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BEPARTINI SKIRH PM UGALU PREMJER
OKUPANTU KAUNAMI LIETUVIAI

Okupantų bolševikų kalėji- sut. 1963, bsm. 15, lag. 19; Jo
niuose laikomi šie lietuviai po- nas Kuke, g. 1908, nu t. 1966
litiniai kaliniai: bsm. 12, išv. į Mordavijos la-

II
I

Petras Abromavičius, gini. 
1930 m., nuteistas 1953 m. baus 
mė 25 m., kalinamas kone, la
gery nr. 36; Vvtas Abraminas, 
g. 1935 m. nut. 1955 m., baus
mė 25 -m. išv. į Mordavijos 
kone. stov. 385/19; Vilius A ra
jus, nut. 1973, bsm. 5 m. kai. 
Kaune;

Vaclovas Babičas, g. 1918, 
koncl Lag. 35; Petras Babonas, 
g; 1946, nut. 1973,- bsm. 5.,kak 
Kaune; Povilas Bagdonas, g 
1917, nut. 1955, bsm. 25- m., 
lag, 17; Antanas Bakanauskaš, 

-g. 1917, nut. 1969,-bsm. 10 m. 
išvežtas-į Permės srities Kuęi- 
įto lagerį 399/36; Antanas Balt 
runas, g. 1907, nut.- 1967, bsm. 
13, lag. 19; Stasys Baranauskas, 
bausmė 10, lag. 36; Vytas Bas- 
tis, nut 1953, bsm.25, lag. 35; 
Kazys Baranskis, g/ 1917, nut 
4969, bsm.'15, lag. 19. Povilas 
Biržys, g. 1901, nut 1959, bsm. 
25, lag. 19; Aleksas Bričkus, g. 
1910, nut. 1963. bsm. 15. lag 
19; Antanas Burbulis, -g. 1917 
nut 1969, bsm. 15, lag. 19; Ka
zys Bužinskas, nut 1968, bsm

gėrį 385/3; Boleslavas Kulikaus 
kas, nut. 1974, bsm 3 1/2, iš
vežtas į SSSR; Jonas Kuržins- 
kas, išv. į Permės lag. 389/35; 
B. Kvarciejus, lag. 35;

Vladas Lapienis, g. 1906, 19- 
77 nut. 3 m.; Stasys Lauraitis, 
g. 1907, nut 1970, bsm. 12, lag 
19; Juozas Leikus, g. 1914, nut. 
1971, bsm. 15, lag. 19;

ALTo Informacija 
(Bus daugiau)

Veikliausi aerodromai
1977 m. duomenimis Chicagos 

O’Hare aerodromas aptarnavo 
19.2 milijonus keleivių. Tai vei
kliausias aerodromas JAV. At
lanta miesto aerodromas užima 
antra vieta. Per metus jis ap
tarnavo 15 milijonų keleivių. Se 
kantieji 8 veikliausi aerodromai 
taip išsitikiūoja: Los Angeles — 
10.9 milijonų, Dalias bei Fort 
Worth — 8.4, John F. Kennedy 
New Yorke — 7.7, La Guardia 
New Yorke — 7.6, Denver — 7.1 
San Francisccr— 7,Washington 
National — 6.2 ir Bostono —5.7 
milijonų.

su-Liepos vidurį valstybės sekretorius Cyrus R. Vance buvo nuvykęs į Šveicariją ir bandė 
sitarti su sovietų ministeriu Andrejų Gromyka kelių straipsnių atomo ginklų sutarties 
paragrafų. Posėdžiavusios komisijos nepajėgė susitarti. Gromyko pakvietė sekretorių Vance 
atvykti j sovietinę misiją Ženevoje, kad galėtų privačiai aptarti nesutariamus dalykus. Sekreto
rius Vance paklausė ir nuvyko į “sovietų misiją”. Ten abu valstybės vyrai išėjo ant verandos ir 
pasidžiaugė gražiu ežeru ir apylinkėmis. Jiedu ten tarėsi tais klausimais, kurių negalėjo liesti 
oficialiame posėdyje. Ten Gromyko patarė abiem nusifotografuoti. Tiktai vėliau amerikie
čiai išaiškino, kad Gromyka pakvietė sekretorių ne į sovietų misiją, bet į Lietuvos pasiuntiny
bės rūmus, kuriuos nepriklausoma Lietuva Įsigijo Šveicarijoje, ir kuriuos sovietų valdžia iš 
lietuvių atėmė. Naudojame žurnalo Time niKitrauką. -

PREZIDENTAS PASIRINKO AMERIKOJ 
MOKSLUS BAIGUSĮ INŽ. NOBRE D A UOSTĄ

10 m.,lag. 19;
Petras Cidzikas uždarytas 

psichiatrinę ligoninę;
Karolis čiukšlys (Čiukšis?) 

g. 1912, nut. 1963, bsm.-15, lag.{ 
35; - -

Julius Dubauskas, g. 1927. 
nut 1973, bsm. 25, lag 36; An
tanas Džiaugis, g. 1914, nut 
1965, bsm. 15, Tag.36;

Balys Gajauskas, g. 1927, pa
kartotinai 1977 nuteistas 10 m.; 
Jonas Gricius, g. 1910, nut. 19- 
54, bsm. 25, lag. 36; Stasys 
Grigas, g. 1913, nut 1967, bsm. 
15, lag. 3; Kazys Gruzdis, nu-j 
teistas kalėti, lag. 19;

Henrikas Jaskūnas pakarto 
tinai suimtas 1976; Juozas 
Jaučkojis, g. 1912, nut 1967 j 
bsm. 12, lag. 17a; Antanas Jau ! 
ga, g. 1921, nut. 1967, bsm. 15,! 
lag. 35; Kazys Jokubauskas,! 
g. 1920, nut 1965, bsm. 15 lag 
17; Juozas Jucys, g. 1915, nut 
1971, bsm. 12, lag. 35;

Jonas Kadžionis, g. 1928, sut 
1953, bsm. 25, lag. 36; Jonas 
Karalius, nut 1967, bsm. 25,; 
lag. 3; Petras Karpavičius, g j 
1912, nut. 1964, bsm. 15, lag i 
35; Vitas Kavoliūnas, g. 1927 
nut. 1953, bsm. 25, lag. 36; An ; 
tanas Kazakevičius, nut. 19.531 
bsm. 25, lag. 36; Jonas Kibu j 
rys, gr 1916, nut 1953, bsm. 25! 
m., išvežtas į Permės kone 
stov.: Antanas Korsakas, g 
1908, nut. 1967, bsm. 15, lag. 
19; Jonas Kirvinskas, g. 1917

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 11: Klara, Tibur’ 
tas, Porutė, Nelda, Putvinas, 
Jauskaldis.

Onasaite rengiasi grįžti į 
Maskvą

ATĖNAI, Graikija. — Buvo 
pasklidę gandai, kad milijonie 
re Kristina Onašaitė Kauzovie- 
nė į Maskvą daugiau nebegrįš, 
bet ketvirtadienį ji pareiškė 
kad ateinančią savaitę ji vb 
dėlto grįšianti į sovietų sosti
ne. Ji tvirtina, kad ir ten ji tu
rinti įvairių biznio reikalų; ku
riuos turės vietoje spręsti. Jo
sios tetos norėjo įtikinti ją į 
Maskvą daugiau nebegrįžti, bet 
ji pati pareiškė, kad visdėlto 
norinti nuvažiuoti pas darbe 
neturintį savo vyrą. Ji nesiren
gia vykti į Baikalą, ten ji nie
ko nepametusi ir nesitiki ką 
nors rasti, bet į Maskvą ji vis
dėlto norinti sugrįžti.

Verslumo laisve 
galas komunizmui

ANDREW Young, Jungtinių 
Valstybių ambasadorius Jungti
nėse Tautose, trečiadienį pasakė 
kad laisva iniciatyva (enterpri- 
ze) yra didžiausias Jungtiniu 
Valstybių išteklius veikti dėl 
žmogaus teisių visame pasauly
je.

Kalbėdamas Amerikos Teisi 
ninku Sąjungos (ABA) konven
cijoje Young pasakė kad turėda
mos Jungtines Valstybes sau mo 
dėlių, Tarečiojo Pasaulio tau
tos nusigrįžta nuo Sovietų Są
jungos ir savo ekonominėms pro 
blemoms spręsti linksta į priva
čią iniciatyvą.

_Prezidento Carterio nutari
mas aplankyti Berlyno gėdos šie 
ną ir Berlyno merui tarti susti 
prinimo žodžiai visų vokiečių la 
bai šiltai vertinami .

JAV ĖMĖSI INICIATYVOS TAIKAI 
ĮVESTI ARTIMUOSE RYTUOSE

Prezidentas Carteris vra pasiruošęs griežtesniu 
tonu prabilt į užsispyrėlius

WASHINGTON, D. C. — JAV, pasiryžusios iškviesti į Wa
shingtons Izraelio premjerą-Beginą ir Egipto prezidentą Sadatą, 
kad gaiety pagyvinti pasitarimus Artimųjų Tyty taikai. Kaip 
Izraelyje, taip ir Egipte buvo pakankamai JAV įvairių diploma-/ 
tų ir prezidento Carterio įgaliotinių, raginusių abi puses sėsti prie, 
stalo ir tartis taikos reikalais.

Iki šio meto sekretorius Van 
ce buvo labai santūrus, bet jis 
nenorėjo primesti taikos sąlygų 
Atrodo, kad dabar jis jau pakei
tė savo pažiūras Izraelio ir Egip 
te taikos klausimais. Dabar jau 
patys izraelitai pasakoja, kad 
jie sutinka daryti nuolaidu, bet 
jiems rūpi patirti, kokias nuo
laidas jiems padarys^ Egiptas.

Brežnevas dviveidis

Saulė teka — 5:53, leidžiasi
— 7JW. ' *

Saulėta. Šilta.

_ Varšuvos lenkai norėtų, kad 
Užsienyje gyvenantieji lenkai 
veetų kavą už Oderio or Neisės

Amerikiečiai pasiruošė 
įsipareigojimams.

Iki šio meto Izraelis bijojo 
arabų kad viena arba kelios ara 
bų valstybės nesusitartų ir ne
užpultų Izraelio. Netikėtas už
puolimas galėtų izraelitus sunai 
kinti. Jie galėtų gintis tiktai tuo 
atveju, jeigu turėtu progos gin
tis. Jeigu jie būtų užpulti neti
kėtai, tai apie jokį gynimąsi ir 
kalbos negali būti. Atrodo, pre
zidentas Carteris yra pasiruošęs 
duoti tam tikras garantijas, kad 
viena ar kelios valstybės nebūtų 
užpultos netikėtai ir sunaikin
tos. Washingtonas yra pasiruo
šęs neleisti kitos valstybės neti
kėtai užpulti ir sunaikinti. Ma
noma, kad tokia JAV garantija 
paspartintų visą reikalą ir abi 
pusės galėtų greičiau išspręsti 
dabar neišsprendžiamus klaus? 
mus.

Neišeina didžiausi New
* Yorko laikraščiai

NEW YORK, N. Y. — Savi
ninkams nesusitarus su darbi
ninkų unijų pareigūnais, ket
virtadienį neišėjo New York 
Times, The Daily News ir New 
York Post, patys didžiausi New 
Yorko dienraščiai. Manoma 
kad šiomis dienomis konflik
tas bus išspręstas ir laikraščiai 
pasirodvs. Dabar laikraščiu 
renka pačiomis naujausiomis 
priemonėmis. Reikalingi specia 
listai, bet svarbiausią darbą 
atlieka masinos.

Pasitarime dalyvaus daug 
atstovų

Pradžioje ėjo kalbos, kad 
Washingtono pasitarimuose 
pačius svarbiausius klausimu 
aptars prezidentas Carteris 
prezidentas Sadatas ir premje 
ras Begin, bet vėliau šios kon
ferencijos reikalai buvo aptar
ti ir padėti kiti pagrindai. Camp 
David pasitarimuose dalyvaus 
patys įtakingiausi prezidento 
Carterio, prezidento Sadato 
priemjero Begino patarėjai

ir

Aba sumodernėjo
NEW YORKAS. — Pirmą kar 

tą Amerikos Teisininkų Sąjun
ga (Bar Association, ABA) Iri

• JAV Oro stebėjimo bfaras advokatams garantis per te*
buvo įsteigtą* 1870 metele.

BONA. — Vakarų Vokietijoje 
išleista buvusio Čekoslovakijos 
kompartijos sekretoriaus Zdene 
ko Mlynar parašyta knyga, ku
rioje vienas čekų lyderis tvirti- 
an. kad Sovietų prezidentas Leo 
nidas Brežnevas 1968 metais pa
sakęs Čekoslovakijos komunistų 
lyderiams, jog. prezidentas Lyn 
don B. Johnson jį užtikrinęs kad 
Jungtinės Valstybės nedarys nie 
ko jei Sovietai padarys invaziją 
į Čekoslovakiją. Autorius rašo, 
kad jis dalyvavo asmeniškai kai 
rugpiūčio 26 dieną Maskvoje 
Brežnevas susitiko su čekų ly 
deriu Aleksantru Dubčeku, ku
ris su kitais čekoslovakų lyde
riais buvo areštuoti sovietams 
padarius invaziją.

Sovietai pavydi 
taikingų santykių

TOKIO. — Japonų spauda 
trečiadienį paskelbė kad Japoni 
ja ir’Kinija principe susitarė 
pasirašyti draugingumo sutartį, 
dėl kurios derybos tęsėsi 4 me
tus. Sovietų Sąjunga pareiškė 
Japonijai griežtą protestą prieš 
tą sutartį, pavadindama ją “anti
rusiška” ir perspėdama, kad ji 
gali pakenkti Japonijos ir Sovie 
tų santykiams.

Ta sutartis yra nepuolimo pak 
tas, kuriuo dvi valstybės susita
ria tarpusavius ginčus spręsti tai 
kiu būdu, Japonijos raporte skel 
biama, kad sutartis greičiausia 
bus pasirašyta šį šeštadienį.

berališkesnes taisykles teismų 
procesams aprašyti ir paskati
no vyriausybę pamokėti abortų 
išlaidas iš labdaros gyvenan
čioms moterims. Baigdama sa
vaitę trukusią konvenciją, ABA 
141 balsu prieš 69 nutarė pakeis 
ti savo etikos kodeksą ir leisti 
advokatams laisvai garsintis per

Soares nepajėgė sudaryti koalicines 
vyriausybės, ruošiasi rinkimams

LISABONA, Portugalija. — Portugalijos prezidentas Anto- 
n;o Ramalho Eanes nauju krašto premjeru pasirinko Amerikos 
aukštuosius mokslus baigusį inžinierių Alfredo Nobre da Costa 
būti nauju krašto premjeru ir įpareigojo jį.-sudaryti naują kraš
to vyriausybe.

' Socialistų demokratų partijos 
pirmininkas Mario Soares buvo 
sudaręs koalicinę vyriausybę ir 
pravedė kelias svarbias reformas, 
bet dabartiniu metu Soares vy
riausybė neturi reikalingos dau
gumos parlamente

Premjeras Soares padėjo apva- 
yti kariuomenę nuo agitacinio 
komunistinio elemento, komunis 
tuojančius atidavė teismui, priė
mė demokratinę konstituciją ir, 
agitatorius grąžino į darbo eiles. 
Soeres vadovaujami socialistai su 
linko daugiausia balsų ir parla
mente turėjo pačią didžiausią par 
tiją, bet kraštui valdyti reikalin
gos daugumos jie negavo. Pasku
tinis Soares kabinetas buvo koa
licinis, vyriausybėn įėjo libera- 
lai demokratai. Bet šis koalicinis 
kabinetas valdė tiktai kelis mė
nesius. Liberalai pasitraukė iš 
vyriausybės. Soares atsistatydi
no, bet jis manė, kad preziden
tas Eanes dar kartą jį pakvies 
naujai vyriausybei sudaryti. So
cialistų partija yra pati didžiau
sioji parlamente, todėl Soares ir 
manė, kad prezidentas Eanes ir 
vėl jį pakvies naujai vyriausy
bei sudaryti. ,

• Pasirodo, kad šiuo kartų prem 
jeras Soares klydo. Prezidentas 

I Eanes, kuris' su socialistų parti
jos’ pirmininku labai glaudžiai 
bendradarbiavo pavojingiausio
mis Portugalijos dienomis, šį 
kartą pasirinko jokiai partijai 
nepriklausantį 52 metų amžiaus 
inžinierių, Amerikoje baigusį 
aukštuosius mokslus ir turintį 
nuovoką apie ekonominių kraš
to reikalų administravimą. Prem 
jeras Soares taip pat turi nuo
voką apie dabartinę nelemtą 
Portugalijos ekonominę būklę, 
bet jo nuomonė skyrėsi nuo li- 
barelų demokratų. Visi pripa
žįsta, kad perversmas, kolonijų 
atsipalaidavimas ir daugelio por 
tugalų sugrįžimas į Portugaliją 
sukrėtė krašto ūkį, kariuomenę 
ir kitas įstaigas.

Prezidentas, atrodo, priėjo 
įsitikinimo, kad dabartinis par 
lamentas jau atgyveno savo die 
nas. Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad krašto gyventojai turėtų dar 
kartą pasisakyti svarbesniais 
krašto administracijos reikalais. 
Neramumų metu pašlijęs ūkis 
pamažu pradeda atsigauti. Soa
res būtų norėjęs, kad preziden
tas Eanes būtų leidęs jam pra
vesti dar vienus rinkimus, bet 
šiuo atveju prezidentas pasirin
ko bepartinį vyriausybei suda
ryti ir, atrodo, rinkimams pra
vesti.

Portugalijos politikai mano, 
kad netrukus krašte bus praves 
ti dar vieni laisvi ir demokrati
niai rinkimai, kurie gali duoti 
kraštui pastovią ir stiprią vy-

Cigarečių mokesčiai
Didžiausius mokesčius už ci

garetes moka ha va j iečiai, net 
40 centų vienam pakeliui. Con
necticut ir Massachusetts valsti
jų gyventojai moka 21 centą už 
pakelį. New Jersey, Floridos ir 
Oklahoma gyventojai moka po 
19 centų Teksas----- 18,5 cento.
Po 18 centų moka Minesotos, 
Pennsylvanijos ir Rhode Island 
gyventojai. Illinois gyventojai 
moka 12 centų

Mažiausis mokesčiai yra North 
Carolina valstyjoj. Ten mokama 
tik du centai už pakelį. Virgini
joj mokama 2,5 cento už pakelį, 
o Kentucky gyventojai moka 3 
centus.

Veik visų valstijų gyventojai 
dar moka nuo 2 iki 6% pirkimo- 
Sales mokesčių. Jų nėra tik Alas 
kos, Delware, Montanos, New 
Hamshire ir Oregon valstijose.

Pabėgo įtakingas rumunu 
komunistas

WASHINGTON. — Adminis- 
tiacijos pareigūnai Vašingtone 
trečiadienį patvirtino, kad tikrai 
yra pabėgęs aukšto rango Ru
munijos saugumo karininkas 
gen. Įeit. Ion Pacepa, kuris dabar 
yra Jungtinėse Valstybėse. Jie 
patvirtino Vakarų Vokietijos 
laikraščio paskelbimą, kad prieš 
12 dienų biznio reikalais būda
mas Koelno mieste Pacepa susi 
siekė su ČIA. Jungtinių Valsty
bių ir Rumunijos ambasados at
sisako tuo klausimu bet ką pa
sakyti, matomai norėdamos su
mažinti žalą JAV-biu ir Rumu
nijos santykiams.

Diplomatai prieš A. Young
U. S. News and World Report 

žiniomis JAV diplomatai reiškia 
savo nepasitenkinimą Valstybės 
sekretoriui Cyrus R. Vance dėl 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų Andrew Young plepumo. 
Vienas jų pasakė: Jei aš bet ka 
da būčiau pasakojęs, kaip tai 
daro Young, aš būčiau išmestas 
už Kodėl su juo skirtin
gai elgiamasi?”

risusybę, nes pačios pagrindinės 
demokratinės reformos jau pra 
vestos. Portugalijos kariuomenė 
išvalyta nuo komunistinio ele
mento. Krašto gyventojai komu 
nistams nepritaria. Neatrodo, 
kad komunistai galėtų užimti at 
sakingas vietas krašto adminis
tracijoje, kaip jie tai darė per
versmo ir poperversminio laiko
tarpio metu. Kiekvieną kartą vis 
garsesnį balsą kelia iš Portuga
lijos kolonijų sugrįžę gyvento
jai su kolonijose užaugintom 
šeimom.



VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ
AMERIKOJE GIMIMO METRIKA

Įima su jais, kaip lygus su ly
giu, politiniai susitarti ir bend
rai dirbti.

Penktame Susivienijimo Sei 
me kompromisų, atrodo, neieš 
kojo nei Asiramsko tautiečiai 
—- pirmeiviai nei lenkininkai 
— atžagareiviai. Hazletono ats 
Lovai patarė Butkevičiui atei
tyje lenkystes nekišti į lietuvių 
reikalus. Nors jau buvo nutar
ta įsigyti naują konstituciją 
bet klausimas vėl buvo netvar
kingai iškeltas ir vėl sukėlė 
ginčų audrą. Barkauskas šau
kė palikti viską po senovei, o 
Paukštis nurodė, kad tą seno
vę rektorius kun. Juodikius nu
sivežė į Brokliną ir palaidojo. 
Dauguma balsų vėl nutarta įsi
gyti organizacijai naują kosti- 
tuciją.

Juozas Paukštis paantrino 
savo siūlymą nepajudinamo 
fondo pinigais išleisti “visa- 
svietinę istorija”. Mintyje tu* 
rėjo Vienybės Lietuvninkų skil 
tyse jau spausdinamą naujojo 
redaktoriaus Juozo Andziulai
čio iš anglų kalbos išverstą Ed 
vardo A. Freemano “Europos 
Istoriją”. Sekančiais metais ją 
Susivienijimas savo lėšomis iš
leido (319 pusk, 6.00G egz.) 
Kun. P. Abromaitis linko išleis 
ti gerą elemtorių vaikam, o 
kun. Mašiotas šaukė už Gyve
nimą šventųjų, arba evangeli
jas. Seimas nutarė leisti isto- 

i riją ir po egzempliorių dova
noti kiekvienam nariui.

Lemiamieji ginčai įvyko dėl 
Centro valdybos rinkimu. Tei- 

i sėti delegatai buvo nuomonės 
• rinkti iš Susivienijimo narių. 

Prezidentas Butkevičius, kun. 
! Mašiotas, B. Bačkauskas, J. Mi 

sulenkinimą, tada tik bus ga- liauskas ir J. Zablickas norėjo

(Tęsinys)
Kadangi dienotvarkėm neb u 

vo, u buvo nutarta leisti visiem 
kalbėti kokia nori tema, pra
sidėjo, Astramsko žodžiais, “iš
sipasakojimas jausmų, kurie 
šeimininkų širdyse pritvinkę 
slėpėsi”. Juozas Paukštis pa- 
unuiao siūlymą išleisti lietu 
vybei naudingą leidinį. Pasiū
lė "visasvielinę istoriją, ar ge
rą abėcėlę Kun. Juozas Mi
šiolas čia pašokęs, sušuko: “Tu, 
Paukšti, už savo lietuvybę pa
matysi, kad rykščių gausi!”

Iki aukščiausio laipsnio pa
kilę ginčai įrodo, kad penkc 
rius m. išgyvenusiam Susi-mui 
pribrendo perversmas - griežtai 
ir galutinai atsikratyti visokios 
lenkiškos įtakos. Tai gerai sup 
rato prezidentas Tamas But 
kevičius, kuris jautria kalba 
pareiškė:

“Aš s toroj ausi daug apie lit- 
vinus, o šiandien jie mane nie
kina! Gėda man nešioti prezi
dento vardą tarp tokių kvailių 
žmonių. Laikraštis Vieny b 
mūs sutikimą su paliokais ar
do; tas ką apie tuos susitiki
mus ir ardymą rašo, pirmuti
nis yra zdraica (išdavikas) 
?>Ies ženoti su paliokėmis, kur 
padėsime savo vaikus? Ar pa
karsime? šliupas numirė (jo 
Lietuviškas Balsas), kun. Bur
ba ant jo vietos užgimė — jis 
yra ardytojas vienybės’. i

Kun. A. Burba rimtai atsi 
liepdamas pareiškė, kad jam 
rūpi ne lenkai ,bet savo tautos 
apšvieta ir gerovė. Tiesa, jis 
nesąs lenkų neprietelis, tik 
nenorįs jais apsileisti. Kada len 
kai nustosią sapnuoti lietuvių

itself!
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po pralaimėtų rinkimų Dr. Bt* 
sanavičiui, bet greit atlyžo ir vėl 
visu nuoširdumu Žadino vis la
biau apsnūstanėius lietuvius. Au 
torius Kūjus cituoja daug jau-

«S <0 TO, 1^9 
of ms

vertino ir brangino lietuvių kai 
bą ir tos kalbos dėl stengėsi kad 
patys lietuviai išliktų.

Knyga, kuri, atrodo, bus spaus 
dinama, yra rimtas memento no 
ri Amerikos ir kitiems emigraci
jos lietuviams. J Pr.

Universitetas domisi 
lietuviais kaliniais

rinkti iš seimo dalyvių. Be to, 
pastarieji siūlė rinkti ir rekto
rių, kurio pirmieji jau nebe
norėjo. Astramskas pasakoja.f

“Veikliųjų draugijų delega> 
tai, matydami, kad rinkimų 
užbaigti nebus galima, apsisu
kę išėjo iš salės laukan ir pir
mininkas (Silvestras Paukštis) 
nždarė duris. Gatvėn išėjo ap
siskaitę, kad Seimui baigti nė
ra reikalo kitos salės ieškoti 
kadangi Centro Valdybą $ali-j 
ma išrinkti r.amo važiuojant 
vagone. Taigi, iš Mahanoy Ci
ty viename vagone važiuoda
mi išrinko Centro Valdyboa

Prezidentu kun. Aleksandrą 
Burbą, Plymouth, Pa. j

Viceprezidentu M. Oškinį 
So. Boston, Mss.

Sekretorių M. Vitkauską, 
Hazleton, Pa.

Iždininku Silvestrą Paukštį ! 
Edwardsville, Pa”,

Užrakintoje salėje likę be 
teisių mandatų Tarnas Butke
vičius ir kiti išrinko savo Cent 
ro Valdybą, o Saulėje paskelbė* 
šauksią Susivienijimo Seimą I 
Tačiau, ši skaldymo pastanga1 
gimė negyva, nes jos priešakyj 
je stovėjo ne Susivienijimo na
riai, antra, vyskupas kun. Juo- 
dišių suspendavo ir jis dėlto’ 
tapo nebeįtakingu.
Organe, nevilkinant, buvo pas

kelbti seimo protokolas ir iš-i 
ri
trukus (V. L. nr. 42) buvo pas
kelbta ir kun. A. Burbos para
šytoji naujoji konstitucija, ku
rią paruošt Seimas nutarė. Ji 
susiaurino priimtinų narių įsi
tikinimų laisvę, nes organiza
cijos vardą pakeitė būti ‘‘Su
sivienijimas Lietuviu Katalikų ^k gautą naują leidinį.
4 T . I A/r TTt- TTTQ. TYR TTT'RnT.ą £Amerikoje . Tikslais skelbe pir 
kimą žemės ir namų mokyk-, 
lems, taip pat, senelių prieglau 1 
doms ir našlaitynams, be to, 
padėti ir bažnyčių statyboms

(Bus daugiau)
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VERTINGA KNYGA LAUKIA LEIDĖJO
I Pasitaikius gerai progai teko 
susipažinti su nauja knyga, ku
rios kol kas tik vienas egzemplio 

: rius pasaulyje. Tai yra dar tik 
. V1JL/UX OVUllV kS IV A.KZ1CIO - M e

ink toji Centro Valdyba. Ne- manuskriptas-mašinėle švariai 
parašytas rankraštis, parašytas 
mažosios Lietuvos kilimo lietu
vio autoriaus, surištas į stam
baus formato knygą, apdaryta 
tvirtais viršais ir net drobine nu 
garele. Tad galima jau traktuo 
ti kaip iš- spaustuvės ir rišyklos

M. KŪJUS: DR JURGIS SAU 
ERVEINAS. Jo gyvenimas, vei 
kla ir raštai, 141 puslapių. Apy- 
tikrai sprendžiama, kad bus vi
dutinio formato knyga, susida
rys 250 puslapiai

Knygai parašyti panaudota 
31 versmė — 14 paties Dr. Sauer 
veino rašytų knygelių, daug jo 
eilėrašių, ir laiškų ir Dr. Basa
navičiaus raštas apie Dr. Sauer- 
veiną; Mite Kremnitz; Prabočių 
Anūkas, Jonas šliupas, Mykolai 
tis Putinas; K Šakenis, Ansas

centas J. Tumas, Albinas Rim
ka, Kristupas Lekšas, Keleivis, 
vaitis, Naujasis Tilžės Kleivis, 
J. Vilkaitis, Zweck ir kt.

Autorius įžangoje “Dr. Jurgio 
Saueveino gyvenimas” rašo, 

“Gal ne vienas iš lietuviškai ra
šiusių poetų nėra tiek pamirš
tas ir neįvertintas, kiek Prūsų 
lietuvių himno autorius — dr.

J

Today, "when it s time to taka

(<

2ZQ WEST CERMAK ROAD

enca,
SEBVHfG CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, whiL 

Idled by a British bullet

>bea you fain the Ryiol ’
»«M, Bondi oa be cashed ac we:

LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p.

m. 
m.

2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629
Tekt. - 778-5374

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi*

Votare Prėrmer Cbvpe

Chrysler;- Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3^570 ir daugiau. 
(Vartotos masinos — urmo kainomis) 

Geriaūsi mėchailikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav

Juris Sauerveinas. O vis tiktai 
į jo kūrybą ir ypač į jo veiklą 
reikėtų atkreipti daugiau dėme
sio. Jis yra pilnai užsitarnavęs. 
Dr. Sauerveinas mums brangus 
dar tuo, kad jis, galima sakyti, 
beveik visą savo gyvenimą pas
kyrė Prūsų luietuvių žadinimui, 
pats vokiečiu būdamas, ir tai 
dirbo tokiu laiku, kada Prūsų 
Lietuva žemesnio darbuotojo ne 
turėjo, gi pats nutautinimo dar
bas sistemingai buvo pradėtas 
varyti. Todėl čia bus stengtasi 
kiek plačiau paliesti šio mums( 
brangaus asmens gyvenimą, veik 
lą bei būrybą”.

Dr. Sauerveinas buvo tikras 
vokietis, gimęs 1831 m. vasario 
15 dieną Hanoverio mieste. Jo 
tėvas buvo kunigas senoviškų 
kalbų mokytojas, tad sūnus Jur
gis sveimų kalbų pomėgį iš tė
vo paveldėjo ir mažiausiai 12 
kalbų pats visai gerai mokėjo ir 
į lietuvių kalbą įsimylėjo, o per 
kalbą ir lietuvius pamilo

Tiesa, Mažoji- Lietuva, -buvo 
vokiečių valdžios jau pilnu tem. 
pu kolonizuojama ir germanizuo 
jama ir mokėjo tai taip manda
giai daryti, kad lietuviai be di
desnės kovos pasidavė, vis aklai 
tikėdami, kad Prūsų karalius jų 
draugas, ir Dr. Sauerveinas daug 
dėl to kentė, pagaliau kandiduo 
damas Prūsų Lietuvių atstovu 
į Vokietijos seimą. Bet lietuviai 
jo neišrinko. “Tu man likai visa 
Lietuvėlė’’ karčiai skundėsi jis

Chicagos universitete Michael 
Delaney rašo disertaciją apie 
įvairių tautų disidentus Sovietų 
Sąjungoje. Ieškodamas medžia
gos apie lietuvius, jis kreipėsi į 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Jam 
svarbu turėti duomenis apie di
sidento, politinio kalinio tauty
bę, priklausymą kom. partijai 
ar komsomolui, tikybą, užsiėmi 
mą, amžių, ar jis kaimo, ar mies 
to gyventojas, kur gyveno. Tas 
žinias suvedant jis panaudos 
kompiuteią. Jeigu kas tokių pa 
pildomų Jžinių apie kalinamus 
lietuvius turėtų, prašome siųsti 
į Altą ir jam bus perduota.”

departa?7ie»te
Valstybės departamento So

vietų Sąjungos skyriuje dirbęs 
M. Henderson ir ten rijprrigHs 
žmogaus teisių ir sovietinių mą 
žumų klausimais iš tų pareigų

tas Sean Burns, kuris nęserria i 
grįžo iš JAV ambasados- Mask
voje, kur išdirbo trejus metus. 
Su naujuoju pareigūnu įau už; 
mezgė ryšius Bendras pabaltie-

lankė- šio komiteto , reikalų vedė 
jas J. Bolstemas, ?

PRAŠYTI' GįNTi'PRTKŲ *

Ryšium . su ♦Viktoro- Petkaus

lankė “Sun Times”, “Chicago Tri 
bune” ir “Chicago Catholic” re-

iiėtuviub j
.Paskutiniu metuJ‘CbicagQ Cat 

holie” išspausdino kun» X Pruns 
kio straipsnį “Communists con
tinue their repression in -Lithua 
nia”. Ukrainiečių • "The New 
Star” įdėjo jo straipsnį “They 
suffer for God and country” apie 
priespaudą Lietuvoj; “Chicago

hunanas and Nazis”. ,
XIZL Įn^zrTndcija

see us for 
^nancin9 

AT OUt 10W RATE
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

INSURED

CaspovfiM 
aarterl

OVR SAVINOS
.CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

CfflCAGO, ILLINOIS 0608

šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus '■ y
Susi vieni j linas kviečia visus geros valios lietuvius if jtj dfUĄJfci 

įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šia VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis*

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios ptogos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžius, netikrinant svei
katos.
Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.
Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrtusti $1,000 arba 
$2,000. / •
Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudę planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudę. (Whote/fJf e. Vdj
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metų (20 Payment
Life V-2) • . -
Metų Taupomąją apdraudę (20 Year Endowment V-3)dr 
10 Metų Taupomąją apdraudę (10 Yeat Endowment V-X) 
Po trijų metų nariams garantuojamos nepraranda trios t|i- 
draodų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI prilaikytą 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrę:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street L, 
New York,’.K Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo ghrtiffid datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pra&eSĖ ap
draudų mokesčiai -

MAUlIKHOt, CWCA0O % AJh Friday, Augus! 11, W7X .
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SAVAITGALIS
Vii-

naujienos
šintis siuntimui vaikų į 
niaus Kapsuko universiteto kur
sus; be atodairos kovoti viso
mis priemonėmis, kol atgausi
me Lietuvai laisvę ir Neprik
lausomybę.

Po atidarymo, “Gistaro” ra
jono salėje tarė trumpą žodį 
Chicagos šaulių Rinktinės 
pirm. Išganaitis. Po kalbų dr. 
kun. J. Prunskis parodė kelio- 
liką iš Lietuvos vaizdelių ir ge- 

’^nocido vaizdų iš įvairių vieto-

Kultūros savaitgalis — Jūros 
;diena jvyfcov jiepos 29 — 30 die- 
iiomis Union' - Pier,. - Michigan 

vasarvietės rajone. 
^Liepos 2$ atidarymo metu 
jfąjtiūo aikštėje susirinko ne 

iš Čikagos, be ir tolimes- 
?nių lietuvių kolonijų šaulių 
%ųopų atstovą! —gražus būryrs. 
ūpąlyyavo ir iš Kahados šauliai.

7 , t . ' • | ■ — r - c
į KųUūriniahn savaitgaliui va- vių, iš dabar jau paruoštos šau- 
fBovąvo ir jjė atidarė Chicagos lių istorinės knygos, kuri ne- 
cen. Daukantp Jūros Šaulių trukus bus išleista.

^kuopos pirm. Edmundas Ven-‘ Toliau vyko šaulio dr. Pantie 
jgenskas. Į aikštę; kurioje vyko niaus paskaita apie vėžio ligas. 
Atidarymas, buvo įneštos Lie-’Jis daugiau rėmėsi statistiniais 
Juvo^'ir šąulių kuopų 8 vėlia-^duomenimis. Amerikietis dak- 

yvos.- • ‘taras, kurio nepasižymėjau pa-
Invokačiją sūkąlbejo kun.dr.’vrdės, kalbėjo kaip gaunamas 

įįjuozaš PranskisAmerikos hini- vėžys nuo rūkymo, pademons!- 
^DU-Jpedojo? solistė. Diana Pet-’ravo techniškai kokie baisūs 
^ąus^įepė. Po stovyklos kemen nuodai cigaretės, nuo kurių 
/daufo raporto, šaulių Srjungos gaunamas burnos ir plaučių 
TrėUltyjė pirm. , Karolis Milko- vėžys. Po tų visų šlykščių vaiz- 
\aitis kariškai/pasveikino šau- dų šaulių stovyklos vadovas E. 
litis ir- pasakė patriotinę, turi- ’Vengenskas parodė linksmes- 

Ariipgą kalbą. /Savo 10 min. kai- nę filmą iš šaulių gyvenimo či- 
■boje šaulius/kvietė būti vienin- kagoje ii stovyklaujant Union 
gaiš ir .drausrųingais. Tautinėse Pier Kultūriniame savaitga- 
šventėse. skaitlingai dalyvauti lyje.

/Uniforrnupti. Stengtis ko ilgiau’ Sekmadienį, liepos 30 d. 10 
^iŠląkiyti lietuvybe; vaikus leisti vai. “Gintaro” rajone įvyko pa 
*į lituanistines mokyklas; prie-Jmaldos. Mišias atlaikė ir pa

mokslą pasakė kun. Raudeliū- 
nas. Pamaldose šauliai dalyva
vo su vėliavomis. Po pamaldų 
įvyko Jūros dienos kultūrinio 
savaitgalio uždarymas ir atsis
veikinimas. š. S. T.pirminh.kas 
K. Milkovaitis perskaitė rezoltii 
ėją, skelbančią ateities šauliių 
Sąjungos veiklą bei jos planus. 
Rezoliucija buvo priimta. Rei
kia manyti, kad rezoliucija bus 
paskelbta spaudoje, 
visi bendrai sugiedojo 
himną. K

Po visų ceremonijų
žygiavo prie Michigan© 
pagerbti mirusius ir 
dėl Lietuvos laisvės. Michigano 
ežeran nuleistas vainikas, sugie 
dota Marija, Marija. Prie ežero 
programai vadovavo Detroito 
Švyturį - Jūrų šaulių kp. pirm. 
Alfas Šukys. Kultūrinio savait
galio rengėjai Chicagos Jūrų 
šauliai.

Užbaigai
Lietuve, s

visi iur 
ežero 

žuvusius

Sekančiais metais kultūrini 
savaitgalį ruoš Detroito švytu
rio Jūrų šauliai. į

Kultūriniame savaitgalyje iš 
Detroito dalyvavo gražus būrys 
šaulių: A. A. Šukiai, S. A. Lin
giai, P. M. Želviai, B. G. Valiu
kėnai, B. A. Bukauskai, A. Te- 
ličėnienė su dukro mis, S.Pauli- 
kienė, M. Kinčienė, V. Rinkevi-; 
čius ir A. Gesius.
šeštadieni suruoštas linksma- Į 

vakaris J
Gamtos vaizdelis

’naują niekas nestato, daugiau 
(savininkai turi 
į j as.
i

savo rezidenci

dar ten susibu-
kad rengėjai

į Kol lit tuviai
Iria būtų gerai,
; tradicinės Jūros dienos proga 
j paruoštų ir pagamintų pianiu- 

■ kr. ir vardini saraša tu savinin- į * * 4- £ ♦
Ikų, kurie nuomoja vienai ar 
dviem dienoms kambarius. Tas 
nėra sunku iiadarvti. Atvvke i’

i . *. . - "
: tolimesnių vietovių tuo siu’ašu 
galėju ’i^sinaud ti. Ruošiant

kilmingoms pamaldoms, kurios 
bus vengrų kalba, pamokslą an
gliškai pasakyti pakvietė kun. 
J. Prunskį, sudarydami progą 
priminti ir Lietuvos kančias oku 
pači joje. Pamaldos bus 10 v. r. 
St. Stephens bažn., 2015 W. Au
gusta Blvd. Chicago j e.

Daromos pastangos dėl 
"Holocaust'3

Amerikos Lietuvių Taryba pa
Kuliui ini savaitgali pageidauti-Į karltotmai kreipėsi į televiziją, 
na šiokia tokia ’ programėlėjkad duotM savo Pr°gram°je iai- 
kad gulėtume susv okli, kada.ko atitaisyti “Holocaust” filme 
kas vvksla. kas vadovauja, kas buvusius neteisingus lietuvių ap 
paskaita laiko. [kaltinimus.

Programoje labai svarbu sau!
liams priminti, kad vienokin-i Kronika anglų ir ispanų kalba 

Į me ir kitokiame susibūrime da 
Įlyvaukime uniformuoti, ne tik
ini tie. kurie dalyvauja prie vė
liavų, bet ir visi kiti šauliai. Ki

ldamas iš kambario paabejoji, 
ar čia reikia uniformų vilkėti ar 
apseisiu be jos..

Pastebėjau, kad dėl unifor
mų dėvėjimo buvo daug nesu
sipratimų, kad ir i 
tūrinį asvaitgalp kai ką ir prie 
ašarų privedė.Prograinėlė daug 
nekainuoja, bet tvarkai palai
kyti labai daug padės. Ypač pro

lams, 
už ko

jau paruoštas spaudai Lietu
vos Kat. Bažnyčios kronikos I 
tomas anglų ir ispanų kalba. 
Anglų kalbos tome sudėta 10 nu 
merių kronikų, ispanų -7 nume 
riai. Jas į ispanų kalbą išvertė 
Zeferinas Juknevičius, Buenos 
Aires mieste. Abudu tomai bus 

.. , isnausdinami Chicagoje. Nese-
praėjusį kllHniai j^jo spaudos Kronikos 

IV tomas lietuvių kalba. Turi 
476 psl. Jame yra Kronikų 23-31 
numeriai. Visas šias knygas lei
džia Lietuvos Kat. Bažnyčios 
kronikoms leisti s-ga, 6825 South 
Talman Avenue, Chicago, Illi- 
nois 60629.

kaip reikia rašyti, nėra 
nusitverti.

Ant. Sukauskas
— Vokiečių markė pirmoji pra 

dėjo stumti dolerį žemyn, bet 
praeitą ketvirtadienį kartu su 
doleriu nusirito žemyn ir vokiš
koji markė. Geriausiai atsilaikė 
britų svaras ’

Linksmavakaris įvyko Lietu- iki 
vių salėje. Atsilankė per 300j 
šaulių ir svečių šokiams grojo 
Stelmoko jungtinis orkestras. 
Buvo ir kitų paįvairinimų.

Meninę dalį atliko čikagietė 
jauna talentinga solistė Nėlija 
Paulauskaitė. Padainavo 4 dai
nas, kurios labai gražiai nus
kambėjo. Dainininkę publika 
labai šiltai priėmė. Buvo ir lai
mėjimo stalas.

Maistą labai gerai paruošė se 
sės šaulės, o gaivinančius gėri 
mus broliai šauliai ^ isi ^p^^ jkoti padoresnio kambario, pa
minos!, ūžė, kaip bitės av^yjejsirenduoja labai blogus kam-

vėlumos. riuose teko pagyventi, štai va
Ant. Sukauska.; kokie tie kambariai, kokios lo- 

Įvos bei išvietės. Kambario sie
nos šiaip taip padažytos, bet lo
vos spiruokliai lenda į šonus- 
užklotai panašūs į škarmalus, 
kėdė nuo Linkolno laikų už
mesta skudurų, langų užtam- 
sinimai suplyšę kabo gabalais 
nudribę, grindys smėliuotos,

Rugp. 3, 1978.

UNION PIER, MICH d.

$2.00

$2.05

kibu* pridedant 50c. parsiuntime lileldoms.
. *■ - ■ - . r -

1739 Halried Street, Chlex«», ffi. M<M

I TavpyKite dabar
pas mus

/

l'Sfc. HAL8TED ST, CHICAGO, ILL. *0608

van- 
šilto

nuo- 
neturl

tth*; J; 1k»^—AUKiTA KULTO RA —. ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Sslionėl po Europą Dabar tik __________

vių kolonijų šauliai ir neturė
dami Union Pier artimų drau- 
Į gų, neturėdami adresų, kur ieš-

/- J DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAtHiŪOSt CAL1MA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

; VUUOMENtS VEIKUO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
•MINTY1 IR DARBAi, 259 psL, liečiančius 1905 

įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
____ . „. _ $1.00

____ (JANTYa, jų priežiūra, aveilau ir grožu.
. tirteatiaii, tietoje $4.00 datar tik_________S3.0C

Pastabos bei sugestijos
Kultūriniam savaitgaliui 

praėjus
Aš čia nieko nenorėčiau rei-

kalauti, o tiktai pageidauti. At-b'okio Prie lovos divonėlio, kam 
vykstantieji iš tolimesnių lietu- l>arys pelėsiais dvokia.

Vengrai pasikvietė lietuvį

Chicagos vengrai rugp. 20 
mini savo tautinę Šv. Stepono, 
Vengrijos karaliaus, šventę. Iš

ALJIENU
PIKNIKAS

r.-? : v i

;sėj o 10] d., s e kma d
POLONIA SODE

, Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

jUmėjartiš bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

{sus tris paskutinius šaulių Kul 
[tūrinio savaitgalio metus

Atvažiavęs iš toliau, nežino
damas kur ieškoti kambario 
imi artimiausią kambarį nors 
ir blogiausią

i Kad ir nenoroms, bet mano 
sąžinė verčia mane tarytum lyg 
ir nusiskųsti, kokiuose kamba-

Bend
roje išvietėje vonia išrūdijusi 
nuo nuolatinio varvančio 
dens. Nevisuomet gauni ir 
vandens
Duryse rakto nėra. Girdi, 

mininkai pametė, kito 
Renda kaip už vidutinį motelį. 
Tame pačiame name susitikau 
čikagietę,kuris man apie Union 
Pier vasarvietę labai pesimis- 
itškai nupasakojo. Girdi, čia 
mirštantis kurortas, ypač lietu
viai iš čia greitai išnyks. Senus 
motelius niekas neremontuoją

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nWykiu 

t prašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyvs. kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. •

Dr. Juozas S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
antrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
>sL, kainuoja $2.00. . : I

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galimi Įsigyti i trilaukius 1 Naujienas arba atsiuntus čekį 

perlaida- •

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

A PRESIDENT! j

Many Presidents have beca 
elected with the help of a slogas 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Hardings “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal” 
Bui it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harris into the White House.

This is the sujry: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance* 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly, “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of-82,000 he would be content to 
spend the rest of his days in a log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison* 
became the “log-cabin, hard-cider 
eandidafr.,“ his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the ragged frontier hero.
' ActnaHy, Harrison bad an in
come of >12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him. The Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate- On one occasion, 
when Daniel Webster was speak
ing at a rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited that be actu* 
ally apologised because he, himself, 
was not bom in a log cabin.
I The "log-cabin, hard-cider” cam
paign became so popular ^xat Har
rison waa swept into office. Thd 
tneer of the Democratic editor had 
acted as a boomerang and had 
achieved the opposite of its into 

,t5on* 7 
r In more recent yeara, one of our 
I Vice President* wa| publicly dubbed 
• “dgtt-smoking. whxskey--drinkinA 
evil old man”—a phrase which wotf 
tan many friends but not enough 
to insure his re-election, tat, in 
*1840, a few ds 
nristentionally 
(hat tamed flx 
tiaJ altttioa^

ESEE

ura uz>om! Jlsf >WiI 1V 
tftla dideliu dxrtnu. Ptenx, jie ja- 

Jums pxriekti asmenišku# Jūsų 
užsimojimui. Antra, Jie padeda fu- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. v
Santaupos, padėtos prieš 10 mtae- 

ilo dieną, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifik&tai, kurie ne-

i 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
’’eša

UNIVERSAL
1800 So. Moisted St. Chicago, III. 60608

VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

įsteigta 1925 metxU. T< 421-3070

įstaigos pietuos* ktemju automobiliams potatytL
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ti svarbius abiejų valstybių sutartis. Sutartys atrodė 
svarbios, klausimai dar svarbesni. Abu ministerial norė
ję esančią “sovietų misiją”. Pasirodo, jog tai būta labai ra 
ieškoti teigiamo ir abiem valstybėm priimtino sutarimo.

Sekretorius Vance, nieko negalvodamas ir nenorė
damas daugiau bereikalingai laiko gaišinti, priėmė Gro
mykos pasiūlymą ir nuvažiavo į Ženevos kalnų pašlaitė
je esančią “sovietų misiją”. Pasirodo, jog tai būtalabai ra 
mios vienintelės gana triukšmingoje Ženevoje. Namelį 
prižiūrėjo keli sargai, buvo švaru, nušluostytos dulkės 
ir, svarbiausia, didelis ramumas. Niekas po kojomis ne- 
simaišė ir neatrodė, kad kas nors būtų sekęs abiejų vyrų 
pasitarimus. Diena pasataikė graži, tai pats Gromyka, 
atidarinėjęs duris, pakvietė sekretorių išeiti j verandą ir 
pasigėrėti gražiu Ženevos vaizdu ir toliau matomu dideliu 
ežeru. Abu ministerial taip gerai jautėsi, kad jiedu “so
vietinės misijos” verandoje daugiau klausimų aptarė, ne
gu kokiame uždarame kambaryje, prie didelių stalų, pats 
Gromyka patarė padaryti gražaus vaizdo nuotrauką, kad 
visas pasaulis pamatytų, kur ir prie kokių aplinkybių 
dviejų galingiausių atominių valstybių sekretoriai svars 
tė svarbią sutartį, kuri gali duoti pasauliui taiką arba 
visišką išnaikinimą. Antanas Rakštelė GubosNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

9 vai. ryto iki 5 vai. rakaro. Šeštadieniais — iki 12 v*L

Nepasistato savo pastogės
Dabartiniai Sovietų Sąjungos vadai kiekviena nasi- 

tąikiųsia proga tvirtina, kad jų vadovaujama valstybė 
esanti pati turtingiausia visame pasaulyje. Dabar jiems 
tebetrųksta dar vienos kitos mašinos, bet netolimoje 
ateityje, patys pramoks ir reikalingas mašinas gaminti, 
tai tada tikrai komunistų valdoma Sovietų Sąjunga bus 
pati galingiausioji.

Amerikon siunčiami sovietiniai žurnalistai nieko ki
to nenurodo, kaip ilgiausius blokus keturių, vietomis pen
kių, o kartais net ir šešių aukštų namus.Viešbučių rusai 
pastato žymiai mažiau, pati statyba užtrunka kiekviena 

. me mieste, kuris atidaromas “turistams”, kaip jie sako, 
rasti viešbučių su bėgamu šiltu bei šaltu vandeniu. Ru
sai stato namus tarnautojams, aptveria gardus, prižiūri 
vaikus, kad jie neapsikrėstų “kapitalistinėmis” mintimis 

; ir vėliau nepradėtų ardyti per 60 meta statytos “socialis* 
tinės santvarkos”. Bet ta “sovietinė statyba” daugiausia 
esti popieriuje, planuose. Kai reikia pastatyti, tai jau 
kitas reikalais. j

Sovietų Sąjunga turi prisistačiusi ambasadų 'ir na- 
; mų tarnautojams Washingtone, New Yorke, Londone ir 
I Kaire, bet ne kiekviename svarbesniame pasaulio centre. 
T Kai liepos viduryje suvažiavo j Ženevą Sovietų Sąjungos
- užsienio ministras Asdrei Gromyka ir valstybės sekreto- 
; rius Cyrus R. Cance, tai neturėjo kur susirinkti ir aptar-
ti labai jau svarbių strateginių atomo ginklų. Tuos reika- 

’ Įųs svarstė JAV ir sovietų sudarytos komisijos, bet jos 
.negalėjo susitarti. Kiekvienos komisijos nariai turėjo 
»skirtingas instrukcijas, negalėjo daryti nuolaidų ir ne- 
■ galėjo susitarti. Reikalą būtų galėję pataisyti tiktai atsa 
. kingi abiejų valstybių aukšti pareigūnai — Gromyka ir 
•' sekretorius Vance. Bet Šveicarijoje šiem dviem atsakin-
- giems pareigūnams nebuvo progos susitikti ir tiems stra- 
’ teginiams klausimams aptarti. Galų gale, Gromyka pa

siūlė abiems, be patarėjų ir didelių sargų, sueiti j sievietų
- misijos namus ir ten, niekieno netrukdomi, ramiai aptar

Kada svarbiausi atomo strateginių ginklų klausimai 
buvo aptarti ir nesusitarta nei dėl vieno klausimo, tai 
svarbi konferencija buvo baigta ir valstybės vyrams atė
jo laikas išvykti iš “sovietinės misijos”. Tiktai tada už
sienio žurnalistai paklausė, ką abiejų valstybų įtakingi 
valstybės vyrai darė Lietuvos respublikos atstovybėje? 
Gromyka pavadino tą puikų namelį “sovietine misija”
ir pasiūlė sekretoriui Ženevoje reikalingą ramybę, bet 
paaiškėjo, jog tai būta ne sovietų “misijos”, bet lietuvių

tuvių pirktus, įrengtus, ištaisytus ir gerai prižiūrimus 
namus Gromyka šiandien vadina “sovietų misija”.

Šveicarai atidavė lietuvių namus ir juose buvusį tur 
tą sovietų agentams, bet JAV nepriklausomos Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos nepripažino ir nepri
pažįsta. Jos nepripažįsta sovietų karo jėgų primesto “liau

bė viešą laišką Čekoslovakijos 
prezidentui Gustavui Husakui 
apie čekų piliečių laisvių, siauri- 
nimą. . ' <

— Maskvoje iš rankų į rankas 
eina karikatūra, kuri rodo paki-

dies seimo” ir jo padarytos klastos taip pat nepripažįsta. 
. . JAV kongresas nepripažįsta sovietų valdžios pretenzijų
namas. Tai buvo Lietuvos atstovybės namai. Lietuvos jį Lietuvos piliečius ir jų turtą. Prezidentas Trumanas, 
respublika tuos namus įsigijo pirmais nepriklausqimy- J 
bės metais. Lietuviai diplomatai juos naudojo kiekvienai 
svarbesnei Tautų Sąjungos konferencijai. Lie tūriai pra
džioje sunkiai vertėsi ,bet jie namus Ženevoje nusipirko, 
išsivalė, tinkamai nusidažė ir naudojo Lietuvos respub
likos reikalams.

patyręs apie sovietų saugumiečių sauvalę su Lietuvos pi
liečiais Europoje, tuojau įsakė gen. Eisenhoweriui sus
tabdyti sovietų karo vadų sauvalę ir neleisti rusams gau
dyti Lietuvos piliečių ir vežti jų į Rytus. JAV ir šiandien 
nepripažįsta Šių sovietų pretenzijų Belgrado konferen
cijoje JAV ambasadorius priminė sovietų diplomatams,

busį Stalino kapo akmenį, o pa 
tį Staliną einantį pasivaikščioti 
po Maskvą. Pasakojamą, kad 
Kremliun grįžtanti Stakino dva
sia.

Sovietų karo jėgoms panaikinus Lietuvos nepriklau
somybę, pravedus klastotus rinkimus į vadinamą. į'liąu- 
dies seimą”, o vėliau tą “seimą” neturėjusį tinkamų įga
liojimų, apsupo ginkluotais čekistų būriais ir Antanui 
Sniečkui, rusų primestam lietuvių komunistų partijos sek 
retorini pasiūlius, “liaudies seimas” nutarė prašyti Sta
liną, kad jis sutiktų “prijungti Lietuvą” prie Sovietų Są
jungos. Stalinui sutikus patenkįntį Sniečkaus prašymą, 
ne tik Lietuva buvo įjungta į Sovietų Sąjungą, bet sovie
tų diplomatai, teisininkai ir patarėjai pradėjo rankioti

kad JAV nepripažįsta rusams teisės grobti lietuvių tur
tą. Aiškus daiktas, kad JAV nesutiko perleisti Ženevoje 
esančios lietuvių pasiuntinybės Gromykai ir kviesti į 
svečius sekretorių Vance ramiam pokalbiui. Mes supran
tame, kad joks sekretorius negali visij smulkmenų žinoti, 
bet mums atrodo, kad valstybės departamentas turėtų bū
ti šviesaus proto lietuvis, kuris atsakingus pareigūnus 

i galėtų Įspėti, kai galingos plėšikų gaujos Gromyka nori 
atsakingą JAV pareigūną nusivesti į pavogtą namą.

— 1941 metais Jugoslavijoje 
buvo pastatytas paminklas vo
kiečiams, žuvusioms kovoje 
prieš nacius. Šiomis dienomis mi 
netas paminklas išgriautas.

viską, kas Lietuvai priklausė. Pirmon eilėn sovietų po
licija ir kariai gaudė pačius lietuvius, paskelbtus sovietų 
piliečiais. Gaudė lietuviškus laivus, ieškojo lietuvių pa
likto turto ir lietuviams priklausančių namų. Tokių būdų 
rusai pasisavino ir pačių lietuvių nupirktus Ženevoje pa
muš, kuriuos Gromyka dabar vadina “sovietine misiją”.

Minkštanugariai šveicarai turėjo drąsos pasiprie
šinti Vokietijos diktatoriui Hitleriui, Italijos dučei Mus'

Pati miesto valdyba 
išprovokavo streiką

CLEVELAND. — Mieste ve
žimų mechanikai trečiadienį bai 
gė savo nelegalų streiką kurį pra 
dėjo savavališkai mesdami dar
bą, palikdami nevalyta^ gatves, 
neišvežtas šiukšles ir mesdami 
kitus darbus. Nujausdami, kad

Miesto meras Dennis Kucinich, 
kurio perrinkimas, tikrumoj e pa
šalinimas rinkimų keliu, - įvyks 
ta šį sekmadienį pasakė kad tą 
streiką išprovokavo patys mies- 
sto valdybos^ lyderiai, kurie sie
kia jį pašalinti iš mero pareigų.

• Rašytojas Ersest M. He- 
mipgway buvo geriausiai . ap
mokamas iš visų rašyto j ų.Sports 
Illustrated žurnalas už $2000 žo 
džių apraymą apie kovą su bu
liais jam sumokėjo $30,0QQ ar
ba po 15 doL už kiekvieną zo- 
dį. ‘

. • Brangiausias senųjų.. meis
terių paveikslas yra Leonardo 
da Vinčį “Moną Lisa”? dabar 
esantis Lpvre muziejuje. 1962 
m. atvežant jį į ^ashjngtoną, 
jis buvo apdrąų^tas 100,000,- 
000. dQį ?

solini, bet jie neturėjo drąsos pasakyti sovietų valdžiai, gali būti nubausti piniginę bau- 
kad lietuvių pirktas namas jiems nepriklauso, todėl jo>da ir kalėjimu už neklausymą 
rusams ir neperleis. Užteko sovietų atstovybę! parąšyti Įsakymo i jpęphą-- 
rastą šveicarų valdžiai, kad ne tik nepriklausoma Lietu- advokatai nespėjo prieš juos 
va, bet ir lietuvių atstovybė Ženevoje priklauso Maskvai,. paruošti kaltinimą dėl teismo 
tai šveicarų valdžia be jokio protesto atijįąvg rusams. Die įžeidimo.

—7 Maskvoje leidžiama Prav- 
dą spausdiną straipsnį, kuriame 
tvirtinama, kad JAV persekioja 
kitąip galvojančius žmones, kad 
žodžio laisvės Amerikoje nesą.

— Londope graiku filosofijos 
dėstytojas Julius ^opolių paskel

‘ • Angylų. rašytojas Alice Pol
lock parašė atsiminimus “Port
rait of My Viptopiąn Youth”, 
būdamas 102 m ir 8 mėnesių 
aųj^aus. Jauniausia rašytoja 
yra taip pat angiaitė — Janet 
Aitchinson. Būdama 5 su puse 
metų ji parašė Piratų pasakas. 
Ją.po metų išleido peųguin 
gopks Hfjykįą.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

SOUTHAMPTON
Anglijos pietiniame pakraltyje yra šio krašto 

didžiausias keleivinis uostas Southampton, čia atplau
kia iš viso pasaulio didieji keleiviniai laivai, čia britų 
jūros milžinės k*Queen Mary” ir “Queen Elizabeth” tu
ri savo nuolatines, tik joms skirtas ir rezervuotas prie
plaukas. Pasaulyje šiuo metu (1962) greičiausias trans 
atlantinis Amerikos laivas “United States” taip pat 
reguliariai sustoja šitame uosle.

Antrojo Pasaulinio karo metu Southampton buvo 
svarbiausioji JA-V-bių karinių pajėgų bazė. Gal todėl 
Southampton’as labiau už bet kurį kitą Didžiosios Bri
tanijos miestų nukentėjo nuo vokiečių oro puolimų. 
Didžiausias oro puolimas tęsėsi per dvi naktis iš eilės, 
tai buvo 1940 metų lapkričio .*10 ir gruodžio 1 d nakti
mis. Britų akimis žiūrinį tų bombardavimų nuosto
liai ir žuvusiųjų žmonių skaičius, keli šimtai, didelis. 
Tačiau mačiusiam Vokietijos sugriautus miestus ir ly
ginant juos su Soujhąmpton’u nuostoliai atrodo nykstu 
kiški.

Mums išlipus iš traukinio, debesys jau buvo pra
nykę Mus pasveikino maloni popiečio saulė. Stotyje 
paėmę taxi, pirmiausiai nuvažiavome tiesiai į uostą. 
Ten paieškame ir surandame Olandų-Amenkos linijos 
laivų prieplauką. Atplaukdamas iš Prancūzijos, lai
vas “Nicuw Amsterdam" reguliariai sustoja Southamp- 
ton’e paimli keleivių pervežimui per Atlantą. Su juo ir 
mes vyksime į t;:ip vadinamą “Naują Tėvynę”. Tačiau 
šiandien jūroje ai dra, todėl mūsų laivo atvykimas 
keliomis valandomis vėlinasi ir laiko iki išplaukimo 

dar turime gana daug.
Tarp didelės daugybės važmos, surandame savo, 

jau anksčiau iš Manchesterio pasiųstą bagažą. Viskas 
abėcėlės tvarka tvarkingai sukrauta,' adresais ir nu
meriais apklijuota, laukia pakrovimo. Patenkiųtį to
kiu rūpestingu anglų paruošimu, mudu su žmona nu
tariame bent dalį laukimo laiko praleist j mįęsle. Vaikį- 
čiodami Southamp^ono miesto gatvėmis prieinamę 
aukštą, lyg bokšto formos, paminklą, kuris pastatytas 
pirmiesiems pilgrimų tėvams (Pilgrim Fathers) pri
siminti, kurie 1620 metais nedideliu būriniu laivu 
“Mayflower” iš Southampton išplaukė per Atlantą 
Amerikos žemynan, naujos tėvynės ieškodami, šian
dien ir mes, kaip anų laikų pilgrimai ir kąip vėlesnių 
laikų milijonai Europos imigrantų, laukiame savo iš
vykimo ir stovime prieš nežinomą likimą. O koks būlų 
mūsų džiaugsmas jeigu šiandien lauktumėm laivo su
grįžimui į savo tikrą ir laisvą Tėvynę Lietuvą. Ir skąm 
ba mintyje sena išeivių daina:

Pučia vėjas, neša laivą, 
Nuneš mane į Lietuvą. 
Tai bus linksma, tai bus linksma, 
l ai bus linksma Lietuvoje.

Užcję valgykląn pavalgome paskutinius angliš
kus pietus. Po to parašome savo pasitikusiems gimi
nėms, pažįstamiems bei draugams po atvirutę su Sąu- 
thamptono atvaizdu. Rašydami bijome, kad nępąvė|uo- 
tų atvy kti mūsų duktė Elytė, kuri paskutines kelias die
nas praleido Londone, lietuvių jaunimo sųvąžiavime. 
Ji prisijungs prie mudviejų prieš pat mūsų ląivp iš
plaukimą. Mūsų sūnus Vilboras su marčią PcĮrųJe ir 
pirmuoju mūsų anūku Stepuku jau prieš pustrečių 
metų išvyko Amerikon. Kaip iš jų laiškų ir puutraukų 
atrodo, jie savo padary tu sprendimu patenkinti.

Pamažu vėl sukame uosto linkui. Didelėje anga- 
rinėje pastogėje, arčiau prieplaukos, padaryti muiti- 

pės perėji pi o punktai. Netoli jų pastatyti suolai ke
leiviams susėsti. Ten laukiame.

Laukę saulėlydis. Vėjaą ątpeša £t|priaį alįęjuoto 
vandens kvapą ir žuvėdrų, krykštąviųią. Vaųdųp pliuš- 
kępą į prieplaukoj akmenines sienas, žmonių anga
re (įąugeja.

Pieyę, kada mes nustosime po pasaulį klajoti?

ŽVILGSNIS ATGAL
Bežiūrint į banguojantį vandenį ir žuvėdras, ma

no mintys grįžtą į praeitį. Kas mus dabai verčia ap
leisti Didžiosios Britanijos salas, kuriose jau tarėmės 
suradę antrąją tėvynę? Ar lai geresnio, laimingesnio, 
gal prabangiškesnio gyvenimo ieškojimas? Ar rasime 
dvasinę ramybę ten? Vargiai. Juk per keliolika metų 
sveįųr gulėjome įsitikinti ,kad mes niekur negalėsime 
bųti laimingi, kol nesugrįšime iš kur išvykome. Tėvy- 
ųįs ilgesys įpums bus tas nuolatinis variklis, kuris ne
sustos ir nenurims iki mūsų paskutinio atodūsio, ne- 
žjūrint į kokį pasaulio kraštą mes bekeliautume.

Karo sūkurių iš savo gimtojo krašto, lyg Dievo 
paukšteliai iš savo lizdelių išplėšti, apleidome savo 
pąpiųs visai netikėtai ir nepasiruošę ilgai kelionei. Jei
gu mums kas būtų pasakęs, kad išvykę nebesugrįšime 
Ųe kelių ąf keliolikos metų, arba jei kas būtų pranaša
vęs, kad karui pasibaigus mes pebeturėsime galimy- 
feip sugrįžti namo, mes būtumėm tai priėmę kaip ne
vykusį juoką ir nepatikėję. Tačiau jeigu toks pranaša
vimas būtų įtikinęs, tada greičiausiai būtumėm labai 
gerai apsigalvoję ką dary ti. Bet juk niekam mintis no- 
atejo, kad įyyks tas, kas po karo įvyko. Juk visi mes 
ir visas pasaulis matėme, kad Vokieįija il^gi nebeišsį- 
jąikys.

Nuolat krentančios bombos degino jos miestus, nai- 
kUm vteą kraštą, jo atsparumą ir vokiečių parinės pa
jėgos matomai silpnėjo. Mūsų supratimų karas už kelių 
mėnesių turėjo baigtis. Tada vėl galėsime sugrįžti į sa

vąjį laisvą kraštą, į savo namus. Lietuvių sveikas gal
vojimas pąsityi|?tiųo. Karas baigėsi, Vokietija buvo pri
versta kapituliuoti. Tačiau tuomet niekąją.neatėjo min 
tis, kad Vąkarų valstybės btįtų tokias naikios, kad leis 
tų savę apgaudinėti. Bet išėjo kitaip. Stalinas buvo 
gudresnis už CJiu^phillį ir už Rooseveltą. Apie rusų 
užimtų teritorijų šiandieninę padėti visi žinome. To
dėl ir suprantama kodėl šimtai tūkstančių benamių 
po karo atsisakė grįžti namo kol šitokia padėtis tęsis.

Didieji pasaulio pųlitikjeriai, karui pasibaigus, 
šitiems namo negrįžtąntięms žmonėms paženklinti iš 
rado naują pavadinimą: Displaced Pprsons, sutrum
pintai tariant D. P. Apsakymus, kad žmogus yra D. 
P., arba išvietiųtąs asnpjQ, polilikįeriąms buvo labai 
patogus naudpti, peš žodis D. P. nepasakų pei išvietini- 
mo priežastįes, pei jo kaltininko.

DYPUKŲ VARGAI

Nematydami galimybės grįžti, benamiai ' JJįevo 
paukšteliąį (PP) iš Vokietijos važigyp tpljap j platų
jį pasaulį. Važiavome kraujuojančią iirdipp, ųeą dar 
labiau toląme nuo Tėvynės, žiūrėdami at^d į ąaulė- 
tekio ry tus, ilgėjomės ir verkėme, l^et vįgHek valiavo
me toliau. Vąžiavpme todėl, kad mus vartė Ugdąs. Per 
keturis karp metps įpūsų išbadėję fcikalavo
maisto papildymp. Gorėjome yęl sočiai pavalgę dirbti, 
kurti, apsistoti if gyventi kaip žmonės.

Žiūrėdamas atgal į anuos vargingus pokario me
tus, šiandien beveik ir pats nebegaliu suprasti kaip 
gyvenome ir kaip dar gyvi išlikome. Po karo su šei
ma patekau į didelę benamių stovyklą Spakenberg, 
netoli Ų^pibiįrgo, Mus tada inaitjno^ Juųminių^Taulų 
saljw OrcamzM’ria ^nMNRA”. balandžio
mėnesyje vienam suaugusiąja stovyklos ^yye^tojui 
skiriama maiste norma savaitei buvo šitokia:

(Bus daugiau)
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Gražiai palaidotas Walter Sherry

Augius Iliustracija

EUDEIKIS
ištvermės pergyvenant ■ galimybę

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJLMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ZIGMAS DAILIDKA

brolis

Varpininkų Kor

6845 South Wes04

1978

AMBULANCI 
PATARKAYk 
MAS DIENA 

IR NAKTL

NARIAI:
Ckicagoc
Lietuvi?
Laidotuvių
Direktorių
Asaociadjos

Nuo
1914 metų

ąq aecounea com
pounded dally — 
Passbook Sa vino.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r
■W: #

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

rius P. J. 
Po to visi 
vi esti į 
6800 Areher Ave. Returns.

Palaidotas Čepukų šeimos lo-

MOVING
Apdraustas perkriusfymcs 

U frtairty ūttMKų.
Vilimas

Tik 376-1 M2 frba 37^5996

Telef. 476-2345

— Jei tinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
vaitas nemokamai.

Tenką tik pareikšti velionio 
;monaĮ Valerijai stiprios sveika-

Ilinojąus^depattertientas seny
vo amžiaus , žmonėms, kuris rū* 
pinasi. vyresnio amžiaus gyven
tojų reikalais,? pritariant guber
natoriaus pavaduotojui David 
O’Neal, šaukia pirmąją Ilinojaus

1 Yna“ Springs 
Certificate 

(Minimua s5,oO0>

teran urf-to muzikos; konserva- 
oriją smuiko srityje. Ji- pasiro

dydavo ir lietuvių parengimuo
se. Priklausė prie Lietuvių Stu
dentų .organizacijos. Jos tėvas, 
K. Čepukąs, visuomenės veikė
jas," mirė:įries ~kelfs~ .metus.
- \ _ 7 - M* Šileikis

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

esame, trumpam laikui, atsimin 
i me ir gerbsime Jus, kol ramy

bė ir poilsis ateis ir mums. Tas, 
kuris gimė, — tūri mirti taip, 
kaip stiprus ąžuolas numesda- 
mas paskutinius savo lapus mirs

ANTANAS AI. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

.307 So. LITUAN1CA AVENUE. Pkont: YArdi 7-444)1

Po Mikužiūtės kalbos, kalbė
to Valerijos jaunystės draugė, 
su kuria kartu mokėsi ir drau
gavo, Suzaria Viliūtė-Schwier, 
prisimidama velionį jo gerą bū

TeL 927-1741 — 1742

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
rugpiūčįo mėn. 8 d. 11:35 vai. vak. mirė mylimas vyras ir brangus 
tėvas

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėpa gyventy manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant musu tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna ■ po rauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-3063

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

DR.LEONAS SEIBGTIS 
INKSTŲ, PŪSLES 1°. 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST £3rd STREET 
Vai. antrsu. 1—4 popKt 
ketvirtd. -—7 vaL »ak 
Ofi*o 776-2830 - 

R.zioencijoi 448-5545

SOPHIE BARČUS 
RAOlJO JflMOS VALANDOS 

Vhos pėotframot 11 W0PA, 
1490 faL A. M, 

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukui
’ Tefofc Mtmtečfc 4-241J 
Z154 še. MAPLEWOOD AVI.

DkttkMlM kailiu 
pasirinkimai Yfjį

MMRl MlHniala St.
j^LNORMANĄ

28XSS2T

67744S9
MįBO* ()*«•>

GEORGE F. RUDMINAS 
m* So. LITUAN1CA AVE. TeL: YAnb 7*1138-1181

tvarkoje.
Waite ris buvo SLA narys ir bu 

vo 313 SLA kuopos vicepirmi
ninkas per eilę metų. Rėmė lie
tuvišką visuomeninę, veiklą bei 
spaudą. Jis buvo geras vyras. 
Juodu su žmona gyveno laimin
gai 25 metus. Ji labai pasiges jo. 
Tie metai paliko gražių prisimi
nimų, kartu dėkingo ir laimin
go gyvenimo pėdsakus.

Brangusis Walter, tu atlikai 
tė Giedraitienė prie vargonų paįssvo skirtas pareigas pilnai. II- 
^iedojo keletą giesmių. Kalbą pėkis ramybėje. O mes, kurie čia 
•jasakė Euphrošina Mikužiūtė. • - -
'Jos kalbos santrauka):

“Brangioji liūdinti žmona Va
lerija Cherry, giminės ir jų drau 
gai. Mes susirinkome šiandien 
itsisveikinti su Walter Cherry 
r suteikti jam paskutinę pagar 
>ą už jo atsiekirnus ir laimėji
mus šiame pasaulyje, jam kartu 

žmona keliaujant gyvenimo 
įvairiais keliais ir vieškeliais.

Walteris (Wally) gimė prieš 
39 metus ir visą laiką gyveno 
Northsaidėje, lietuvių kaimyny^ 
'tėję. Buvo baigęs Tuley viduri
nę mokyklą (dabar žinoma Cle 
mente vardu).

Kaip prasidėjo Antrasis Pas. 
karas, Walteris įstojo į kariuo- 
nenės tarnybą. Nepilnai du me 
tus tarnavo ginkluotų jėgų pa- 
ialinyje. Buvo sužeistas ir paim 
;as į nelaisvę. Sugrįžęs iš kariuo 
menės, nutarė mokytis ir baigė 
Grier mokyklą kaip technikas 
inžinierijos planavimo šakoje. 
Darė projektus įvairiose praktiš 
koše srityse. Walteris turėjo ge- 
•ą skonį aprangoje visame kame, 
lis buvo tvarkingas darbe ir gy-

1 senime. Tvarkingai planavo ge 
esnį gyvenimą sau ir savo myli 
nai žmonai Varerijai, domėjosi

1 visuomenine veikla. Skaitė ir 
’ėmė Naujienas.

Nors trumpu, tik keleto metų 
oensininko laikotarpiu kartų su 
žmona buvo pilni naujų, idėjų, 
nau jos veiklos, gal todėl, kad jis 

[jautė, kad reikia viską daryti 
I greičiau, kaip galima. Vėlesnie
ji jo planai apgalvoti, kad viską 
’eikia palikti tvarkoje, kad Va
lerija neturėtu rūpintis. Jis per 
matė, kad jo gyvenimas greit pa 
dbaigs, kad viską reikia palikti

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA UETUVIŠKAI 
261S W. 71 St. T»L 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses"”

VaL a^al susitarimą, uždtryta trei

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
hmchtime, but now »n important part of on-the-go break* 

I fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytiftie eating. They're quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of maym and a little 
onion add the zip. And you Can keep the filling on hand in 

i the fridge for Spur of the moment spreading on fye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cat 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for soacking 
or devilling.

Šeštadienį, liepos 29 d., po il
gesnės ligos mirė senas north- 
saidietis Walter Cherry (čer- 
nauskas>. Paliko liūdinti žmo- 

a Valerija, pagal tėvus čepu- 
kaitė.

Kūnas buvo pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioje. Draugai pri
siuntė daug gėlių bei užuojau
tos pareiškimų našlei. Antra- 
Henį, rugpjūčio 1 d. atsisveiki
nimo su velioniu metu, Genovai

Et ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDa*-?ROTE^ISTA5 

Aparatai - Protezai. MtcL bau- 
dažai Speciali pagalba tjfoms. 
(Arch Supports; ir t t, A.

VaL: 9—4 ir 6—<8. ^^adiemais 9—3 
2R50 West 63rd St., Chicago. 111. 6062$ 
___  TaJpfc. PRospecf 6-5084

— Graikijoje, Delphi orakule 
sienose, rastos kelios lūbai ver 
(ingos brangenybės, kurios iki 
šio melo istorikų nebuvo paste 
belos. Minėtos brangenybės pa- 
dėdavusios žyniams atspėti 
ateitį.

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

MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

(LACKAWICl}

Z424 WES1 69ta STREET REpnbUe 7-I2U
2314 WEST 23rd PLACI Vilkini* 7-«71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HilK LT 874-441I

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus tįsos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už pafodytą 
pasiuke j imą. Mes norė
tume butf Jonu naudingi 
fr ateityje. * * *

S^sxjitoi apdrauVot ik) 
•H0XXJ0

2bS7 W. 9A STREET 
Chicago, IL 6u0z9

Tek 925-7400
8929 S0. HARlEAI AVE^ 

lllhioif 66458 
Tai 599-9400

cup 4hredded Swiss 
cheese

tablespoons Fw^tpkkfe 
relish

tablespoons mayonnaise 
or drettiflg

teaspoon salt 
slicH rye bread 
Butter

Thoroughly combine aH Ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread Slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet Or in skillet buttered side down; spread etch with 
approx, 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 

t OR bake in preheated 400*$*. oven about 5 io 3 minutes or 
. / until golden brown, Toth; bake an additional 5 to 8 minutes 

♦Hard-Cooked tgg«
Cover EGGS in pan with enough WATER td come si least 1 

k Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to beziftngr Turn off 
beat; If necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
Urge eggs — adjust time wp or down by tbout sbpro^ 3 

f minutes for each size larger or smaller. Cod eggs immėdhiely 
and thoroughly in cold water — sheds are easier to remove and 
it is Uss likely yow wftl have s dark surface oft ydlho. To 
remote shell: Crackle H by Upping geoUy »H ewr, RoB egg 
between hands to loosen 4h4l; then peel, starting at large end. 

į Hold agg under running cold water or dip to bow) df Water to 
K help ease off abaft.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo- 
Ofisas 2651 WEST 57th SIP-SET 

Tel, PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., treciac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie 
risis' 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

Gyv. Chicago, Illinois.
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nul:5dę: žmona Valentina (Baukutė), dvi dukterys — 

lija Markūnas, žentas Kenneth ir Saulėna Wafiger; žentas David 
kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko 
serys.

Priklausė Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai, 
poracijai ir Valstiečių Liaudininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 
tem Avenue.

šeštadieni, rugpjūčio 12 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Zigmo Dailidkos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, brolis, seserys, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

Goldeh Grills 
6 sandwiches

socialine apdrauda, medicare, 
medicaid, maisto kuponais, tin
kama mityba, preventatyvine 
medicina, higiena ir t. t.

Registracija nemokama. Infor 
mariniais reikalais kreiptis į 
Aleksą Račkauską telef. 863-5864 
arba Ireną ir Regien telef. 
476-7089 tarp 10 vai. ryto ir 3 
vai. p. p. nuo pirmadienio iki 
penktadienio.

Visi Ilinojaus valstijos vyres
nio amžiaus tautinių grupių gy
ventojai yra raginami dalyvauti 

,šioje pirmoje konferencijoje se
nyvo amžiaus asmenų reika
lams. Pasistenkite, kad ir jūsų 

■balsas būtų išgirstas.
A. R-

valstijos tautinių grupių konfe- • 
renciją š. m. rugsėjo 6-7 dieno- : 

Velionio karstą palydėjo į Lie' ^3. Įvykis, kurį koordinuos Se 1 
tuvių Tautines kąpines gerokallior Ethnic Find. vyks Universi 
eilė mašinų. LaidotttVių direkto ty of IUinois circle Campus pa- 

’ Ridikas pasakė kalbą. ■ talpose. Svečiais yra pakviesti 
palydovai buvo pak- ‘ dalyvauti JAV prezidentas Jim 
Landmark restoraną, my Carter, senatoriai Percy ir

j Stevenson, gubernatorius Thom 
pson, Čikagos miesto burmist
ras Bilandic ir kiti valdžios pa
reigūnai.

Konferencija siekia suteikti 
_ . J senyvo amžiaus įvar

didelio ■ liūdesio dienas. tautybių asmenims pasisakyti
ValerijaCherry-jaunystė j e stu, ^vairiais rūpimais klausimais, 

dijavo muziką Laukėj Northwes, konferencija bus suskirstyta še 
kcijomis kuriose bus teikiamos 
informacijos ir pamokoma, kaip 
ir kur gauti federalinės, valsti
jos ar miesto pagalbos įvairiuo
se gyvenimiškuose reikaluose, j 
Konferencija vadovausis dviem j 

tikslais r • (1) * parūpinti galimy
bę senyvo amžiaus etniniams 
žmonėms pasisakyti viešai, iš
reiškiant įvairius asmeninius rū 
pėsčius ir problemas ir (2) aps- 

į varstyti reikalus susijusius su

I DR. K. G. DALUKAS
| AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS
I GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Į 6449 So. PulMki Rd. (Crowford

Modicol BuHdinf). Tol. LU 5-6446 
Priima ligomm pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

į UR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof, 695-0533I

I DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika* 
Medicinos d i rėkt on cm 

1933 S. Hanhaim Rd., Wostchostor, ll 
VALAJDO8: 3—3 darbo dienomis i 

kaa antra šeštadienį 8—3 vai 
Tol : 5&-2J27 arba 562 2728

- EU — BE 3-5893

PR. A. B. GLE v ECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wool 103rd Stroc) 

Valandos pagal suMtanmą.



L

Zarasiškių klubo
Rugpiūčio 13 d. Zarasiškių 

klubas rengia gegužinę Onos 
Bruzgulienės sobyboje, Willow 
Springs, prie Lietuvių Tauti
niu kapinių.

Zarasiškiai visada suruošia sau 
nius parengimus, kepa skanias 
ponėkas. Pav., ‘‘Naujienų” gegu 
žinėje p. Blekys su žmona Ona 
ii gausiais padėjėjais, visą dieną 
didelį kubilą ponėkų virė, kai 
laukiančių ilga eilė stovėjo, no 
rėdami paragauti. Tokias ponė
kas moka tik zarasiškiai virti ir 
kepti. Pončkos yra panašios į 
“donacus”, tik visai kitaip pa
ruosta tešla.

Ką jau bekalbėti apie pantus 
ir pantukus, kurių nariai suneša 
klubui paremti, o klubas pare
mia mūsų spaudą bei visuome 
ninę veiklą. Klubo pirmininkas 
Petras ir Ona Blekiai yra nepa
vaduojami organizacijos šulai. 
Jie sugeba suruošti gerus paren 
gimus, tą gerai žino ne tik klu
bo nariai, bet ir tie, kurie daly
vauja Zarasiškių klubo parengi
muose.

! Zarasiškių klubo rugpiūčio 
mėn. gegužinės turi darsim
bolinės reikšmės ir nuo seno 
praktikuojama. Nepriklausomoje 
Lietuvoje būdavo švenčiamos 
“Žolynės” — atlaidai. Tada su- 
važiuodava į Zerasus iš visų pa
rapijų žmonės, net ubagai su sa 
vo būdomis į atlaidus. Tatai ir 
Zarasiškių klubas turi iš kitų 
“parapijų” narių.

Kas norės gražius šokius pra
vesti, tai gros geras orkestras. 
Virtuvė virs dešras su kopūstais, 
bus turtingas baras, žodžiu, nie
ko netrūks. Visi kviečiami atvyk 
ti pas zarasiškius Inksmai dieną 
praleisti, pasisvečiuoti, susipa
žinti našliams su našliukėmis ir 
pašokti.

HELP WANTED — MALE-FEMALE { 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

LUNCH COOK
English speaking to prepare and ser
ve lunch tu 18 employees. Modern 
Reliable staedy 5-day week, 
dishwasher Hours 9 A.M. to 
Relabble steady 5-day week, 
pay and insurance benefits.

PHONE 632-4431
Ask for Miss Martin

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BAKERY

Good
3 P .M.

Good

Full time, top notch cake decorator. 
Good working conditions and good 
wages. Call for appointment.

GLEN PARK BAKERY
219/887-6575

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAfS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

dr. Petras Karvelis — ižd., Fe-.ir buto apžiūra. Duodamas 
1 liksas Motuzas — organizato-'kambarys gražiame bute ir 

Iki pasimatymo su zarasiškiais rium, Petras Januška — valdy- inaistas.Tel. \VA 5-4177 po 6 v. 
ir anglikonais. Ponia Lakienė.bos nariu nenumatytiems uždą 
“anglikone” yra mūsų klubo sek 
retorė. M. S.

vinianis.
vak.

COOKS
Experienced cooks and cooks’ 

helpers wanted.

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIEN ETŲ mūras ir garažas. Nau-

— Antanas Norus, 
Mich., perrinktas ALT 
ros 22tros kuopos pirmininku, 
Antanas Bukauskas

— šeštoji Tautinė Skautų sto 
vykia, minint 60 m. veiklos su
kaktį, bus rugpiūčio 13-27 d. 

! Paxton, Mass., netoli Wo roes- > 
j terio.
1 1į — Zigmas Dailidka mirė 

Detroit,J! rugpiūčio 8 d. Atsisveikinimas

DIEVO APREIŠKIMAS I. I. VILAGGIO-TRATTORLA 
Kaip galime pažinti Dievą as-1 CaI1 E-^^ive Chef 361-1166 

meniskai? Atsakymą išgirsite HARDWARE ORDER PICKER 
šiandien, penktadieny ‘Gero
sios Naujienos lietuviams’’ pro Work in Hardware warehouse, full 
«rainoie 9-45 val vak rarhioitime’ benefits, must be experienced grainoje, ^.43^vat vale .radijo(and speak

; LEBOVITZ Wholesale Hard-banga 1490 AM per “Lietuvos 
Aidus” ir ryt šeštadienįš 9:30 v.

Sanda-*!vyks penktadieni, rugpjūčio 11, vak. banga 106.3 FM išgirsite

sekr.,

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

ų- American Travel Service Bureau 
9727 & ^esttrn Ave-> Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; j

d., 7:30 val. vak. Evans šerine-J “DĖKINGUMAS”. Kam labiau
siai jūs galite būti dėkingas?

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Prisiusime 
dovanai. Lithuanian
ries, P.O. Box 32L Oak Lawn,
Ill., 60454. (Pr.)

ninėje.
— Chicagos Lietuvių Operetės 

Choras PIRMYN ruošia pikni
ką rugpiūčio 13 d. sekmadienį, 
12:00 vai., Vyčių salėje ir sode, 
2455 W. 47th St. Bus įvairių 
gėrimų, šiltas hr skanus val
gis. Gros Walter Barry ork. Įė
jimas SI.00 ir daug vertingų 
dovanų. (Pr.)

— Chicagos Meškeriotojų ir

RENTING IN GENERAL 
N u e m o s

ware S. Side.
874-1030.

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

72 ir Campbell 1!4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65,000.

1014 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 426-7878

me Kelionių vigoxxuruwjaiuc -a.cxLv.uea £ mlus KLaauuaį j «- , • T71 , , . v.
Sndarnmp. iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- j Medžiotojų Alūnas kviečia v 
nacijas visais kelionių reikalais.

- Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuok vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

BRIDGEPORTE išnuomojamas 4 
kambarių butas. Pageidaujami vien
gungis arba 2 senesio amžiaus lietu
viai. Skambinti tel. 523-4109.

RECEPTIONIST $800 MONTH
. High in the clouds overlooking the 

Mimst-* lake will make this job even more 
delightful. You will greet Execs., 
handle employee transfers, greet 
new applicants as the front desk 
recpt. of the Personnel Dept. 2 yrs. 
recent recpt. or office exp. with plen
ty of poise & pizzaz!

" Scott 346-6800
(Private Emloyment 
Agency)

N. Michigan

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Mr. 
ESQUIRE

180

Įvairi apdrauda —INSURANCE

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
;sus į linksmą vakarą rugpiūčio 
12 d., šeštadienį, 6:00 vai. vak.

‘ Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
, Veiks baras ir virtuvė Bus 
daug linksmų paįvairinimų. 
Gros Ramono orkestras. Įėji
mas $1.00. (Pr.)

IŠNUOMOJAMAS 3 kambariu bu
tas vienam asmeniui. Teirautis tel. 
247-0582 arba 247-1804.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DOT ETCHER

Capable of high quality fashion work 
etc. Large, busy, modern northwest 
suburban web offset plant. Many 
Company Benefits. Good shop condi
tions Ask for Prep, superintendent 
285-3Q05.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

BY OWNER—BERWYN

TYPIST CLERK

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuvių dienrašti, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos- žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso.

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

Pr.

4 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 Maf- 
juette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel 737-7200 arba 737-83S4

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose smlt, ga
re n t uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

d ž m i s i o
52-46 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $$$ pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimu pensininkams

Kreiptis

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, tri. 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 Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

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

— Zarasiškių klubo piknikas 
įvyks rugpiūčio 13 d., sekma
dienį, 12:00 val.Bruzgulienės so
de, Willow Springs, III. Veiks 
baras, šilti ir skanūs valgiai, 
bus orkestras. Visi kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUI 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigu 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)
— Vyresnio amžiaus moteriai 

Marquette Parke reikalinga 
kompanionė. Lengvas virimas

Loop Insurance Company has 
nins for individuals with good 
ing skills and general office abili
ties. Must be able to type 50 to 60 
wpm accurately.

Good opportunity for someone loo
king for a career in the insurance 
industry. k

Company training courses 
fringe benefits will be acailable.

CALL 263-5005—ext. 48
AGNES JANKUSKI

ope- 
typ-

and

TRAVEL AGENCY
Loop located, looking for responsible 
people for different jobs. Reception, 
typing, general office, opportunity 
for advancement.

Call MRS. FULLER 
332-2815

GENERAL OFFICE
Permanent position. Variety of du
ties, including typing and filling.

Salary and benefits to be discused 
at personal interview. ’

489-2020. ' " :

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

MACHINISTS
Experienced only for vertical boring 
mills. Top wages, overtime. Free 
medical and life insurance.
JUS-RITE MACHINE WORKS

7530 N. Oak Park Ave.
Niles 647-9680

Free

INCOMING INSPECTOR

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

> H anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

Pavardė ir vardas

Adresai

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas_________________ .__

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Income brk. bung. 2 bdrms up — 1 
bdrm down. Finishised family room. 
Wet bar. Full attic, cent. Air., alumi
num soffit facia. 2^ car brick grg. 
Near schools, church, shopping, 
trans. In $70’s. 484-6512. Call in 
English.

*&45 3«. ASHLAND AVL
5234775

Immediate opening for dependable 
person. Position requires knowledge^ 
of mechanical inspection testing j 
equipment and ability to read prints.!

CALL WAYNE
DATA SPECIALTIES

HELP WANTED — MALE

MACHINIST MAINTENANCE
Small plant has need for machinist 
maintenance man. Starting wage 
$5.50/hr. A one man position, needs 
some electrical experience.

INDUSTRLAL RESEARCH 
PRODUCTS

321 Bond St. — Elk Grove 
439-3600

An equal opportunity employer

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS
Pardavimas Ir Taisymą 

wist č9th mtirr
TsLH.: Rlwbllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A».
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 j

Northbrook 564-1500

STEEL SLITTER OPERATOR
Must be experienced.

See LARRY TACKER.
HARRIS STEEL CO.

SHEET METAL

WORKERS

metais. 
Steady

for 18 Gauge and heavier 
Layout, forming or welding, 
work. Good pay, some overtime. Al
so Company Benefits.

Cal! 472-9283

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

SIUNTINIAI T LIETUV4
MARDA NOREIEENl

Wwt IHh St-, Chicago, Hl 50629 • TeL Wa 5-27X7 
Dlrfelli MstrfoHmes ferec rMUer įvairiu

MAISTAS II EUROPOS SANDtLIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtOUITTI GIFT PARCELS SERVICE 
uei W. 6M1 CMew.. III. 9O4Xf. — TH. WA 5-2717 

033 Sk H»l«t«J St, Chlcw«, HL M60S. — T^, I54-JT7*

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠFABRIKO" SANDĖLIŲ
SEKMADIENI, RUGPIŪČIO 13 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIET 

Pirkite dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

SPECIALIAI: 15 yardų 108 colių pločio nylono medžiaga tik $5; 
elastingos juostos tik 2, 3 ar 5 centai už yhrdą.

Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimus Philraaid Lingerie — 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžių apatinu
kai. Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastikos juostos. Nailono, 
satino, trikotažo ip kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1.
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas. 

Douglas ”L” sustoja prie Radne ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTMAISIAISj

Didelė automoMUams aikštė veltai
fjiiiiiiniiiimiiiniiriiiitjiiiiĮiiriĮi iimiimnaii^iwiiiiiiuiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiB Innin ujumminimiimmimHiiiiiiiiHi

1223 S. 55th Ct.
Cicero, III. — 384-5700

3 — 5 
produc-

BEST THINGS IN LIFE

ESTIMATOR
For Rubber Company. Experience in 
steel tanks and rubber lining help
ful. Outside calls necessary. Prefer 
mature individual-
Salary and benefits to be discussed 
at personal interview.

MAINTENANCE MAN
Proficient in Arc Welding, ability to 
read mechanical blueprints, 
years experience repairing
tion equipment & machine installa
tion. Must be able to speak & write 
English. Excellent benefits — S7.41 
per hr. after 60 days. Overtime avail
able. Contact:
MORTON SALT CO. 235-1018.

TOOL & DIE MAKERS
TIRED OF WORKING NIGHTS?

REIKALINGI:

• MEDŽIO APDIRBIMO MAŠINOS 
OPERATORIUS,
Patyręs, reikia mokėti nusistaty
ti mašiną, Set-up,

• KABINETŲ SUSTATINĖTO TAS — 
Assembler,

We offer day — steady work.
Full Company Benefits, good 

and

MI Frank ZapoIIi STATI 7A1A

Į-'State Farm Life Insurance Company

Nuolatinis darbas
WOOD LAB.

FURNITURE MFG.

Kreipkitės į Kurt.
Tel. 348-5605 

489-2020.

TOOL ROOM MACHINIST

Men experienced in lathe, mill, 
drills, etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime &
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits. 
Phone for interview: 243-5940.

CHICAGO WIRECRAFT CO.
1534 S. Ashland Ave.,
Chicago, Ill 60608.

overtime. Apply at: 
HARRINGTON & KING

5655 W. Filmore
626-1800

One block north of Roosevelt
One block west of Central.

Machinist

pay

Rd. J

LATHE OPERATOR
immediate opening for qualified! 
lathe personnel. Will receive excel
lent company benefits, insurance 
paid holidays. Must have your ownj 
tools, be able to read blueprints, sct{ 
up and operate machines.

UTILITY TOOL & DIE WORKS
1036 N. Kilboum Ave., Chgo 60651

ALTO BODY MAN

Didelei Nortsidės užsienietišku ma
šinų dirbtuvei reikalingas Auto Body 
mechanikas su 6 metu patyrimu. Mo
kama komisija už atliktą darbą. Ap
mokamos 6 šventės, atostogos ir ki
ti priedai. Reikalaukite pasimatymo.
Skambinkite Vieton

Tel. 588-5141

PERSONAL 
Asmenų Ieško

..PAIEŠKAU GYVENIMO DRAUGO..

Esu lietuvė, pagyvenusi moteris. 
Noriu susipažinti taip pat lietuvį, 
mėgstanti rimtą gyvenimą. Laiške 
pridėti trumpa savo gyvenimo apra
šymą Į laiškus mielai atsakysiu. Ad
resuoti Marytei ir siųsti: Box—219. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chi
cago DI. 60608.

' J — NAUJIENOS, CHICASO «, ILU Friday, August M, 197S




