMU
u" ft P. Stravinsko knygoje ‘TR

I

RAMUSIS EŽERĖLIS

■us. Tas priklausė nuo 
pašto tarnautojų.

pabranginta susisie- 
v vieži ūkeliais ir aulob 

uksistais, dėl iškeltų k 
K-d mažai kas. besinaudo- 

i ir jų skaičius labai su-

Palanga išaug , pagraiėju.bv* 
jau nebe lietuvių...

“revoliucionieriai”, geros valios 
ir taikos dvasios parodo daugiau, Į 
negu JAV LB vadovybės žmo-j 
nės. Gi JAV LB Reorganizaci-j 
hės Tarybos pirmininkas dr. Z. Į 
Danilevičius jau nekartą įvairioj 
mis progomis yra viešai pareiš-j 
kęs, kad jovadovaujama Tary-j 
ba> ta organizuotos opozicijos* 
vadovybė, visuomet yra nusiteij

ir*. Palangiškė

5 ^AV LB reorganizacijos 
ilaųsjinas. Ten rašoma: kaip 

'-^■V rB yra patekusi į gilia kri 
vyksta joje. (LB) susis- 

dymas; kas privedė LB prie 
i krizė?; kaip atsirado Ben- 
lomenėje (jos vadovybėj) opo 

žViją, pasivadinusi “Reorganiza. 
tinę Taryba”; kokius reikalavi- kusi gražiuoju išsiaiškinti su i 
fnų« ji'statė Bendruomenės va-1 JAV LB vadovybe nesusiprati- Į 
^ioVybei; kaip ta vadovybė su mus ir susitarti dėl Bendruome i 
^avp opozicija visai nesiskaitė, nės taikos ir vienybės atstaty-!
'iaip ji ęlgęsi . nesuderinamai su 
leise ir. morale, pet ir su tautos 
Jntęręsu, kis privedė Bendruo
menę prie skilimo, prie susiorga 

‘jpiįa^inip Reorganizuotos JAV

nės taikos ir vienybės atstaty-’

J Tdiau knygoje aiškinama, 
*iad ši Reorganizuotoji LB vis- 
'įįiek nėra visai nauja JAV LB, 

tik esamosiom LB .organizuo
toji opozicija, sfeidaht; LB pert 
•vaikyti naujais pagrindais. Kaip 
$en bębūtų, toks susiskaldymas, 
iutorįąųs nuomone, yra apgailė 
^ipą3, fdėl ko ir siūloma atstaty 
^14AV;’LB vięhybę-abišaliu LB 
^Vadovybės sū ta -jos opozicija 

■ įušitariinu.
Nerasdamas JAV LB vadovy- 

bėje t3crąi geros valios, o tik 
djos puikybę,-autorius vadina tą 
jųiįybę rntjpuolųsig angelo nuo 
dėmę^' atkreipdamas- visų dė- 
jnes^į-tai; |cas dėl susiskaldymo 
Įr dėt esamosios liūdnos padė- 
jĮięa '
f dųodąjųe knygos ”IR 

’TIESA? ištrauką 
Jąpięitą “nupuolusio angelo nuo-

-3taikos ir 
*7;^&^oinenLėje. Tik, 

ja; neturime. .0 neturime to- 
iįŪJ, ’Bendruome
nfe Salys nėgąji susėsti prie de-

Jtąlo’ fišį^kinti tarpusa- 
jįgiisipratilnains.
1keista tai, kad

mo. Taip jis kalbėjo pereitais me 
tąis .ALTO konferencijoje ir 
Amerikos Lietuvių Kongrese, 
taip ir po ano Kongreso Chica
gos lietuvių televizijoje; tą jis 
pareiškė ir JAV LB Reorgani
zuotos LB Vidurio Vakarų Apy 
gardos konferencijoje ir kitur/

O ką į tai atsakė JAV LB 
vadovybė? Ji atsakė į tai savo 
tylėjimu. į tuos 
opozicijos vadovo taikos ir yie 
nybės -pasiūlymus nereagavimu 
arba neapykantos aistra persun 
ktais “Pasaulio Lietuvyje” 

straipsniais, tos organizuotos 
opozicijos vadų ir veikėjų nieki
nimais, juodinimais, jų vardo 
žeminimais.

O kai išmintingesni LB nariai 
jos vadovybę remiančioje spau 
do j e kelia reikalą nesutarian
čioms šalims sėstis prie derybų 
stąlo, tai tos LB vadovybės žmo 
nės nenori apie tai nieko nei gir 
dėt.

Įsidėmėtina tai, kad tokiu sa
vo atšakumu JAV LB opozici
jai pasirodė ir JAV LB Taryba, 
tas vyriausias sprendžiamasis 
LB organas, paskutinėj savo se 
sijoje (suvažiavime).

Tas JAV LB Tarybos nuotai
kas, atrodo, labai gerai perteikė 
Gediminas Kijauskas, S. J., Ta
rybos narys, “Pasaulio Lietu
vio” š. m. birželio mėn. laidos

organizuotos

/ veikėjus, išniekino, bos ir brolybė. dvasioje aiškin- LAUKAS IŠ OK. LIETUVOSvaujančiuš
kaip tik galėjo, net palygino 
juos Kristaus nurodytam neti
kusiam medžiui, negalinčiam 
duoti gerų vaisių, atseit, žmo
nėms, kurie iš prigimties yra to 
kie negeri, kad jie išvis negali 
pasireikšti jokiais gerais dar
bais.

Ar šitaip atsiliepiant apie ant 
rają šalį, su kuria norima susi
tarti, galima susėsti prie dery
bų stalo ir tartis dėl atstatymo 
Bendruomenėje taikos ir vieny-

Dabar klausimas, kodėl JAV 
LB vadovybės žmonės šitaip el
giasi su savo opozicija? Kas gi 
jems neleidžia sėstis prie jdery-

tis tarpusavio nesusipratimus, 
nuoširdžiai siekiant atstatyti 
Bendruomenėje prarastąją tai
ką įr vienybę?

Kitos kliūties aš nematau, 
kaip nupuolusio angelo nuodė
mę — didybę, kuri neleidžia nu
sikalstamuoju būdu (guklasto- 
tais rinkimais) patekusiems į 
Bendruomenės ‘‘valdžią” LB va 
dams sėstis pre derybų stalo 
su savo broliai, lietuviais, dar 
taip labai ir nekartą jų nuskaus

Kol šita nuodėmingoji didy
bė viešpataus jų sieloje, tol sun 
ku bus jiems atsisėsti prie dery
bų stalo su JAV LB organizuo-

vedamajame. Ten jis JAV LB bu stalo ir gera valia, lietuviš- opocicijos vadovybe”,
organizuotą opoziciją, jos vado ko solidarumo, abišalės pagar-

lUJIENU
P. Stravmko knygos “TR 

ŠVIESA IR TIESA” kaina 
^4,50. Ji gaunama Naujienose 
arba pas autorių šiuo jo adresu: 
6648 So. Albany Ave., Chicago, 
TU. 60629.

Grįžę ekskursantai pasakoja, 
kad pereitų metų gale, pakė
lus dvigubai oro paštų tarifą, 
niekur viešai tas nebuvo paskel 
ta,dėl to kiti laiškai buvo, grąžin 
narni, kaip nepilnai apmokėti, 
siuntėjams, o kiti pasiekė pap
rastu paštu ir į JAV ėjo 3 — 4

ėr Anrelę Vencloviene 
»t. Kairio ir Kipro B’cli- 

Į nio paminklu statybai paauko
jo: Sofija, ir No»?nan Lurštei’ 
Inai $10. K. Bielinio paminklui 
! aukojo: Aldona ir Antanas Rau 
chai slG’i), Sofija Plenienė *30, 

'Algirdas Pužauskas $25 ir Ona 
Siliunienė $10. Paminki pasta- 

I tymui sudarytas platus komile- 
Į tas. Komiteto pirmininkas dr. 
[Jonas Valaitis. Aukų rinkimo 
pajaus pirmininkas Juozas Sko 
ruliskas. Aukas prašome siusti: 

[Juozui Skorubskui: 1634 So. 
50th Avė., Cicero, III. 6(M5pO. 

Į Galima įteikti ir per bet kurį 
komiteto narį.

Brangsta ir prekės. Pakeičin- 
i pa kavinius, uždedama kr 

i etiketė, dar pridedamas 
s ženklas ir kaina pu k e
že m ia i aukštesnė... 
vii egzaminus vairuoti 
4/Jiu, galima tik sėkmių 

Laimis specialius kursus, už 
i uos reikia mokėti 110 rub- 

benzinas, dėstytoja m s 
os ir kitkas, taip, kad be 
to laiko kursuose, dar reį 
įmokėti virš 200 rubliu.

Palangoje šiemet vasarotojų 
mi daug, bet kalbančių lietu- 
ikai, labai retai gali susifik- 

Birželio 9— 12 d. d. buvo 
langus kurorte- atidarymo iš 
įnės. Tik oras buvo labai ne
laukus. šalta įr lietus. Prog- 
na buvo gana įdomi, šešta- 
nį, mokyklos stadione buvo 
irtas ir koncertas. Iš ryto 
rgaus aikštėje mugė. Vakare 

su programa saulės palyda s pa
jūryje. Lėktuvai išdarinėjo įvai 
rias išdaiagas ir darė oro kil
pas. Iš lėktuvų nusileido daug 
parašiutininkų.

Sekmadienį buvo karnavalas 
per miestą. Ėjo Neptūnas su un 
dinėmįs. jaunieji su svotais, 
velniai su raganom, 12- juod
varnių, čigonai, Bremeno mie
sto muzikantai ir visokių kito
kių.

Mokyklos stadione kiekvie
na grupė atliko savo programė
les.

CHICAGOS FESTIVALIS
Mero Bilandic globojamas 

Chicagos Festivalis Navy Pier, 
prasidėjęs penktadienį, rugpjū
čio 1 d., tęsis 10 dienų. Tiketij 
kaina: suaugusiems $4, vetera
nams (pensininkams) $1 ir vai 
kanis iki 13 metų amžiaus, su
augusių lydimiems leidžiama 
be tikėto. Tikėtas tinka visai 
dienai ir tos dienos visoms pro . 
gramoms.. tą dieną.

Kadangi prie Navy Pier vie
tos labai maža, automobilius 
pataria palikti prie Soldier 
Field, Grant Parke ir Monro st. 
požemio garažuose arba North
western niversitete, arba Grand 
A venue miesto garažuose ir iki 
Navy Pier pavažiuoti CTA au
tobusais.patenkintas, šiemet nusivylęs. 

Net ir kugelis buvo neičkeptas. 
Valkiojosi, mėtėsi, primėtyta 
visur... i

šiame piknike jau labai ma
žai matėsi pažįstamų... Suti
kau ponus Budreckius, ponus 
Chaplikus, A. Matjošką iš Bos
tono apylinkės.

Rugpjūčio 2-trą dieną išvyko 
iš Worcesterio apie 70 jaunuo
lių sportininkų į Detroit, Mich., 
sporto rungtynėms.. Jų tarpe ir 
viena lietuvaitė Nancy Krasins- 
kaitė., Julijos ir Algirdo Krasin 
skų dukrelė — Jūsų korespon
dento vaikaitė. Nancy Krasins- 
kaitė yra tik 13 metų amžiaus.

—J. Krasinskas

■ WORCESTER, MASS.
Mūsų anūkas, vaikaitis, Da

vid Krasinskas, Colgate Univer
siteto studentas, šį rudenį pra- 

j dės jau ketvirtus metus kom
piuterių inžineriją.
Atostogaudamas namusoe, pa

kvietė mene kaip savo “grand 
Pa” vykti i Vienuolių Seselių 
suruošta pikniką, Putnam, Con
necticut

i

Nuvykome apie 2-trą valan
dą po piet. Tačiau radome pu
siau tuščią pievą, kur automo
bilius statydavo. Seniau tuo lai 
ku nuvykęs, negalėdavai rasti 
vietos, kur pastatyti automobi
lį. Darėsi liūdnas vaizdas, kad 
taip sumažėjo žmonės ir auto
mobiliai.

Argi lietuviai jau mažėja? 0 
gal gi vasaros larsča pakenkė? 
O gal ta garsi bendruomenė ne 
patarė ten vykti?
Mūsų vaikaitis studentas praei 

I tais metais dalyvavimu buvo

1 Tav py Kite daba
s

Rugsėjo 10 d., sekmad.
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARGE 191

PIKNIKAS
k '•

b f.

Chicago, III. 60608

\
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’ Change the oil and T 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

-Don’t be a Bom Loserf

pas mus
B

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką

i/RŽmėjamsibus paskirstytos gausios ir vertingos dovanos 
t ;V. /_/

X

ENERGY 
WISE

iro van uupoml jtsf 1U 
lieka dideliai dirbtu. Pirma, jie pa
deda Jums pasekti asmeniikua jūsų 
ažitmojimui. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams Įsigyti.

TaupyldU dabar.

Sintaupos, padėtos priei 10 mėne
sio dieną, neis. nuotim&us nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
^eša £

UNIVERSA
1800 So. Halstod St.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtelgt* 1923 meUU. ‘ 421-3070
{Btalgoc pfetuoM Hemo automobOlamA paitatytt.
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Maža grupele svarbių klausimų 
nesprendžia

Dadar, kada jau aiškėja Toronto konferencijos pro
ga frontininkų sukeltas propagandinis triukšmas, galima 
būtų trumpai reikalą, šitaip formuluoti: maža grupelė,, 
iki šio meto nesprendusi nei vieno svarbesnio lietuvių -tau 

. tos klausimo, reiškia pretenzijas spręsti svarbius nelar 
men patekusius -lietuvių tautos klausimus. Visos kitos tau 
tos, patekusios nelaimėn, stengiasi sutraukti daugiau1 
galvų, kad galėtų geriau išspręsti sunkesnius klausimus, 

Xu© tarpu frontininkai visus ’kitus bando nustumti į šalį, 
svarbiausius klausimus jie galėtų spręsti. s

Nei Lietuvoje vokiečių okupacijos metu, nei tremty 
je Vokietijoje.arba vėliau Amerikoje jie neparodė reika
lingos politinės išminties gyviems ir degantiems paverg
tos Lietuvos klausimams išspręsti. Visuomet jie labai 
aukštai iškildavo, reikalaudavo didelių privilegijų, o kai 
niekas iš anksto tų privilegijų nenorėdavo pripažinti, tai 
tie susitarimai pasibaigdavo tuščiomis. Lietuviai politi
kai turi labai daug kantrybės, bet kai ’tekdavo tartis su 
frotminkais, tai visuomet net patys kantriausieji pritruk 
davo kantrybės.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą lietuviai taikiai sugyve" 
no su Lietuvos žydais. Atsirasdavo vienas kitas konflik
tas, bet veikiantieji įstatymai visuom&t tuos konfliktus 
išspręsdavo. Karo pradžioje žydus prieš lietuvius kurstė 
bolševikai, o Vėliau naciai kurstė lietuvius prieš žydus. 
Vokiečiai, suruošę nusikaltėliams bylas, paskelbė spren
dimus ir .paskyrė bausmę už karo metu sukeltus nesusipra 
timus patarę ir išsprendę, o patys lietuviai dar ilgus me
tus turės nesusipratimų, kol šie klausimai bus išspręsti. 
Frontininkai būtų galėję šį klausimą išaiškinti ir padėti 
išspręsti, betiki-šio meto jie klausimo nesuprato ir spren
dimo projekto nenumatė.

Ėjo ilgų mėnesių pasitarimai Lietuvos laisvinimo 
darbui vesti. Be specialių, iš anksto duotų privilegijų ir
čia neapsieita. Jie iš anksto reikalavo tam,tikrų pozicijų vienijimo organas (“garsas”),

ir privilegijų, kurių kitos lietuviškos politinės grupės, ar 
čiau juos pažįstančios, atsisakė tų privilegijų duoti. Pri
vilegijų negavo ir susitarimas nepasiektas. Konferenci
jose praleistos ilgiausios valandos nedavė' pageidautinų 
rezultatų, tai Frontininkai pasišoko suorganizuoti Ame' 
rikos Lietuvių Bendruomenę. Nieko pradžioje jie nepra
šė, tiktai jiems nekliudyti. Jie prižadėjo apimti į JAV 
Lietuvių Bendruomenę visas politines ir tikybines grupes, 
kad galėtų būti sudaryta didelė ir galinga Ketuviš ka or
ganizacija. Jiems buvo aiškinta, kad tokios bendros or
ganizacijos jau veikia, kitos ištisus dešimtmečius, bet 
nauja vargu yra reikalinga, bet nieko įtikinėjimai nepa* 
dėjaNauja organizacija busianti 'kitokia, todėl rdkia 
leisti jiems kitaip ją suorganizuoti.

Nauja organizacija sudaryta, bet yra ne viena.Pa- 
aiškėjo, kad ne risi lietuviai galėjo būti organizacijos 
nariais, kurios vadovybėje buvo frontininkai. Tokios or
ganizacijos galėjo būti nariais tiktai tie, kurie be jokių 
užpakalinių minčių klausys centro įsakymus. Tokios or* 
ganizalijos iki šio meto nepavyko sudaryti: Bandyta su
daryti organizaciją be konstitucijos ir be taisyklių, bet 
ir tokie pagrindai buvo labai skysti, kad galėtų būti 
priimti visi.

Šiandien ta pati grupelė, išleidusi daugiau, pinigų 
propagandai, nori spręsti visus svarbesnius visuomeninio 
lietuvių gyvenimo klausimus. Svarbiausia ,kad jie nepa
sako, kaip tuos klausimus jie rengiasi spręsti. Jie vengia 
kalbėti apie tai, kaip tas problemas jie bandys formu
luoti.

Niekad lietuviai katės maiše nepirkdavo. Lietuviai 
labai brangiai mokėjo už kiekvieną laimėtą žingsnį. Jie 
negali leisti nachališkiems propagandistams pagrobti pro 
blemas, jų nepastudijavę ir neišnagrinėję, leistų neofitams 
iš viso imtis tokių klausimų svarstyti.

Toronte jie parodė, kad pajėgia naudoti propagan- 
dos priemones saviems tikslams. Reikia, kad.išmoktų kar-* 
tu su kitais lietuviai dirbti bendrą darbą. Kol jie įsivaiz
duoja, kad daugiau žino, bet neparodys turimų žinių ir 
nemokės tų žinių praktiškiems darbams .pataikyti, tai 
reikia būti atsargiems ir neleisti pagadinti <o, kas jau 
yra pasiekta.

f 
i 
ii
i

į užkampius.
Penktasis Susivienijimo Sei

mas pat pradžioje pasidalino į 
du sparnu, kurių vieną Astrams- 
kas krikštija “tautiečiais” ir 
“pirmeiviais”, o antrąjį “lenki- 
rnnkaTs” ir "“atžagareivais”. Tą 
įrodė kilę smarkūs ginčai dėl 
Juozo Paukščio siūlymo Seimui 
prezidiumą rinkti vien iš Susi
vienijimo narių. Prezidentas 
Tarnas Butkevičius kirto, kad 
tada į vedėjus galį pakliūti to
kie, kurie :“nieko ‘neišmano”. 
Po smarkių ginčų, nutarta rinkri ..w-Ii iž visų Jėsfaj seime dalyvautu I
Seimo pirmininku išrinkta Sil- jtoją (;.ichaįįą.'

rio proyas (tiesas) jei išpildy- vo sužeista. 
sim, atneš mum laimę netik am
žiną, bet ir ant šito svieto; riša 
mus j vienybę tie patys papro
čiai paimti nuo prosenių mūsų% 
atminimas drauge iškentėtų ne
laimių ir prispaudimas nuo ne-
prieteiių Lietuvos”.

(Bus daugiau)

SEN. PERCY PRISTATĖ 
/DISIDENTĄ

Vašingtonas. ■— Sere Percy 
pristatė vyriausybės pareigu-

Oxnard yra 100,000 gyvento- ' 
jų miestas į šiaurę nuo Los Ahgė 
les. Į demonstraciją buvo atvy- . 
kusių dalyvauti iš Los Angeles ' 
ir San Diego.
Nesantaika pakursto tokie įvy 

kiai kaip praėjusių metų spalio 
14 d. užmušimas jaunuolKo Paul 
Yenney Jr., 17„ ir sumušimas 
bei išprievartavimas jo mergi
nos Lindos Piene, 18, Oxnardo 
gimnazijos kieme. Trys meksiko 
nai — amerikonai už tuos'nusikal 
t imus. tebelaukia teismo.;

VYTAUTAS SIRVYDAS

SI.SIV1EXI.JIM0 VISŲ LIETUVIŲ

Michaūovąpkurį dažnai ’ kas va
dina 
nu”.

Rašytojas Michailovas buvo 
net tris kartus įkištas į Jugos
lavijos katėjimus. Jis drįsi vĮe-

vestras Paukštis, sekretorių Vin
cas Vročinskas, o Juozas Mi-J!
iiauskas tvarkdarįu.Knygom per) “
žiūrėti paskirti: kun. A. Burba,/
A. Danisevičius ir kun. P. Abro
maitis. X • _______________ __ _

Pirmuoju -dienotvarkės klau- šai kritikuoti TitoTežimą ir taip 
simu buvo Juozo Paukščio (Šv.l gį Maskvos -komunistinę siste- 
Kazimier© Plymouthe dr-jos.jlną. \ ‘

“Jugoslavijos Solženicy-

'/t:*

YLLMU MJL1K1AA •l'vardu) įnešimas, parašyti naują! 
nes “jame galėturąėm -prane- konsfitųfciją. hes ketvirtojo šei- 
šineti vienas kitam -savo nūnias mo taisymas ir prižadą konsti- 

‘ - _ - tuciją perrašyti rektorius kuru
!M. Juodišius su seimo potokolu, 

profesoriai”, girėįi,' -sako, nusivežęs į Brooklyną ir;

? (Tęsinys)^:: 1

Prašė seimą išaišknit kliūtis, 
trukdančias lietuviam eiti ,į vie-, 
nybę. ’Girdi, profesoriai” (dr. 
Jonas Šliupas ir naujasis, kun. 
A. BufbOs poveikiu įstatytas, 
Vienybės Lietuvninkų redakto
rius Juozas Andziulaitis), skei-io—_ „ -----, _—,
bia, būk ‘“mūsų broliams traks- j priteplioję į laikraštį, leidžia Tn- 
ta -apšvietimo”, bet kažin ar pa- teligentams stebėtis’^ Amerikos 
tys supranta žodžio reikšmę? lietuviai tikrovėje gi trokšta. 
Kadangi Amerikos lietuviai la-. 
bar nelygaus apšvietimo, ar 
“profesoriai” žino nuo ko pra
dėti ir pristatyti apšvietimo bū
tinumą i naudą? Čia reiktų gi
liau Įsižiūrėti Į Amerikos lietu
vių gyvenimą ir jų elgesius. 
Puikiai čia pasitarnautų Susi-

bei projektus ir viešai apsvars
tyti jų vertę”.

Takiau, “] 
pradeda ne nuo pagrindų, bet 
nuo “kraigo”: būtent, “sugrie
bę kokią vokišką knygą, kiek 
gali Išverčia, ikutį apleidžia, ar

AUDRA PRIEŠ KKK

• XEBEPERkASkARDINfeLI V

CHICAGO. ■—, Tuščių - alkus 
. skardinėlių J>uplrkinėjinio (įn
irai Chicagcs. priemiesčiuose 
liovėsi supirkinėję tuščias, iš
mėtytas alaus ir k.t. gėrimųftik 
aliuminines) skardinėles. Tokie 
surinkimų centrai yra priemies 
ciuose: . Elmhurst, "Vilią ’ Park, - - 
Glen Ellyn. Broadview, Skokfe. 
ir "Nilės Ir Cook -apskrities Jpife

monstrantų, jųi tarpe daug mek 
sikonų, 'sekmadienį atakavo vie
tos bendruomenės -centrą, -kur 
Nusirinkę Kl Klūks Klano narių 
žįurėjo filmą 4^irfh- of a Na- 
tion” (Taotos Gimimai).

“Staiga visas pragažas atsi
vėrė”, pasakė Oxnardo .polici
jos viršininkas. Pilnas 60-šalmus.

lios apšviėtesnią sūnų Lietuvos, dėvinčiu policijos dalinys prilai 
kurie būdami atskirti nuo ša ve kė 'demonstrantus, kurių tarpe 

•Kun. 51. Juodišiaus laiškas, Tėvynės plačiomis mariomis ir bwo geležinėmis . lazdomis ir 
tačiau,Suvo skęstančio žmogauslišaiskirstę po Ameriką, ^iliaa su-f ***3n per keturis” pačiais ^ink- 
šauksmas prieš nępermsMauja-' prato visą reikalą, svarbumą ir duotų... Centro viduje 40 kukluks 
mą tautinės pažangos ’bangavi- naudą vienybės tarpe savo bro- Į klarnetu buvo užsibarikadavę 
irią Amerikos lietuviuose, ktiri Tių-Teisybė riša mus į vienybę ir nors demonstrantai vidun nė
šį kunigą ir daugelį jo tendra- vienas pats vardas Tuetuvniko’, buvo įleisti bet jfer išmuštus 
minčių, šlavė iš ~

“širdies apšvietimo Ir pildymo 
krkščioniškų darbų5!.

•užmigęs. Balsu dauguma nutar
ta įsigyti naują kondtitucigą.

Senoji, 1888 m. spalio .30-tos 
Juozo Paukščio išspausdnita 
konstitucija skelbė:

"‘Susivienijimas Lietuvniinkų 
Amerike prasidėj o iš geros va-

kė 'demonstrantus, kurių tarpe 
buvo geležinėmis . lazdomis ir « fr *

tfikatrtbjai "prikreikia: .
Rinkimas pradedamas atei

nantį pavakarį, nes milijonai . 
skardinių -dar nesudorota iir dėl 
to nebėra vietos.: 1 "

Chicago Detinning( taį> pa
vadinta ta nauja f>ramonė')-kom 
panija, 1500 W. Webster, kas- 
met superka milijonus skardi
nių, žadėjo pradėti pirkti pava
sarį. Mokama 48 XJBntu sva
rui. ■■

Priemiestį centrai superka 
ir švarius stiklo indte-r bonkas 
— spalvotas ir nespalvotas.

— Prezidentas Carteris ateįęian 
čiu mefaf bjudzetą apkdįpt < 

parodavietės”’rtas pats Ikatalfk. tiksimas, kir langus apie tuzinas asmenų bu- ^bilijonus 7 ,

E. JASIŪNAS

Felikso Vaitkaus kapą ir gimines 
aplankius
(Tęsinys)

Antras foto nuotrauki] albumas — Vaitkų susie
kimas Panevėžyje. Sį albumą paruošė^ir Vaitkums įtei
kė kaipo dovaną’ Panevėžio visuomenė. Albumo kai
rės pusės lapuose yra įvairūs Panevėžio miesto vaiz
dai, o dešiniuose — įvairios Vaitkų sutikimo ir pager
bimo nuotraukos. Po kiekviena nuotrauka — labai gi a 
žiu menišku šifru įrašyti paaiškinimai.

Trecias albumas — Lietuvos Aido dienraščio bend
radarbių dovana, su visų jų parašais pirmame lape. 
Albume įklijuotos visos su Vaitkaus transatlantiniu 
žygiu susijusios L. A. spausdintų straipsnių ir žinučių 
iškarpos. Mudu Sy žmona Jūrate stebėjomės, kaip gra 
žiai ir prasmingai mokėjo Nepr. Lietuvos lietuviai pa
ruošti dovanas, ir kaip jie mokėjo pagerbti Lietuvai 
nusipelniusius asmenis. * j

1
Ketvirtas albumas buvo dedikuotas F. Vaitkaus: 

tėvams. Tai Lietuvos karininkų žmonų — birutiečių do’ 
vana. 'Albumo pradžioje yra gražus įrašas, kurio dek 
laiko stokos ncl>esuspėjau pažodžiui nurašyti, bet ku
ris skamba maždaug šitaip: ^Lietuviai, tiek vargti iš
kentėję svetur ir ’nepamiršę gimtosios tėvynes, sugeba 
išauginti lokius sūnus, kaip Feliksas Vaitkus. Garbė 
tokiems tėvams. Su dėkingumu —Birutės”. Deja, gal; 
vailkai lik Jiai lietuviškai nesuprato lo įrašopanirs, 
o gal dėl įspli ’žiu ir reikalų gausypės užmiršo, ir al
bumas Vaitkaus P’ vams liko neįteHctas. • *

Penktąjį albumą sudaro paties F. Vaitkaus suda
lytas nuotraukų rinkinys iš jo aviacinio gyvenimo. AI-

bumas pradėtas su jo tarnyba JA\ karo aviacijoje 
1928-31 metais, pažintimi su uošviu Ant. 'Brotz. Lfthu- 
anica II lėktuvo pei-statymu ir pasiruošimu skridimui 
per Atlantą, nutūpimu Airijoje, iškilmingu sutiktum 
Lietuvoje, ir užbaigtas tarnyba vėl JAA karo .aviaci
joje, kaipo bandymo pilotas prie Boeing, aviacinių; 
dirbtuvių Seattle. Wash., II-jo Pas. kalo metu.

šeštąjį albumą sudaro .pačios M. Vaitkuvienės su
rinktos ir įklijuotos laikraščių iškarpos iš amerikiečių, 
JAV lietuvių ir Lietuvos spaudos, liečiančios F. V. žy
gį. Gana storokas albumas.

Taip pat ji parodė pačios Boeing firmos ir Seat
tle miesto laikraščius ,kuriuose buvo daug apie F. V., 
rašyta. Kaip žinome, jam buvo suteiktas JAV oro pajė
gi1 pulkininko — leitenanto laipsnis.

Papildomuos M. Vailkuuienrs padabos
Prieš skridiminiais (plieš 1935 m.) metais M. \ ait- 

kuviėnės levas Ant. Bfdfe iš savo labai gero afcmcniško, 
draugo Mr. KdhTer'nuomavęs aerodnmią. VčK’mi Miv 
Kohler tapęs Viscon.4mo valstijos gubernatorium. 
Brotz domėjęsis astronomija ir buvęs pastatęs 
teleskopą. Domėjęsis tr sprausminių varikhą 
doj'nnu aviacijai,4>nvo pastatęs ir tokio variklio mo
delį. Vėliau nutaręs, kad tokie varikliai nerti etbiTOs 
rniški, ir visus eksperimentus nutraukęs. Buvęšą»tato 
savos gamybos automobilį, kurį jų šeima v a Airija v u šft 
‘‘dingy”.

M. Vaitkuvienės brolis Antanas taip pat buvęs la
kūnas, ir sykį net buvo laimėjęs skridimo lenkbAiCK 
Kohler — — Kohler, šiuo mdtu j|s, g\>W3
Gape Coral. Floridoje. \ 5

F. Vaitkui bclaitkranl palr-nkesnio Skridimui oro, 
p. Vaitkuvienė «u Felikso tėvais buvo apsiMittpud S/ 
Gudonių fannoje, Orange, N.Y. Sykį, M. vąitkuyie-^ 
nei padavus arkliui cukraus gabalėlį, arklys ant jos

delno palikęs keturlapį dobilą — laimės ženklą. Mar-1 
la buvusi tikra,/kad skridimas pasibarsiąs laimingai.

Bebarrdant Lithuanica II Floyd Bennett ^aerodro- 
me,lakūnai pastebėję ant Tektuvo uodegos raTelio 
užkliuvu^ lstan^apį dobilą ir juokavę, kad F. Vaitkus, 
rirt&p^ąs Arrijoje (keturlapis dobilas — Airijor sim- 
bolfcį. *rr j^<kę.

Vaitkui fan praskridus Nevvfoundlandą, JAV oro 
biuro WrefeWtitogas Dr. James Kimball pastebėjęs la
bai pa^logojušibs Virš Atlanto oro sąlygas ir bandęs 
radijo ryšio, pagaili)a grąžinti Vaitkų atgal. Bet ry šio 
su lakūnu užmegzti jam nepavykę, nes Vaitkus tuo 
laiku Ino irifMJsė AHhlonc (Airijos) radijo stdbes.

<M. A k d vi ends pasakojimu, jai laivu nuvykus 
Lietuvon 4r kartu su vyru Feliksu dsflyvaujanl susiU- 
nmosė ūr priėmimuose, ji savo gyvenime nemačiusi 
tiek kaįp tada.

Beviešint Lietuvoje, pairus prrt'Fhimai —kasdien 
po kAis — Fdliksą labai ’nuvargindavę. Jei kurios die
nos dtofr) tvarkoj e priėmimu nebūdavę, jis turėjęs po- 
zt;od Werfninkams. Buvęs sukurtas jo biustas ir nula- 
fpvti keli pririetai. (Iš tikrųjų, mano torMytose kai ku- 
riofcė *M*rtraukose F. Vaitkus atrodė Jelbai pavargęs. 
E.

FėMeso brolis Al šiuo metu gy vena ^Houston, 
Te\as, ^.Verčiasi ^nekilnojamo turto prekyba. Kitas jo 
irutis fiTfl gyvena Crosby, Texas.

♦♦♦

P»^Ry*eciavę ir pilni įspūdžių ir prisiminimų, P. 
Va rtkTfy'fchč’s šu <anuųv palydč^K^kū va-
TarofP J&vykoiiie nstmoįj^u ž($«ihTsį f^Bęe'daugcltb pas- 
kufirfių meių fries buv&rje1 pirmieji lietuvTii.^uas aplaa 

^fcę. ftMJė Msiėms lietuviams pdrffūoti jų geriaifrtus lih-' 
kėjimus.

Vairuodamas Mutomobilį atgal į Chįcagą, prisiipi-

niau,>kaip 1961 metais, būdamas daruiažsi patyręs la- 
kūnas, kovodamas fcu stipriais vėjais ^ir aš, panašiai 
kaip 'F. Vaitkūs Airijoje, dėl benzino /išsibaigimo turė
jau labai laimingai pasibaigusį piWėrstinį‘liutūpimą. ' 
Ir tai įvyko, spėkite, kur? Prie pat Vaitkaus mieste
lio — Shebc^ganf’Wisc. Koks įdomus sutapimas!

Pabaiga

•f
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Filatelistas

Kauno miesto teatro rūmai

-fri

na. K. G, BATUKAS 
AKUŠERIJA >R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGlNė CHIRURGIJA 

6449 So. fonifci Ri (Crowford 
Modical Butafins). Tii. LU 5-64*6 

Priima li^ontns pšgal susitarim*.
Jei oeaUŪiepia, skambinti 374-8004.

v Vit. U K. RORFT;TR 
. >1—■' ’

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA

YelH. 495-0533
Por V«l1«y Medial Center 

MO SUMMIT sTrfBT 
RdbTE 5S. ELGIN. ILLINors

iŠ

niami ^vaidinime amerikiečių 
teatre’. Tčfbl TMStos žemi H- 
dinė ir išritavifhtft kultūra nc- 

'bevedžroja tais šunkeliais, bėt 
išusiprilšk Ir Mugrįiink ne Savo 
t dalykus hidn.

Štdfris § mblifinas

jį tebetekta konsnlė j. būt^var-

Kadangi filatelijos paroda yra 
grynai kultūrinis reikalas, Savo 
atstovą galėjo atsiųsti tik Lie
tuviu Bendruomenė: Deja, jai 
gerokai apleidi kultūrinę dir
vą; pradėjus kištis į ne savo sri
tį — politiką ir pagaliau suski
lus, iš jos daug tikėtis nėderėjo. 
Taip kad č’a savo “kartu nuri

jo

Skaudoje pasižvalgius
Judžft filatelisto ______ __ ________

biu’et hyjė Nf. 4 {171) apraŠy-[vylifhb žridi” RFSitėftfe įralej

I

HR PAUL V. DARGIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westehester Community klinikos 
Medicinos direktanus

193S S, Hanfiėim Rd- Wortchorter. IL.

VAU*? "DOS: 3^9 darbo dienomis ir 
k>F anty* ^štedieni B—3 0*4,2- _ <s> «• —”

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •

"Tu paruoši štali mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mino galvą. Mano taurė sklidina. *—Psal. 23:5.

Religinių stalą yra daug fr ant ją dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tą stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėją neišmanymu. Kai karts yra surūgęs ar supeiėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiąją vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnią pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
dūoda Štai kokį patarimą: u Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasią stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos'tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Jaunifib bėnfre ftykusją iR-jąj§vti į šiitbš reikalus ALTbš 
pašo ženklą parcSą. šią progą 
Tšnau<$oja kąšt^lėti laisvinimo 
veksriiarhs, deja; labai negud
riai Jis Hlšo :

“...Už tai ypač mielas gėn.
- - -w. , ikonsufcs J. Daužrardienės prita

Atviras laiškas Daliai Srliogailėi Balienei ! rimas ir dalyvavimas. Deja, su
vši trečiam asftftiffiii būk jau K ^žvariHene, filatelistų reika 
stgražinai bibiM&ą ir Lt.- į131 LretuVOŠ filatėlU

Per mano žmonas Dalios lai- • Aįtas- nei..^1’
. kdš; fiei Lietuvių Bendrubmėnė.
Nėt ir parodos premijas sušiūri 
ganizdvo patyš filatel'staj tarp

1977 m. gruodžio men. 17 d.
— ZZ____________ ĮČhicagbjb niiras mairo uošvei

.EL. — be 3-5893 į Jadvygai Jūkrievitfbfi^i, Tamš-
4: R ta be man • šutflcimb fiėtėisetai

9 pasisavinai mano žmonos Da
lios biblioteką. Pakartotinai krei 
piuoši į Tamstą laiškais ir 
per trečią asmenų šiigrd- 
žinti minimą biblioteką, kuri 
buvo sudaryta mano mirusios 
žnion s ir mano pastangomis. 
Tamsta neatsakei f laiškus, me-

- {lavai telefono o perą tona m s, jog 
Tikrina akis Pritapo akinius ir L t .

“contact lenses”’ į tamstos nėra namuose, melą- Nei kartą nebuvai jos profesi-
Val. agal susitarimą, uždaryta trečl
-------- :---- —--------— • -------- 1

EI------ BE 3-5893

BySyTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 įtart 103rd Strrt) 
Valandos nagai susitarimą.

PR: FRANK PLĖGKAS
dPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71 St. Tek 737-5M9

dbtuvfe aš- p^fėtfiiSū TSrrfštdi 
išleisti jos akt riškį plokštelę, 
dfcl kurios buvo renkamos au
kos. Jau nietai, kai Tamsta ne- 

I Stsiskaitei su manimi; ir vra 
Ii - -1 fc,- » \ t •aukotojų-, riega^usfij mmimos 
plokštelės;

Tamsta vaidini Dalios atmin- 
tibs gerbėją. Jos ligos ihetu nei 

[kartą neaplankei jos Detroite.
‘contact lenses’”

DR.LE0NAS SEIBCTIS 
INKSTŲ, PŪSLES 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antr&d. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak 
Ofiso telef.i 776-2880 

RftldehcijOs talef.: 448-5545

1 
I

DR. VYT^TAURAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERJ lipoc.
Ofius 2652 WEST Š»th SiRCiET j 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiacL Į 
ir penkt; 2-4 ir 6-8 vaL vak. StŠtądie- 
niafs 2^4 vaL popiet ir kitu laiku! 

pagal susitarimą..

2850 West 63rdJ>U Chicago. JIL 60629 
T«J<Gj?Ro«»rt £-5084

T»l. WA 5-8063

Perkant lašišą pataria 
patikrinti firrrios vardą

Britanijoje nustatyta, kad ke 
turi asmenys suvalgę žuvies 
lašišos iš Aliaskos apsirgo botu 
lizinu. Tos žuvies konservai 7^ 
uncijos skardinėlėje John West 
brand importuoti praeitais me
tais iš Seattle, Wash., kenuoti 
False Pasš Canning kompani
jos: Savininkas Peter Pan Sea
food, Seattle.

FDA vartojimo reikmenų 
specialiste Ellen Sliflėr pasakė: 
;‘Mes nepatariame kad žmonės 
pradėtu bijbtis kohservdotbs la
šišos”.

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

ti kifrtti ntisivfiimo žodi”.
Tfefila.tirti kartų nusivyliriio 

žodį J. k&vėntL kuris, bėprė- 
kiaudamaš.. tarybinėmis knygd- 
miš, yrį visži primėtės Lietuvos 
laisvinitfiž> vfikšniiį darbo pada: 
lo$ su^rafeme. ko8&, jo fiuomb 
nė, į filateliiies parodas šavb 
atstovus turėtu’ siųsti ALTa dr 
VLKas? Niekada to nėra buvę 
praeityje, nebus ir -ateityje. Fi- 
latėl’jOs paro3as anksčiau atida
rydavo koiisulds Daužvardis, _
o jain minis, tą gražią fracGči- metus.

trys Modemiškos koplyčios 
Mašinoms Vieta

Didžiausia dykuma yra Sa 
bara šiaurinėje Afrikoje. Ji už
ima 3,530,000 kvadratinių my
lių plotą. Jos ilgis yra 3,200 
mylių o plotis l,40O mylių. Kritu 
iių iškrinta apie 0.8 colių per EUDEIKIS

.ANTANAS MANKUS '

MODERNIŠKOS AIR-CONijmbNEb KOPLYČIOS

■ VYRAS; Š0NOS, DtffcTĖ, MOTINA, UOŽviXl.

Dviejų mėtų mirties sukaktis
**-»»■*. O .GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽLA.USL4. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TfeL 927=1711 — 174Ž

PERKRAUŠTYMAI

MOVING
Leidimai —Pilna a pora ūda 

žema Raina

H ŠILEIKIS, 0. P.
^į^[OPEDA>-?ROTESSTAS
Aparatai. - Protezai. Mti ban- 4 

‘ dažai. Speciali pagalba Lajoms, i 
(Arch Supports; ir t L

GYVENO CHICAGO, ILLINOIS
Mirė 1976 m. rugpiūčio 8 dieną, sulaukusi 48 mėty amžiaus. 

Gimusi OHTcagb, IIKndĮL.
Palaidotą Šv. Kazimiero Lietuvi? kapinėse

- Paliko nuliūdę: vyras Stanley 
Balzekas, Jr., 2 sūnūs — Stanley
Balžekas III, ir Robert Balzekas, 
dtiktė Carolė,. motina Vinęenta 
Radvila, uošviai — Stanley Balze- 
kas, Sr. ir jo žmona Emily .bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami,

.6uvo ,direktorė. Balzeko -L*ietų- 
-rių kultūros Mpiięjąg£ ir.Mpterų 
Pailgi jos — Batikas .Ųetuvių . 
Kultūros Muziejaus. priklausę 
LĮėtįvįu- Prekybos ,_Rpm.ams ir 
'daugeliui kitų organizacijų. .

Rugpiūčio 8 ’d. 7:00 vali ry
to bus Jaikiomos mišios Marijonų 
koplyčioje.

t .... Ir ’V-
Miela ir mylima Irena, mes Ta

ve prisimename rytą ir V5fkar4. 
Norime, kad Tau būtų. lengva ši 
.žemelė. Mes žinome, kad pas mus 
"jau daugiau hėbesūgrįši, bet męs 
pas Tave anksčiau ar vėliau nu
keliausime.

Gyv. 7050 S. Maplewood Ave., Chicago; 111-
Mirė. 1978.m._rugpiąčio 4 d., 7:3(5 vai. ryto, sulaukęs 90 metų am- 

žiatis. Gimęs Lietuvoje, Eržvilko vis;
į Amerikoje isgy eno daug metą.
' Pasiliko nfilradę: žmona Jošėpfrine, podukra Jennie Povilaitis, 

- jos vyras Matt su šeima,-posūnis Walter Dubinskaš, jo žmona Marga
ret su. šeima, broliu vaikai — Stanley, Williams ir Adelė su šeimo
mis bei kiti gimines, driuįai ir pažįstami.

Priklausė Šv. P. Mąriįos Gimimo parapijos; šv. Vardo draugijai, 
amžinas darys šv. Kariimerb Seselių Rėmėju ir Suvalkiečiu Drau- 
gijai.

. ..^stadienj, 2:00* vai. į. ju kūnas bus pašarvotas Petkaus — Mar
quette kopjyčioje, 2533 .W. 71st St.

„Pirmadienį, rugpiūčio 7./dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Žy.; P^ ^arijos Gimimo parapijos, bažnyčią o po gedulingų 

| pamaldų bus laidojamas šv; Kazimiero Lietuvių kapinėse.
- -a.^a; Antano MaJĮkauš giminės, draugai ir pažįstami hūdi
žircSįSi^kriečiami' jiąiyyaūti laidbtuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

- - Nuliūdę lieka:
podukra, posūnis, giminės.

LaidotttVitį direktdrifc Donald A. Petkus. Tėl. 478-2345.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

RADIJO tttm VALANDOS

Visos programos S WOP A,

—3:30. vaL pfep’iet šeštadieniais 
ir sekmadtemiis nuo 8:30 iki 9:30

•S -- -Drambliai mėgsta žemės, 
riešutus, bet pagrindinis jų mai 
stas yra • žolė arba šienas. Per - 
viėrią dfetįį dramblys jd suėda " 
apie 500 svarų ir išgeria 60 ga
lionu vandtns.

♦ Aukščiausias pasaulyj^. 
krioklys yra Angel Fails Vene- 
cueloje. CafŠ'co tif>ėš vanduo 
krinta-net 3,212 pėdų. Tugela 
krioklys Afrikoje yra an- 
trojp- vietoje. Ten Natai upės 
vanduo krinta 3;110 pėdų. *----

paa vieninga ą

VmŪ!« AJrforj DŽokm

T.lrt.t HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AYE. 
CHICAGO; ILL-40629

Didžiausk* Wl!y 
pasirinkimas

„NeEMAKĄ
vrSteina

ir

- kurie
galėtų nV4Ml(/fi NiuįMM; (fra- 
tome a įsiusti jų adresus. Mes 
jieift eįflifie NaflflfefiŠ * 
vaite* ne uoLainai. ~ .

' ’■ u 3 * M

Implaatš ieach iįOjOfl

Good News For Pacemaker Users

TRYS MODERNIŠKOS KOPlYŽIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

enėrgy
WISE

Buy a ięar no, Srj«r or 
hrore bo werfut than you 
need.
Don't i Bdm LtSerf

1

Since the first pacemaker 
was implanted in.early 1960 
some 400,000 persons have 
received implantable pace
makers to correct sfcrioui 
heart rhythm ftreguiaritFea. 
(The pacemaker corrects i 
faulty fieartSeit Hy ftl&iulk- 
ting^the heart ^electnadly 
whenever tfie heart tails to 
beat on its own.)

In a moveJikeTy to signi
ficantly change the way in 
which pacemakers arewarran- 
tc3^ the world’s largest pace
maker company, Medtronic^ 
Inc., recently announced that 
it would give a patient free 
pacemakers .for life if the 
original stops working for any 
reason during~ the, patient’s 
lifetime. This so-called “pac
ing for life*,’ warranty also 
prorideš medical coverage if 
the pacemaker stops working 

- beeatree of firatty materials or 
workmanship. . __

newt to the 60,000 Americans 
c^ch yitt WSB need a pace
maker to keep their hearts 
Keronf Hirmify. fte signi- 
fieance of a pacing for life 
wittanfy bah be beat apprt- 
ciated by cothpdrWg R to ear
lier conventional Warranties.

Mott Wet pkc&Akefr 
hid merrtry-zfhc. batteries 
Wflfeh hffl down iftėr abdtft 
two years, requiring ivpface- 
meutwo( the pacemaker. The 
pacemaker/ extended

n
receiring a first p!
the age ef <0 could therefore . average pacemaker 

several ’ 
dur

replace- 
ftffįpA &U) was 

paid fat the patient or 
tašam. .

CUfitEBt this with spacing

The lithium pacemaker shown here is about two inches in 
diameter and its service life is projected to be about 10 years. 
Its pulsing rate can be adjusted by the physician to accom
modate changing reeds of the patient 
for life warranty where the 
patient will only have to 
purehaie the first pacemaker 
(amraing replacement is for 
reasons of malfunction or 
impending battery depletion).

A pacing for life warranty, 
of course, is not simply good 
will on the part of the pace
maker manufacturer. Recent 
advances in intefrated rircuit 
technology, plus the develop
ment of the lithium battery, 
have extended the expected 
service Hfe of newer lithium 
pacemakers out to 10 years 
or more. Considering the

ink k 1

» 70 years old, m 
wiD never require a 
ment. .

But If i replicemlnt Is ne- dards in I 
cemry t it will be paid fdk by 
the manufacturer rather than

insurer. And that has to be 
good news to the pacemaker 
user, his insurance company, 
and ultimately perhaps to 
everyone concerned with ril
ing health costs.

An added benefit is that 
tuch warranties will undoubt
edly lead to better product*. 
With the cost and risk of 
product failure on it* own 
shoulders, ho established htgh- 
volume manufacturer can af
ford a lemon. This will likely 
result in tightened manufac
turing controls, more thor
ough testing, and stricter prod- 

met quality standards through- 
bot — this in an industry that 
already has some of gha 
strictest quality control stan- 

the world.
Those who use pacemakers 

should be the ultimate bene-

f
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— Marijona Ojer, buvusi Da
riaus - Girėno posto Moterų 
skyriaus pirmininkė, pakviesta 
vadovauti įvedimui į pareigas 
naujosios valdybos. Priesaikos 
priėmimui vadovaus Sofija Na
vas ir Eleonora Putz, apeigų 
seržante bus Violeta Paplaus
kas. Helen Jakubauskas atsis
veikins su buvusia pirmininke 
Marija Tyšzka. Iškilmės bu* 
rugpjūčio 12 d. posto patalpo
se.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubo vaidyba šių metų rugpiū 
ėio 5 dieną 7 vai. vakaro (šeš
tadienį) šaukia visuotiną Spau 
dos Klubo narių susirinkimą, 
kuris įvyks: Chicagoj, 6819 S. 
Washtenaw avė., (prieš Mar
quette parapijos salę). Į namą 
įėjimas iš kiemo — sodelio pu
sės. Narių dalyvavimas būti
nas, nes yra daug susikaupusių 
įvairių klubo reikalų.

Klubo Valdyba 
Chicago, 1978. VIII. 2 d.
♦ šakių Aps. klubo pik. įvyks

— Eugenius Gerulis baigė teo
logijos studijas bakalauro laips 
niu Christian International uni 
versitete San Antonio ir Pho
enix miestuose. Teologines stu 
dijas gilin Moody Bible insti
tute, Chicagoje..

— Marytė S. Bendikaitė baigė 
komercinius mokslus bakalau
ro laipsniu Concordia universi 
teteš Montrealyjė. Ji taip pat 
studijavo Sir George Williams 
universitete.
— Labai senų pinigii paroda 
atidaroma rugpjūčio 15 d 
Field Istorijos muziejuje, Ro
osevelt Rd. ir Lake Shore Dri
ve sankryžoje. Jų vertė bus 
vaizdi ir lyginama su moder
nių laikų pinigais. Bus išsta
tyta 80 rūšių senoviškų pinigų.

Penktadieniais muziejaus lan
kymas yra nemokamas.

— Illinois valstijos loterijoj 
rugpjūčio 3 d. Big Pay Day lo-

rugpjūčio 6 <L 12 vai. vidudienį I 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455; 
\V. 17 St. Bus baras ir virtuvėj 
šokiams gros Ramonio orkest-1 
ras. Įėjimas SI. Vis{ kviečiami 
dalyvauti — praleisti linksmai 
sekmadienio popietę Su šakie-j 
čiais.

KUNIGAS JESSE JACKSON
4 , . . . ™ TEBEIEŠKO KING ŽUDIKO,(Pr) Atsiminimų Skirsneliai i

Juozo Šmotelio

atspausdinti

RENTING IN GENERAL 
N y •m o s

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu
tas Brighton Parke suaugusiems.

Skambinti BI 7-9642 ‘

i IŠNUOMOJAMAS 3 ’ Abarių bu
tas vienam asmeniui. Teirautis teL 
247-0582 arba 247-1804.

HELF WANTED -- FfcMALE 
Darbininkių Reikia

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

368-8787 ask for Ralph.

MASSEUSE ' '
j 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 

?52-7fi00
31 E. Ogden. La Grange, Ill.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-jįjojj^j 250 puslapių knyga su- 
me $4 už sidabrin|. dolerį. Per-1įraiita autoriaus troboje, 
kame pašto ženklus ir pinigų* Čikagos ir apylinkių lietuviai, f. 
kolekcijas. PATRIA,^4207 So.jskirsnelių mėg4jai, prašomi at-Įsė<li kalėjime, bet byla tuo ne- 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 1 vykti ir knygą pasiimti. Kitur [smaigė. ,

. . • ______ X.- :•__ X__ ? Minėt

Graži, lengvai skaitoma ir

Nors kaltininkas James Earl 
Ray už juodžių teisių gryDėja, 
Martin Luther Kingo 1968 m. 
tial andzio 4 dieną nušovimą se_ varied duties. Good working 
niai nuteistas ir gavęs 99 metus conditions and other company bene- 
tiausmės kalėjime, keli metai

j ACCOUNTING DEPARTMENT 
GENERAL OFFICE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez’dentas
2212 WJCermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

.... Išnuomuojama Įvairiems 
parengimams buvusi Pakšto sa 
lė. Muzika sulig pageidavimų— 
Balio Pakšto ar kitų. -Reikalui 
esant prašoma kreiptis: - 3800 
So. California, tel. 247-0582 ar- 
ba 247-1804. (Pr.) V?

— Chicago^ Meškeriotojų ir 
Medžiotojų Klubas kviečia vi
sus į linksmą vakarą rugpjūčio 
12 d., šeštadienį, 6:00 vai. vak. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Veiks baras ir virtuvė Busi •

gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
’ Autoriaus adresas:

Mr. Storako 243-3270
CONSOLIDATED WELDING
& ENGINEERING CO? ’
2450 S. Ashland

2 butu 9 m. senumo. 2 po 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.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, I1L 60629

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug

Šime laimėjo 683, 83, 4 ir 7293. daug linksmų paįvairinimų. į padėti teisininko Prano šulo pa- 
Gold Strike lošime laimėjo 21, ~ ~
16, 36, ir 30.

Gros Ramono orkestras, 
mas $1.00. (Pr.)

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS ~
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komiai!a kreipias? i visus akai’ 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dieųraštį, 
su.juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškas spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvosjėr žmonių gerovei,. bendromis jėgomis 
siekiant IJetuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ret 
kalų ■ renesanso. ; / . / r '' - •

įėji- ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — 8350.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienom”. 1739 S.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis. sav. Grand .Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9753. paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privaSu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir’kitais moderniais įrengimais.

Musu 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. . a. ' .<?/

Visas ir visus kviečiame I dkffiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, nžaakymų, bei galimų ttadtytojų rrikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esanfiomb itkarpomii.

ANBESOL* KILLS MOUTH RUN ONCONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.
When minor mouth pain strikes 

use Anbesol. the pain kiHer 
Anpesoi, with three anesthetics, 
soothes irritated nerve.endings, 
deadens pain. Helps prevent in
fection. too. Use as directed for 
hours of relief. •

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol

Pavardė ir vardas

A drew

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo________________ ~________ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede ______— doL

Pavardė ir vardas — -- — 

Adresas______________________________________________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė ir vardas__ _ - ..._________________________ - - -

Adresas ______________________________  . . ' >

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa^ 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu. *

Pavardė ir vardas______ ___________________ ;______________ ____________

Adresai---------------------------------------------------------------------- ------------------

' - ' H L I. I Į jįy
Pavardė ir vardas _____________________ - - ' ---------------------------------

-------  ■■■ I j|

Fivardė ir vardas — ---------- ■ . - -

l freeu --------------------------—---------- ■

-K

Minėtasis Ray iš. kalėjimo pa 
rašė kun. Jacksonui laišką, kar- . 
lodamas, kad ne jis kaltas ir 
kad jis įrodysiąs, jog buvusi 
konspiracija, kurioje dalyvavę 
keli asmenys. j

Kun. J. Jackson prašė Tennes’P?°ne manner, “Salary" comm, 
see gubernatoriaus leidimo jam 
pasikalbėti su Ray, sėdinčiu pa 
taisos kalėjime Petros, Tenn.

MEDICAL SECRETARY 
RECEPTIONIST 

for doctor office 
Must have exp. in Dr’s office. Accu

rate typing, figure apt., pleasant 
. with

Devon & Kedziei Area
Call 728-4655 10 AM—4,30 PM.

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

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

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.

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

4

M. L. S.
REAL ESTATE

♦ Pripetės pelkės yra di-

HELP WANTED — MALE
Darbininku reikia

Į

I J. X LįAi VC25 pdJVCS VII“ į

tižiausios ne tik Rusijoje, bet ir; Maillng 
visame pasaulyje. Jos užima j 
apie 18, 125 kvadratinių mylių I 
plotą. Iš ten išteka Dniepro upė • For 2nd shift. 4 nights (Mon.-Thurs) 

f— 10 hours. Good company benefits, 
insurance, parking. Immediate ope
ning. Call Harold Gatewood. 

ADVO-SYSTEM, INC.
962 Chase Ave. 364-4100

ELK GROVE VILLAGE

Nemunas išfėka iš Pinsko pel
kių. ' •

IJETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake;

f *
Dažo namui g Ivrito Ir lš vidau*.

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

REPAIRS ON HOMES & FLATS) 
AND APT. BLDGS.

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

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN

CALL ANYTIME 
878-5682 or 7690514

V--

EXPERIECED 
CHESHIRE 
MECHANIC

PRESSMAN
Large insurance comnanv jn the Loop 
has opening for sheet fed offset 
pressman. Would nnen’te Mnltjlith 
AB Dick 360 duplication to print 1. 2 
or 3 color copy on various sizes and 
weights of paper. Experience requir
ed. Salary to commensurate with ex
perience. ExceHent fri^e benefit 
program including profit sh^ng. 
Call Personnel 346-8100, ext. 283.

AUTOMATIC SCREW MAGINE 
ACME SET-UP OPERATE

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALh 
Darbininku RaikU

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

Call 368-8787 Personnel

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8554

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba Ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcsgos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose ęrolt, ga
rantuota! Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

42—» M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
TIktirf $93 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas penslnlnkama 
Kreiptia

TOOL MAIUER/MACHINIST
Excellent opportunity for tool maker/, 
machinistExnerienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex-! 
uerience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Ton pay. benefits & overti
me available from this rapidly gro
wing manufacturer. 456-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.
second shift. Full & part time avail-į 3000 N. River Rd., River Grove 
able. Top employee package. !

AMERICAN COUPLINGS
Bellwood 547-1.000

4645 5a. ASHLAND AVE. i 
szs^ns

MACHINISTS
.Keller. Hvdro-Tel operator or machi
nist able to learn to run new mo
dern duplicating eauinment. Clean 
modern air/cond. mnid shon. Profit 
sharing, overtime and all benefits. 
Davs & nights.

R. O. SCHTHTZ
2425 N 75 Av^ Elmwood Park 

453-3421

INSTALLATION & FIELD SERVICE
Need someone with a good knowled
ge of electrical control circuits & 
also good knowledge of mechanical 
devices. Must sneak fluent En<^i«h. 
willing'& able to travel. Call BHL 
DAMP or HILMAR SCHUETZE 
478-3625. ’

GREAT 'LAKES’CORP. ' |

2500 W. Irving Park

HFLP WANTED — MALE-PFMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BTT^TVT^R
SERVICE X- PV.PAIR 

TRAINEE

ELECTRICIAN
- 2nd SHIFT

Ve are seeking an individual with at least 4 or more, years of electrical j 
ixperience, 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 Unlimited future Charco become 
hour. Excellent benefits package. Call^KARL STRAND 581-G100, ext 354. high earning skill technician. Tn 

į cmalify, yon must he nest d^n°d- 
pble.havea high mechanical afitude. 
Annlv now. »

CLAYTON OFFICE EQUIPPMENT 
343-9202

PRESSMAN

Some nnnting experience in High 
School shon o’- trade school. Will 
train on AR Dirk. 5 day wk. Air 
rond. shon. Gn*>d Time and
14 Qvnrtiyr*0 Profif sha^ncr. Free 
ho^o. ins. Paid lunch period. 4
NORTHWEST SUBURBS. 673-4646

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
Chicago, Ill.

Ah equal opportunity employer M/F

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

DRY CLEANINIG
Experienced spotter. SHk or 
Hospitalization. Paid vacataion. 
benefits. River Forest area. 5 

366-6500

• SERVICE STATION
MECHANIC

Full time — Skokie area 
Must sneak English

Call Bud at
679-9520

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARDA N0REIKIEN1

ŽSOS W«rt CMh SU, Chteiro, m W62» • TeL Wa 5-Ž7O
DM^IIs yMfrlnkfmM hr • Iri v

MAISTAS Ii IUROPOS SAMDtLIŲ. j-

U LUM

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrm O1FT PARCILI SIXVICI 
SMI W. C9Ht W, Cble^e. 111. WM. — T*L WA M73r 

*333 A*. H, Chlcaw. IIL MM«. — T< SS433M
V. VALAMTINA1

wool. 
Good 
days.

DRY’ CLEANER
i Some machanical ability, will train. 
Married. x <
Good references. Call Dan 274-1500.

1529 Howard
NORTOWN CLEANERS

TECHNICAL 
ENGRG 

OPORTUNITIES

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTU!
Pardavimas h* Taisymas 

2444 WEST 69Hi STREET
T»M.? REuubUc 7-1941.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Te!. YA 7-5980

’ 4

5
 M. i I M K U S 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank Zipoll®

GA 4-4654

run rata

INIURAMCį

State Farm Life Insurance Company I

To Manager TraineeCm.n HEADING 
SET-UP MAN 
Experienced 

operate National & Waterbury 
cold heading equipment y

Dav shift. Must speak English. Li-’
beral Company Benefits. Call: Fannie May Candy Company is

JACK MAYER 378-1120 J
’ seeking a reliable manager 
! trainee for their store located

.at 1635 Orrington, Evanston.
‘HL, No experience necessary.
Liberal fringe benefits indu-

LABORERS ALL KINDS
Full time jobs for people 45—over.

CALL 4^1-7406
SALVATIOV ARMY J~R PL/.CE- 

MEVT CENTER
9 A.M.—noon 

Chicago rezidents only
105 S. Ashland

snecialization in the Engineer-! 
Technical, and Manufacturing!

Our
,ing.
areas . _ _ _ _ __
dential opportunities that presently. maintenance man

MACHINIST MAINTENANCE 
provide you with many confi-.Small plant has need for machinist; 

....... .. .. k Starting wage

t ding profit sharing.
Interviews will be conducted

taLUViai inuv j j . .. nitu*.

exist for Designers, Draftsperson’s,1S5 50 /hr. A one man position, needs A„<r,,<if A 9 AM—
Process Engrgs, I.Es, Supervi-' some electrical experience. 011 rTiOay, Augusv ,

sors. Maint. etc.
Call, some in, or send resume

WAYNE PALMER

INDUSTRIAL RESEARCH 
PRODUCTS

321 Bond St. — Elk Grove
439-3600

An equal opportunity employer

2

t

P.M.

782-6062
BUSINESS MANAGEMENT 

PERSONNEL
150 S. WACKER DRIVE

SUITE 75
A. PRIVATE EMPLOYMENT

- AGENCY

BOX MAKER
Wooden boxes-exp.. man-immed. em
ployment.

Call Joel Heifer
533-5454.

FANNIE MAYCANDY SHOP
1635 Orrfngton — Evanston.

. — NAUJIENOS, CHICAGO S, ill Saturday, Auguit 5, 197&




