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Saftori

mas vandenin. 48 metu amžiaus 
lakūnas Ben Abruzzio, palikęs

kryptimi Balionui pakilus pa- 
kankamon aukštumon, jie prade

— PACIFIC 
=OCEAH

• minor
Mam faults

Earthquakes 
since 1850.

Afrikos pakraščius laimingai. 
Abruzzio prašė pranešti žmonai, 
kad kelionė eina tvarkingai ir

šaukti savo karo jėgas iš užimtu 
arabų; žemių, bet dabar nenori

Reikalauja kad išsikraus- į° metyti 1raudonus Pa reis
• ... . kiančius laimincra ns Iri Ii m o ir

tytų iš užimtų žemių

ę Mite* 1OO 200

Santa Barbara srityje, esančioje į vakarus nuo Los Ange- 
ir Santa Monica, sekmdienį pyko vidutinio smarkumo že

mės drebėjimas, prikėlęs ant kojų plačius gyventojų sluoks
nius. Drebėjimo melu nukentėjo apie 50 asmenų, kuriems su
teikta^ pirmoji pagalba. Du didesni namar-MĮ>kišėjo ir stogai 
lūžo, bet šiaip daugiau nelaimių dar nepastebėta. Vietomis 
sutrūkinėjo vandentiekis, plentuose atsirado plyšiai, bet žala 
dar neapskaičiuota.
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IZRAELIS PRADĖJO STATYTI PENKIS NAUJUS MIESTUS JORDANU ŽEMĖJE
Darbai pradėti, bet kabinetas gali atšaukti 
. \ nutarimą, jei būtų reikalo

TĘLAVIVAS,. Izraelis. — Išėjo viešumon, kad Izraelio vy
riausybę stato penkis naujus miestus Izraelio karių užimtame 
kairiajame Jordano krante. Nutarimas statyti minėtus miestus 
padarytas prieš penkias savaites, bet karo cenzorius neleido ži
nių paskelbti spaudoje ar komentuoti per radiją.

Reikalą kiek pagadino žemės i : 
ūkio ministeris Ariel Šharon, i 
kuri tuojau pradėjo statybos dar j 
bus.. Nutarimas buvo padarytas j 
krašto apsaugos komiteto posė-1
dyjė. Pats kabinetas klausimo j Skiečiai, mėgstą skraidyti, sek- 
nesvarstė, bet apie nutarimą | nūdienį pakilo helijum pripil- 

: patyrė, kai. gen_ Sharon prade- aytu balionu ir patraukė rytų 
jo statybą.

Pasileido per 
Atlantą balionu

BEDFORD, Mass. — Trys ame

kiančius laimingą pakilimą ir 
saugią kelionę. Kiekvieną metą 

NE TIK viseprezidentas Mon amerikiečiai bando pakilti balio 
dale, bet ir sekretorius Cyrus j nu ir perplaukti Atlantą,, bet 
R. Vance reikalavo, kad Iz Ilki šio meto jiems nepavykdavo, 
raėlis atšauktų visas savo karo»Balionas pataikydavo į kelias 
jėgas iš užimtų Egipto ir Jor-{ priešingas oro sroves, būdavo 
danijos teritorijų. To paties rei-’ nutraukiamas žemėn ir įmeta- les 
kalauja Egiptas ir Jordanijos ka 
ralius. Buvę Izraelio vyriausybės

.EI Centro?Q«

Oakland

Marsas i Cicero
Į 

Dz. Zw. skelbia, kad juodžių 
organizacija, besivadinanti Mar
tin Luther King Movement, pa
siskelbė rugsėjo 16 d. organi-’ 
zuojanti “protesto maršą. į Cice J 
ro miestelį. Tos grupės vadas 
kun. Calvin Turner pareiškęs, 
kad jis pats vadovaus maršui, 
kuris didžiąja dalimi susidėsiąs 

j-š juodžių. Planuojama pramar- 
šuoti pro miestelio rotušę ir žy
giuoti prie naciu partijos buvei
nės, esančios name 2442 Cent 
ral Avenue.

Demonstracija norinti paro
dyti, kad nepakenčia nacių įsi
kūrimo Cicero miestelyje ir kad 
"ame miestelyje nestatoma na
mu,ypatongai juodžiams.

Cicero prezidentas Christy 
Berkos pasakė, kads jis nesiprie
šins leidimui maršuoti, tik, jo 
nuomone, tai dar viena priemo
nė bereikalingam nerimui kelti. 
Prieš 110 metų panaši demons 
tracija jau buvo atvesta į Ci
cero ir baigėsi rimtomis riaušė
mis, kurioms malšinti teko net 
Tautos Gvardijos šauktis.
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In The United States

gomis pranešė į Bebfordo radi
jo stotelę, kad viskas tvarkoje, 

to. pažado pildyti. Labiausiai:kad balionas yra pakilęs reika- 
priešindsi gen. Dająnas ir premllingon , aukštumon, ir plaukia 
jeras Be^n, bet jiedu rengiasi}jiems pageidaujama kryptimi, 
vykti į: Washingtonąir tartis su|Jie yra įsitikinę, kad pavyks pa 
prezidentu Carteriu Izraelio ir! siekti Europos, o gal ir šiaurės 
Egipto.taikos reikalais. ...

. Arabai jau prieš kelias savai-
tęs paskelbė,; kad Padėti nauji] ^"tikisi pasiekti kita At
statytos darbai, bet pačioje pakraštį. Jis prašė sveikin
raelio spaudoje šios žinios dar' . kitu
nebuvo paskelbtos. Pirmadienį} ‘ .
Izraelio žinių agentūros paskel
bė žinią apie penkių miestų sta 
tybos darbus, bet čia pat paste
bėjo, kad darbai gali būti' sus
tabdyti, jei vyriausybė pagei
dautų. Miestų statybos reikalas 
gali būti keliamas Washingtono 
taikos pasitarimų metu.

TŪKSTANČIAI PRAEINĄ PRO POPIEŽIAUS PAULIAUS ŠEŠTOJO KAPĄ

Prezidentui reikia 
naujos asistentės

WASHINGTON. — Dėl nesu
derinamo pažiūrų skirtumo su 
Prezidentu, jo asistentei moterų!

Beginąs vargu pajėgs ‘ 
atsilaikyti

JERUZALE, Izraelis. — Pas
kutinėmis dienomis daromas ne 
paprastas didelis spaudimas į Iz 
raelio premjerą Beginą, kad jis 
nesipriešintų taikos pastangoms. 
Patys partijos nariai ir karo 

įvadai spaudžia premjerą siekti 
I taikos ir ją pasirašyti. Ypatin
gai labai smarkiai premjerą spau 
džia Izraelio karo ministeris, ku 
riam nepatinka Begino varto

Larisa yra sunkiausieji liudninkė prieš 
Harvester direktorių Fay G. Crawford

VATIKANAS Italija. — Popiežius Paulius šeštasis buvo pa
laidotas šeštadienį jo paties pasirinktoje bazilikos nišoje, bet žmo 
nės visą šeštadienį ir sekmadienį nustatyta tvarka leidosi į po
grindį, kad galėtų žvilgterti į popiežiaus Amžinos Ramybės vietą. 
{ bazilikos pogrindį pagal nustatytų tvarką galėjo leistis ne tik 
italai, bet ir iš užsienio atvažiavusieji tikintieji. Pirma eilė buvo 
skiriama tiems, kurie skubėjo į laidotuvių iškilmes, bet nesuspė
jo laiku atvykti. Negalėjusieji pamatyti popiežiaus bazilikoje, da
bar pirmieji turi teisę nusileisti į pogrindį ir pamatyti bazilikos 
pogrindyje jo karstui prakaltoje vietoje.

Kas čia dabar darosi 
Kristina išskrido be 
medaus mėnesio

ATĖNAI. Graikija. — Chris
tina Onassis, iš tėvo Aristotelio 
Onasio paveldėjusi šimtamilijo
ninius turtus, trečiąjį vyrą Ser- 
giejų Kauzovą pasirinkusi Mas
kvoje iš bolševikų tarpo, sukėlė 
dvejopą sensaciją — vieną dėl 
pasirinkimo, kitą kad į ketvirtą 
dieną po vestuvių išskrido iš 
Maskvos į Graikiją naująjį vy
rą palikusi. Jos vyras pasiaiški
no, kad negalėjęs su Kristina 
drauge skristi, kadangi jam 
gauti Maskvoje vizą ir leidimą 
būtų trukę mažiausiai 2 mėne
sius.

Savo staigų pabėgimų iš Mas
kvos Kristina aiškina, kad norė
jusi aplankyti savo tėvo ir bro
lio kapus. Ją labai jaudina rim
ti pranešimai, kad jos naujasis 
vyras esąs sovietų šnipas. “Aš 
nedivorsuoju, aš grįšiu į Mas
kvą”, ji užtikrino reporterius.

IŠGRIAUTAS 9 AUKŠTU NAMAS, ŽUVO DAUGIAU ŠIMTO ŽMONIŲ
Pirmoji bomba sprogo sustojusiame automobilyje’ 

Vėliau sprogo karo medžiagos sandėliai

BEIRUTAS, Libanas. — Sekmadienio vakare pakilo į pa
danges didelis 9 aukštų namas, užmušdamas virš šimto name 
buvusių žmonių ir sunkiai sužeisdamas virš pusantro šimto. Iš- 
k’lo padanges pats didžiausias Palestinos Išlaisvinimo organizaci
jos centras su keliais savo skyriais. Keisčiausia, kad tame pačia
me name buvo ir Palestinos Išlaisvinimo Frontas, kuriam vado
vauja Irake gyvennantieji palestiniečiai.

Kas tikrai sprogimo metu 
žuvo, tuo tarpu dar sunku nus
tatyti. nes niekas daje nepajėgė 
nustatyti, kiek žmonių name bu 
vo ir kiek jų žuvo. Tuo tarpu 
tiek težinoma, kad išardyta šim
tas įstaigų ir butų, kurie knibž
dėte knibždėjo jaunimo ir vy
resnio amžiaus žmonių Tame na 
me buvo visa eilė Jasir Arafato 
vadovaujamos organizacijos įs
taigų. Ten buvo patys svarbiau
sieji vadinamo “Al Fatah” cent
rai. Taip reikalai susidėjo, kad 
tame pačiame milžiniškame na
me buvo ir Irako vadovaujamų 
palestiniečių organizacijos cent
ras.

reikalams Constanza Midge at- _______
si statydinus, intensyviai ieško-;
ma nauja ir iš tuzinų kandida-j SSSR dujų eksportas 
čių. Baltiesiems Rūmams prrnn WASHINGT0N _ Natūralinių 
tinesne atrodo Anne Sauir, (Natura] Gas) eksportas
biznio egzekutyve. is Dayton, . ./ .. ... , . , . • • darosi svarbiausioji preke, kunOhio. Atrankoje aktyviai daly-. x. . >rJ z- •. pralenks ir naftos (peroleum)vauja pati Mrs. Carter ir jos , 
vauja p. I eksportą, teikianti sovietams
marti Judy Carter. i S ‘ _ . .... ._____

Prezidento asistentės alga yra
$56,000 metams.

KALENDORCLIS
Rugpjūčio 15: Marijos Dan

gun Paėmimas, Limbanija,-TarĮ
ĮSI

cizijus, Rugilė, Utenis.
Saulė teka — 556, leidžiasi

— 7:54. s v *
ifltaė k drėgnai.

svetimos valiutos bilijonines pa 
jamas. »
Sovietų natūrai dujų atsar

gos apskaičiuojamos apie 28 tri 
Ii jonus kubinių metrų. (Vienas 
kubinis metras yra lygus 35 ku 
binėrns pėdoms), kurių, spėja
ma, užteks 80-čiai metų.

JAV-bės turi tik apie 6.2 tri
lijonus kub. metrų, kurių užtek 
tų dar 11 metų.

— Praeitų metų gruodžio mė
nesį išsiųsta erdvėn “Pieonierė 
Vebus 2-oji” teikia keturis kar
tus, tikslesnes, žinias ne tik apie 
Venerą, be* ir Jodoe apylinke*

Daugelis norėtų tapti 
popiežiumi

,Dabar aiškėja, kad visa eilė 
kardinolų, einančių • pareigas 
įvairiuose pasaulio kraštuose, 
pareiškė, kad ir jie norėtų tapti 
popiežiais ir turėtų progos pasi
darbuoti katalikų Bažnyčios ger 
būviui. Italų ir Europos spauda 
labai plačiai yra kalbėjusi apie 
kelis italų kardinolus, glaudžiai 
bendradarbiavusius su popie
žium Paulium šeštuoju. Jie pa
tys nesisiūlė būti kandidatais, 
bet italų spauda juos paminėjo.

Pirmadienį pretenzijų pareiš
kė keturi Afrikos kardinolai. 
Jie pradėjo įtikinėti kitus kar
dinolus, kad jau metas būtų įs
linkti bent vieną jų popiežium. 
Bus siūloma popiežium išrinkti 
vieną Amerikos kardinolų. Tvir 
tinama, kad pirmoje eilėje stovi 
kardinolo Jono Kodžio kandida
tūra. šnekus Argentinos kardi
nolas Pironio sugebėjo patekti 
į italu spaudą ir išdėstyti mo
dernias Pietų Amerikos katali
kų idėjas apie Bažnyčios rmka-

Carteris nenori 
primesti savo valios

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Jimmy Carter pareiškė 
kabineto nariams, kad jis nesi
rengia primesti savo valios Iz
raeliui ir Egiptui. Prezidentas 
nori būti tarpininku, galinčiu 
padėti abiem pasiekti taikos Dau 
gelis manė, kad prezidentas, pa
sikvietęs į Washingtoną Izrae
lio premjera Beginą, pasakys 
jam, kas reikia daryti taikai pa 
siekti. Egipto prezidentas Šaria
tas atsisakė kalbėti su Beginu, 
nes su juo esą negalima susitar
ti. Vieną dieną Beginąs priimąs 
vieną propoziciją, o sekančios 
dienos rytą jis jau siūlo visai 
priešingą. Kiekvienam aišku, 
kad prezidentas Carter galėtų 
vieną kitą dalyką ir padiktuoti, 
bet pis nedrįs šio metodo varto
ti Jis yra įsitikinęs, kad taika 
bus stipresnė, jeigu abi pusės 
susitars iš įsitikinimo, o ne iš 
prievartos. Kaip prezidentui Car 
tarini pavykę rugsėjo pradžia

Rusai bijosi kinu
MASKVA — Japonijai ir Ki

nijai šeštadienį Pekine pasira
šius taikos ir draugingumo su- 
tart, Maskva jau sekančią dieną 
paskelbė, kad ta sutartis “gresia 
pavojumi Azijos pastovumui” 
ir yra nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą”. Ypač Maskvą jaudina 
sutarties klauzulė, kur abidvi 
sutarties signatarės pasisako 
prieš hegemoniją, tai yra prieš 
vienos valstybės kėslus valdyti 
kitą ar kitas valstybes. Kad 
Kad Kremlius tuojau pajuto, 
jog jo kepurė dega, iškalbingai 
sako tolimiausio Azijoje rusų 
miesto vardas Vladivostok (Vai 
dyk Rytus). Tas skelbia, kad 
naujasis japomrkinų paktas, 
kurį Jungtinės Valstybės užgina, 
yra tiesioje linijoje su kinų ag
resyviomis aspiracijomis Piet
ryčių Azijoje”.

— Daugelį nustebino vasaros 
metu prasidėjusi namų statyba. 
Namai augt miestuose ir prie 
mieguose. '

Beiruto policijai pavyko nūs 
tatyti, kad buvo visdėlto iš
gelbėti 8 žmonės, sprogimo me
tu buvę dideliame modernia 
me plieno ir mūro name. Nu
kentėjo daugelis name buvusių 
svečių, atvažiavusių iš tolimes
nių vietovių. Tuo tarpu paties 
Arafato likimas nežinomas. Jis 
negyveno minėtame name, bet 
labai daug laiko jame praleisda
vo, besposėdžiaudamas su atski
rų organizacijų vadais. Yra pa
grindo manti, kad Arafatas išli
kęs gyvas, bet pirmadienį nie
kas jo balso dar negirdėjo.

Policijai pavyko nustatyti, kad 
pirmoji bomba sprogo prie namo 
privažiavusiame automobilyje. 
Niekas negali pasakyti, ar žuvo 
automobilyjųe buvusieji žmo
nės. Jie galėjo įeiti į vidų, bet 
galėjo išlipti iš mašinos ir nie
kieno nesustabdyti nueiti savo 
keliais. Sprogus automobilyje bu 
vašiai bombai, netrukus sprogo 
greta mašinos buvęs karo me
džiagos sandėlis. Šiam antram 
sprogimui sprogus, visas namas 
pakilo ir pradėjo byrėti. Laužui 
bekrentant, pasigirdo dar vienas 
sprogimas, kuriame taip pat ga
lėjo būti bombų ir sprogstamos 
medžiagos didokas sandėlis. Be 
krintantis laužas, plienas, ply
tos ir ugnis baigė naikinti namą. 
Greta buvusieji namai gerokai 
apgriauti, išdaužti langai, o keli 
jų net supleišėję. Sprogimas įvy 
ko musulmonų apgyventame 
Beiruto centre. Krikščionys veng 
davo šį centrą lankyti, o į namą 
niekas jų neįleisdavo.

Šių metų pradžioje jau prasi
dėjo nesutarimai palestiniečių 
tarpe. Irako grupė nenorėjo kai 
bėti apie Egipto bei kitų ara
bų taiką su Izraeliu. Irako pales 
tiniečiai norėjo išnaikinti Izrae
lį. Tuo tarpu pats Arafatas, ki
tų arabų vadų verčiamas, buvo 
linkęs ieškoti taikos su Izraeliu. 
Dėl šios problemos jau įvyko 
keli kruvini susirėmimai tarp 
palestiniečių pačiame Beirute, 
Paryžiuje, Londone,' Karachi ir

laikraščio reporterį
NEW YORK N. Y. — Federa

linis teisėjas gerokai apibarė 
New York Times reporterį už 
tai, kad jis atsisakė duoti teis
mui informacinę medžiagą apie 
vykusias nelegalias transakci
jas. Reporteris teismui medžia
gos nedavė, bet reportą apie 
nelegalias transakcijas jis par
davė vienam dienraščiui už 
$75000. Jeigu dokumentą jis bū 
tų atidavęs teismui, tai reporte 
ris nieko nebūtų gavęs, tuo tarp 
medžiagos rinkimas jam gana 

r brangiai kainavęs. Jis turėjęs 
duoti pinigų tarnautojams, kurie 
tą medžiagą sutiko jam duoti.

Teisėjas yra pasiryžęs repor
terį Farber bausti, bet jis rengia 
si skųstis aukštesniam teismui. 
Iki šio meto reporteriai, nepri- 
valėdavo duoti inkriminuojan
čios medžiagos. Tiktai Rusijos 
komunistinių laikraščių reporte 
riai privalo pranešti žinių šalti
nius ir pranešėjų vardus. Rusi
jos žurnalistai privalėjo liudyti 
sovietų teismuose, tuo tarpu lais 
vojo pasaulio žurnalistai nebūda
vo verčiami pranešti teismui in
formatorių.

Rado legionierių ligos 
priežastis

ATLANTA. — Vietos univer
siteto specialistams atrodo, pa
vyko surasti taip vadinamos pa
slaptingos legionierių ligos tik 
rasias priežastis. Pasirodo, kad 
tą nelaimę konvencijon suvažia 
vusiems legioneriams atnešė 
vė sintuvuose atsiradusiame van 
denyje augantieji pavojingi gry
beliai. Praeitais metais žuvo 21 
legionierius, užsikrėtęs šia pas
laptinga liga, tuo tarpu dabar 
mokslininkams aiškėja mirties 
grybeliai, besiveisią vėsintuvuo 
se gaminamame vandenyje.

— Izrrclio prezidentas Peres 
tvirti.?., kad krašto premjeras 
Begin yra ligonis. Jis, vilkinda
mas taiką, nuves kraštą prie di
delės nelaimės.

— Vokiečių policija yra suė
musi pačius energingiausius te
roristus. bendradarbiavusius su 
arabais.

kituose miestuose, kur tik buvo 
didesni palestiniečių centrai. 
Galima buvo laukti dar kelių 
svarbesnių susirėmimų, bet nie
kas nemanė, kad į padanges bus 
iškeltas pats svarbiausias palei 
tiniečių centras Beirute.
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Senjoru įtaka ateityje padidės AŠ moku taupiai gyventi.
0. G. iš Arkansas

Robert J. Ahrens, Mero įstai
gos Seni Grants ir Invalidams 
direktorius spaudai pareiškė, 
kai sąryšyje su žmonių gyve
nimo numatomu prailgėjimu, 
wresnio amžiaus asmenų gru- 
pė su teisių reikalavimu ir savo 
jėga ateityje pasidarys daugiau 
agresyvi.

Direktorius pažymėjo, kad per 
daug 65 m. ir vyresnio amžiaus 
asmenų gyvena ant neturtingu
mo rib s viršūnės ir vos-ne-vos 
iš savo pajamų pragyvena.

Meras Bilandic, kuris dalyvavo 
vo su savo žmona Conrad Hil
ton viešbutyje Seniorų organi
zacijos pusryčiuose pareiškė, 
kad daugelis seniorų aktyviai 
dalyvauja Parko Distrikro 
graiirjse.

pro

Dar apie pensijų planą

KL. Sužinojau, kad yra 
vatinis pensijų planas. Galima 
pačiam ketvirčius įgyti. IRA lei 
džiama padėti 15% gaunamu pa 
jamų, bet nedaugiau, kaip 1,- 
500 metams. Tie 15% gali būti 
atskaityti nuo Federalinių pa? 
jamų mokesčių, Tai juk mano 
ir yra Federalinės pajamos, 
nuo kurių galėtų-bankas atskai 
tyti. Anr banko knygelės pa
rašyta Member LDIC. FD tai 
juk čia reiškia , Federal Inco
me. Aš norėčiau apmokėti pen
sijų fondui 15% .nuo 1974 iki J 
1978 m. Tada aš turėčiau dvi
dešimt vieną ketvirtį, o dabar 
turiu tik septynius. Nežinia, ar 
taip būtų galima?
ma- tai būtų gerai, man nebe
reikėtų priklausyti Suplenien- 
tal Security. Man užtektų šim
to dolerių į mėnesį pensijos.

pri-

Nemokama knygelė be pensijų 
dirbantiesiems

CHICAGO. - Dirbantieji, ku
rie nėra padengti įmonės pen
sijos plauo. gali gauti nemoka
mą knygelę iš Internal Revenue 
Service. Toje knygelėje paaiški 
narna, kaip įsigyti tokį pavienį 
pensijų planą, vadinamą lnd;- 
vidual Retirement Arrangement 
(IRA). — pareiškė distrikto di
rektorius Charles F. Miriani.

IRS leidinys 590* vadinamas 
“Tax Information on Individu
al Retirement Savings Prog
rams, paaiškina suprantama 
kalba kaip kiekvienas gali kva- 
lifikuotis. kad įsigytų savo pen
sijos planą ir gautų mokestinę 
lengvatą. Ir šiais metais, pirmą 
kartą ta teise gali pasinaudoti 
nedirbanti žmona, kaip namų 
šeimininkė.

Su tam tikromis išimtimis, 
pinigai įdėti IRA sąskaitoki 
ir su palūkanomis neapmokesti

nama, kol asmuo neprareda 
iš tos sąskaitos dalį pinigų iš
siimti.

Smulkesnių informacijų apie 
Indvidual Retirement Arrange
ments rasite IRS Publication 
590, gaunama daugelyje IRA 
įstaigų.
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metų, arba iki 22 metų, jeigu,d) maitinimosi (nutrition) pata- tama Bažnyčiai dėmė, kad ji “ru 
lanko nustatytas mokyklas.!rimai ir p.
Taipgi pensija mokama ir jųį Šios tarnybos personalas yra 
motinai ir bus mokama per nepatyręs, išlavintas, licenzuotas, 
statytą laikotarpį. j turįs užstatą (bonded) ir apdrau

Nedarbingos našlės gali pra-Įstas pagal valstijos ir federalines 
syti pensijų pagal mirusio vy-j taisykles.
ro uždarbius. x- -- ’ ’’
Smulkesnių informacijų šiais

ir kitais reikalais paaiškinimus 
lietuvių kalba teikia Socialinio 
klubo valdybos nariai: 4548 S. 
Emerald Ave., Chicago, Ill.

Argus

Jeigu gall-

MEDICINOS PATARNAVIMAS 
LIGONIO NAMUOSE

Patyrėme, kad neseniai Chica- 
goje, 4941 W. 63 St., praddėjo 
veikti vadinamoji “Midway Visi
ting Nurse” tarnyba.

Šioji medicinos seselių tarny
ba patarnauja ligonių namuose, 
pagal gydytojo nurodymus.

Soc. sec. pensijų išmokėjimai 
(benefitai)

Darbininkui mirus, jo šeima, 
pvz., žmona ir vaikai, gali pra
šyti Soc. See. pensijų. Tėvai 
taipogi gali gauti pensijas, jei
gu buvo darbininko išlaikomi Toji tarnyba dar patarnauja: 
paskutiniais jo gyveninio me- šiose srityse: a) fizikalinė terap? 
tais. Vaikai gali gauti mėnesi-l ja, b) kalbos terapija, c) užsie
nius mokėjimus kol pabaigs 18’mimo (occupational) terapija.

Čia tuojau iškyla klausimas, 
kas gali šia tarnyba pasinaudo
ti? Kiekvienas pacientas, kuris 
yra nuolatinėje gydytojo prie
žiūroje ir kuris yra savo na
muose.

Toji tarnyba telefonu atsako, 
kaip pacientą apdraudžia Medi
care ir Medicaid ir kiek priva
lo apdrauda apmokėti už ligo
nio patarnavimą.

Midway Visitin Nurse tarny
bos parbas—padėti pacientui ir 
šeimai ligonio namuose.

Pažymėtina, kad ši įstaiga pel
no nesiekianti (A not-for-profit) 
savanoriška organizacija. Petit

DRAUGO REDAKTORIUS 
AVINO KAILYJE .

Juk tai aiškiausias jo farizie- 
jizmas, kai jis rašo savo apgai
lestavimą, kad atentatininką 
remia gydytojai, inžinieriai, dai 
Iminkai, net pulkininkai, šaulių 
organizacijų vadovai, krikščio
niškų partijų nariai ir net dva
siškiai. Matyt, jis juos visus lai 
ko pasimetėliais, paklydėliais, 
kadangi, jei jie tokiais nebūtų, 
tai jo neremtų.

žavėjanti”, kad sekantis popie
žius galįs būti net ir Nišai “rau
donas”, atseit, komuistas....
“Naujienos” yra visų lietuvių 

laikraštis, todėl neturiu nieko 
prieš, kad visų pažiūrų lietuviai 
galėtų laisvai pareikšti ir savo 
mintis jame. Tiktai aš, būdamas 
visa širdimi su savo Motina Baž
nyčia, reiškiu savo atsiribojimą 
nuo tokių, mano nuomone, Baž 
nyčia skaudžių ir neteisingų jos 
kaltinimų.

(Tęsinys)

smerkiame* Priešingai, mes 
prieš juos lenkiame galvą, jais ? 
didžiuojamės, nes jie kovojo 
dėl tautos laisvės. Arba kas šian 
dien Vokietijoje smęrkia tuos 
atentatininkus, kurie pasikėsino 
prieš diktatoriaus Hitlerio gyvy 
bę. Juos vokiečiai šiandien lai
ko savo tautos herojais.

Tat, reikia būt atsargiems,

Great
American

Machine.

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Beod-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American

America i> the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make

Mov K tant hrt to
Otmitr * B ymjTt, 10 north* tin M

NEW YORKO valstijoje išim
tys iki 50 %, atskaičius skolas 
ir išlaidas nuo palikimo, kuris 
liko vyro arba žmonos paliko- 
niams.

Vyras arba žmona turi išimtį 
nuo neito apmokestinamos nuo
savybės $20,000; vakai, vaikai
čiai , tėvai, seneliai, broliai, se
serys arba kiti artimi giminės— 
$5,000.

Po to 1 procentas nuo paliki
mo vertės iki $150,000.

OHIO VALSTLlbjE išimtys: 
žmonai, mažamečiam vaikui 5,- 
000 dok po to 1 proc. apmokes
tinama iki $25,000, toliau iki 4 
proc.

Tėvui,.motinai, vyrui, suagu- 
siam vaikui — $3,500.

Gi kiti asmenys, institucijos 
arba korporacijos? neįvardintos 
klasėmis, negauna išimties,, mio 
palikimo moka 7% iki 825.000 
ir virš tos sumos —10 proc.

PENNSYLVANIJDŠ VALSTI
JOJE mokesčiais apdedama gry
na palikimo turto vertė, kuri pe
reina tėvui, vyrui, žmonai, vai
kams, našlėms apmokestinama 
2 proc. if kitiehis iki 15 proc. 
Paprastai skolų atskaitymai lei
džiami. Išimtys: našlei arba šei
mai — $750 atleidžiairia riud mo 
kesčių.

p. sTravinsko

Viešas pareiškimas
Daug kam iš mūsų kataliką, 

taipgi ir man, nepatiko “Naujie
nų” 1978. VIII. 12 d. vedamasis 
“Vatikano kryžkcl.”, pasirašytas 
V. K; inicialais, kur tą dieną, ka
da buvo taip iškilmingai, visam 
pasauliui sekant, laidojamas po
piežius Paulius VI-sis^ buvo me-

P. Stravinskas 
Chicago, 1978ATII.13 d

DeL BAŽNYČIOS KALTINIAIŲ
Nežiūrint tai, kad už komuniz 

mo siautėjimus ir už Sovietų nu 
sikalstamojo koloso grėsmę pa
sauliui (jo sunaikinimu) atsa
ko, kaip matėme, visas Vakarų 
pasaulis, dažnai pasigirsta bal
sų, kad dėl to esanti kalta Kata
likų Bažnyčia, su komunizmu 
neva reikiamu griežtumu neko
vojau ti__

Drįstama net mesti šiandieni
niam popiežiui Pauliui VI kalti
nimą, kad jis turįs kokią komu
nistams palankią ^Rvlų politi
ką”, ir siekiąs su komunizmu 
“susitaikyti”....

Tai labai nepagristi, neapgal
voti ir neteisingi Bažnyčios kal
tinimai, dėl kurių noriu čia su
glaustai pasisakyti.
L Kažnyčios kova su komuniz

mu nuo praėjusio šimtmečio vi
durio iki šiol.

Į) Kaip jau buvo sakyta pir
miau, Pijus IX dar 1846 metais 
pasmerkė konlUniznią, d 1864 
metais įtraukė į Syllabus, pas
merkdamas jį jau galutinai ir 
neatšaukiamai.

2) Pijaus IX Įpėdinis, Leonas 
aIh; perėmęs po jo valdyti fež 
iiyčią,daug kartų ir dargrieetėš- 

riiaii žodžiais tą kbhitmižmo pa
smerkimą pakartojo, pavadin
damas ji net “žudomuoju itia- 
ru”.

3) Sekantis popiežius — tai Pi 
jus X ir šventasis, kitais meto
dais kovojo su komrihizmti, kel
damas, visų žmonių, ypač kata
likų, moralę pagal jo obalsį “Om 
nid irištaurare in Christo” t. y. 
“Visa atnaujinti Kristuje”. Iš 
dar sėkančiiįjų popižių daūgiaii- 
sia ir energingiaiisa su komnhiz- 
mu kovbjb Pijus XL Jis 1937 ni. 
išleido net ir specialią eheikliką 
“prieš bedieviškąjį komuflizmh” 
— Dirini Redefnptoris”, kur pa 
lietė ir paaiškino daug komuniz
mą liečiančių klausinių. Tos en
ciklikos mintis būtina mums vi
siems gerai pažinti ir įsidėmėti.

jas atentatininkas. Tokia bend
ra užuomina apkaltinimas mū
sų visuomenės elito už rėmimą 
bevardžio nuosmukio pliauš- 
bai moralinio nuosmukio pliauš 
kals. Bet jei jo išsakyti visuome 
ninkai, organizacijų ir politinių 
grupių nariai jį remia, tai ma
tyt, jie yra tikri, kad jis yra ver 
tas tokios jų paramos. Matyt, 
jie žino, kad jo jokie teisingumo 
organai nėra pasmerkę ar nutei 
sę. Jei b. kv. žino, kad tas jo 
anoniminis atentatininkas buvo 
nuteistas, kodėl jis bijo atskleis 
ti ir paskelbti jo vardą visuo
menei? Jis bijo, nes nėra tikras. 
O jei tikras, kokie motyvai ver 
čia jį nutylėti? Matyti ir jis ži
no, kada žmogų reikia laikyti 
kaltu ir kada ne. Aš manau, kad 
tokių platesnio akiračio žmonių 
mes išeivijoje turime gana daug, 
kurių sąžinė yra daug šviesesnė 
už b. kv. sąžinę, kuris savo 
skleidžiama demogogija kursto 
lietuvišką visuomenę.

Ar visada ir atentatininkai yra 
pasmerkiami? Yra atvėjtį kad 
atentatininkai yra laikomi tau
tos didvyriais. Tokių pavyzdžių 
mes turime ir Šv. Rašte. Juos 
gerbia, jiems stato paminklus, 
jų vardai neužmirštami Juk ir 
mūsų laisvės kovotojus — parti 
zanus, okupantas laiko atenta- 
tiiiinkaiš, vadina juos banditais; 
žmogžudžiais - Bet ar mes juos.

miausiai, juos reikia atskirti nuo 
teroristų. ‘Iš vis nereik jų. vardų 
linksniuoti kol teisėtos, laisvos 
valstybės valdžios teisingumo 
organų jiems_ nėra pa^celbto 
pasmerkimo. Kiekvienas šviese- 
nis žmogus žino ir tą principą, 
kad kaltinamasis nėra laikomas 
kaltu, kol teisinas jį kaltu nėra 
pripažinęs. Tą jau turėtų žinoti 
ir Draugo redaktoriusy.o neple- . 
pėti ir niekinti žmogų. <4. . . :

VI. •’ ~
_ b. kv. skelbia netiesą, kad, *';;

tininko rūpesčiu. Tai grubus me . 
las,, išsiliejęs iš vienuolių sam-,- 
dinio plunksnas. Tai grubus me

krypties spaudą,.žihor kad ILL. , 
B-nė įsisteigė tada,. kada nnta 
piršti 'bėftdradarbįavimas su oku

b«£
Tik

rinkimuose.
■nes nariai pasi-

tai žiiįo ir by kodėl jis to 
neatskleidžia yįaosmenei? . .

tas atentat 
ir įis buvo

T

tautui Dafgiūt Jei b.'Sv. ttlri .į 
šąvo galvoje šį pagėfbinią; ^tąį w p

_ ’’ * A "L

Take stock iii America.

“LIETUVOS AIDAI”
.TH. KAZE BRAZDZIONHE,

programos VEDĖJA
\J/ VVOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat M 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 7lit Street, Chicago, Illinois 60629 

feM. - 778-5374

čia pateiksiu tos enciklikos 
pagrindines miūtis..

(Bus daugiau)

Iš P. Stravinsko knygos “Ir 
šviesa ir Tiesa”. Knygą už $450 
(sū persiuntimu) galima gauti 
iš “Naujienų” arba iš autoriaus 
šiuo jo adresu: 6648 So. Albany 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

fi-ne niekam ierefigė" pagėrbi- 
iho ir nesodiiio iškiliausioje Tie

gerbiąs iižygnr laikyseną 
prieš tautoš okupantą. Tai tik- 
rii, hut^b VėtŪ teisingai Ne
tikiu, k£d kada nors susipratę 
lietuviai gerbtų b. -kv.,. kurios

(Nukeltai /

NUO-

Šiuo metii vylsU Susitierijinm Uetiiyią 
Amerikoje Naiijifems pašyti 1978 

itt. Specialus Vfcjus
Susivienijimas kviečia visus geros valife kretūyįus ir draiku 

įsijungti į SLA n^tių šeimą if plsiilhtifidfa ^iS YAJ&US lenįfvtto* 
miš ir privilegijomis. -

Norime atkreipti ir ėšatriųjų Susivienijimo nSHį Heinėsį; kltf ir 
jie gali pasiriau8dti Vūjumi ir nepraleisti šios pro'gos apsidrausti 
pridėtinėmis apdrauclo&iiš.

★ Dabartinio Vajaus metu duodiiiii-Sidell riH 
LAIDA nuo pirmųjų metiį metitiiū mokėsčtiį.

★ Apsidrausti galima iki 70 mėtų amžiaus, netikrinant svei
katos.

± Aplikantai nuo 1 iki 60 mėtį gili apsi3ržifšti tirto |i,0M 

iki $5,000. . /
★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 

$2,000.
★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų plants: 

Viso Amžiaus Mokamą apdraudę (Whole lift V4).
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 mėtų (20 Ptyfiieift 
Life V-2) * A
Metų Taupomąją apdraudę (20 Yeaf End^i^nt V-51 ir 
10 Metų Taupomąją apdraudę (10 Year Endowment V a) t

± Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandaiėoa ip- 
draudų vertybės (Cash Surretidet ir PaidAffi Viitfe) 

Smulkesnių informacijų it specialiai šiai VAJut pritaikytų 
Nori-Medical aplikacijų galima gauti pas viėtitnį SLA 
rių ar Finansų Sekrėtorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivjeuiji- 
rtid Centrą: ‘ Y

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street *
New York, N. Y. 10001 : ‘
Td. (212) 563-2210 > __

Prašydami aplikacijų. pažytnMtitfe s&vo gį^iithd įiU tfiftiesj.
1?

drandų mokesčiai.

| — XAluHMOt, CWCAM t, u, Tuesday, August 15, 1$7S
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; Mt AMERIKA TRAUKIASI?
Baifpe; pataikavimas ir vadovybės stoka y, • r ‘ N *

Vietnamo v patirtis pažeidė 
Amerikos • didybę, prestižą ir 

.’pasitikėjimą- savimi Į kiekvie- 
ųaujai iškilusią problemą bet 

^uriojė-pasaulio arenoje, Ame
rikos vądbyybė ėmė žiūrėti kaip 

naują Vietnamo galimybę — 
Uų nepateisinamai, didele baime. 
^Iškilp^iigolos problema — Ame 
riką tiiėįfę nėdąi^ tarsi ją nelie- 
^či^s įvyki& Ėjo per eilę metų de 
^ybos:dėl Panamos kanalo sutar 
^fe-aįtD^jinimb’ternim šian- 
jdieh sutartis. pasirašyta, patvir- 
iįmtą. ir <“iškilmingai” ratifikaci
jos dokumentas, prezidento Car- 
•Įęrio įteiktas Panamos diktato- 
’ riui, Jo * šantažui triumfuo j ant. 
J? is gavo daugiau, niekuo ne- 
^risidėjęš.* įskilo ir kitą proble- 
,.jpą Afrikbje?rAmerika ir vėl ne-, 
''matę .reikalo -kas daryti, ji ir 
•šiandien svyruoja, planuoja daug 
'kalba; KfėraHaus •• “rangovai” 
■tęsia-savo^ pragaištingąjį darbą, 
įkaltoms tautoms kala vergi- 
fjos rėtežiuš. ir nerimą pasaulyje 
•ięiia.7-/ • : p :' * • 
y PoPasaulinio Karo — 
ll$|5./niėtąis, Amerika buvo ga- 
*4iiigiausia. militarinė ir ekonomi 
-nė valstybė pasaulyje. Jos pro
dukcija . buvo - per. pusę didesnė (

negu visų ne komunistinių vals [ 
tybių bendrai sudėjus ir, beto, j 
ji dar turėjo atomo manopoliją.

— Kodėl viskas taip ūmai pa
sikeitė? šį klausimą iškėlė Sin
gapore ministrų pirmininkas 
Lee Kwam Yew, kalbėdamas 
valstybių pareigūnų konferenci
joje Londone.

Amerikos jėgoms sumažėjus 
ir jos prestižui nukritus, komu
nizmas pradėjo smarkauti ir, 
šiandien, dėka to, milžiniški Pie
tų Azijos plotai pateko į žiau
riausių priespaudos tironų ran
kas tik užtai, kad Amerika ir Va 
karų Europa mieguistai rezigna
vo ir nepastebėjo tos “naujos tik 
rovės. Betgi, nežiūrint tų, nau
jai pasaulį užplūdusių reiškinių, 
Vašingtonui nepastebi, kad mes 
šiandien gyvename naujame pa
saulyje, ta pati senoji kova te
beeina. Marksistinė — Leninis- 
tinė dogma mus tikina, kad Va
karų kapitalistinė sistema yra 
pasmerkta ir bus nušluota į is
torijos aruodą. Sovietai yra pa
siryžę pakeisti istoriją, todėl jie 
ir stengiasi išnaudoti Vakarų 
valstybių silpnybes, — ar tai 
būtų juodųjų sąjūdis prieš bal
tuosius, ar arabų aliejus prieš

TIT1ANAS — autoportretas

kinaačiai pasakyti: “Tai yra mū nio gyventojus, o Vašingtone teginių bionduolinių sviedinių 
skaičius arsenaluose didėja, kai 
sovietų karo laivai pirmą kartą 
rodosi tolimuose vandenynuose, 
kur rusas jūreivis negalvojo ir 
nematė reikalo patruliuoti, kai 
sovietų konvencinės karo jėgos 
stiprinamos ir didinamos vaka- 
rų fronte, kai sovietai su Kubos 

nepriklausomy- pagalba bando įsistiprinti Afri- 
i.ios paskelbimą, koje, aiškiai matomu tikslu, su- 
rusistatymas ken sudaryti sąlygas komerciniams 
ir yra naudingas jūrų keliams kontroliuoti, kai 

tik Maskvai. Rodezija turtinga Italijoje ir Prancūzijoje komu 
j mineralais 
Į res progos

DR.ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
į ' GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYD^TO-
f M. VfSUOMEWWS VFlrtJO TO BA1YTOJA ATS ĮMINIMUSX VfclKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS

IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 
■' ' įvytiug, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susl-
> aS;__ .._____________ ~_______ $3.00

uAhiTX jų priežiūra. gveiLtuTir grotu
YirtįMMi, vietoje >4.00 dabar _________

vlEteliaia / tik__________________________
AUKStA IČULTORA — ŽIAURŪS ŽMONtS.

įipūdžiai. Dabar Cik __________
StileiR vfadhMfrytt paštu, atsluntui Čekį arba money orderi, prie

pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.

$3.00
$2.0C

$2.00

Izraelį, o Vietnamas buvo jiems .kelią pastoti, kas, jai per kurį lai 
ir yra didžiausiu pergalės šūkiu, f ką ir sekėsi. Įvyko eile komunis- 
kur Amerikos prestižas ir savim I tinių puolimų 
pasitikėjimas gavo skaudų smū
gį, baigė savo išvadas p. Lee.

Amerikos silpnybės

Analizė dabartinės padėties, 
kokią mums duodą p. Lee, tiesa, 
nėra rožėmis padabinta, bet ji 
yra labai realistinė ir visų tų kri 
zių veiksnys, kurs palietė visą 
laisvąjį pasaulį, yra Amerikos 
nieko jai negelbėjęs pasitrauki
mas iš savo pasaulinės galios ir 
prestižo aukštumos viršūnių. Ar 
su jos noru, ar be noro — 1945 
metais Amerika buvo įstumta į 
pasaulio vadovybės paoziciją. 
Vašingtonas buvo pasiryžęs ap
jungti pasaulį, sudarydamas są
jungas komunizmo ekspancijai

10 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

sų noras, kuris dabar yra išmė-į Carterio — Youngo nusistaty- 
ginamas” Tikrumoje tas noras, mas tik trukdo bei kokiai įspū- 
buvo tik tuo neįvykdomuoju no‘dingai veiklai pasireikšti, toms 
ru, nežiūrint, kad Vietnamo žy* j skerdynėms baigti. Ir Valstybės 
gis Amerikai kainavo apie 300sekreto: 
milijardų dolerių ir žuvo apie. rn^s am’ 
55,000 gyvybių be reikalo

Greit kaip domino plytelės Azi 
jos valstybės, viena po kitos, 
pradėjo virste virsti į komuniz
mo vergijos, žiauriausių tironų 
priespaudos liūnus. Krito Kam- 
Rodi ja. po jos sekė Laosas ir K 
šiandien tebeneša negirdėto žiau 
rūmo, kančių jungą.

Vietnamo syndromas

Vietnamo patirtis kaip 
tvankus rūkas slegia-trukdo mu kian 
sų politikų galvoseną ir nelei
džia jiems išsivagoti iš Vietna
mo baimės. Valdžia su sąjungi
ninkais 1975 m.. Angolos civi- 

i liam karui iškilus, buvo jau ar- 
’ ti pergalės prieš sovietų ir Ku- 
! bos remiamus sukilėlius, bet 
kongresas, pabūgęs Vietnamo 
šešėlio, atsisakė paremti admi
nistracijos žygį. Komunistams 
to ir tereikėjo — jie laimėjo ko
vą per Amerikos apsileidimą.

Nuo Angolos įvykių pradžios, 
Amerikos politinis nusistatymas 

j Afrikoje buvo miglotas, toks jis 
„ I ir šiandien. Tikra nepalaima.

GraiKijoje 1958;
metais, prezidento Trumano ad-| Ta, taip vadinama, Kissinge- 
ministracijai pradėjus agresyvęjrio formulė Rodėzijai, nepajėgė 
politiką, komunistų dvikova bu- Į ir aukščiau pastovo pakilti dėl- 
vo sėkmingai nugalėta. Bet — to, kad Amerikos (ir Britanijos) 
ne ilgam. Amerikos nusistaty
mas iš lėto pradėjo keistis, men- 
kėti. Komunistų puolimas Korė
joje kad ir buvo sulaikytas 1953 
metais, bet nebuvo nugalėtas ir 
tas nenugalėtas priešas dar ir 
šiandien tebetyko savo aukos. 
Nebuvo nieko padaryta Vengri
joje 1956 metais, kada sukilėliai 
ryžosi ten nuversti komunistinę 
tvarką, kaip nebuvo nieko nu
veikta ir Čekoslovakijoje dvyli
ką metų vėliau, kur pasikarto-1 bos prašymą iš Vašingtono, tė
jo ta pati Vengrijos scena. ! galėjo pasakyti: “Prisipažįstu,

Bet 1969 metais Bay of Pigs]ka? es^e /Ameirika labai nusi' 
- Kiaulių Įlankoie - mėgini-jVylę(™rksfas Angolos 
mas išlaisvinti Kubą iš komu-P^16^) Maskvos ran‘ 
nistinio režimo, buvo viena iš!^°VaS? ° ^US 1^ote ^res- 
didžiausių Amerikos operacijų 
istorijoje įvykdyta klaida, kurią 
tik prezidentas Kennedy griež
tu ryžtu galėjo dalinai atitaisy
ti, pareikalaudamas iš Maskvos i 
savo strateginius branduolinius 
sviedinius nedelsiant išsikraus- 
titi.

Tačiau, dar iki Vietnamo Ame 
rika vis savo didybėje galėjo iš
silaikyti. Per dešimts Vietnamo 
agonijos metų prezidentas Lin
don Johsson vis dar gelėjo įti-

us Vanco nusistaty- 
rgo palaikyti prieš Ro- 

l ieziją yra tik ynas pataikavi
mas Anglijos kerštui prieš Ro 
deri ją, už jos

* bes nuo

koks

prestižas buvo tiek nukritęs, 
kad jau niekas jos nebegerbė ir 
nematė reikalo pasitikėti. Jei ne 
Prancūzijos ir Maroko karo jė
gų pagalba, Zaire butų buvusi, 
menkų jėgų iš Angolos įsiveržu
sių, okupuota pradžioje 1977 me 
tų, o Vakarų Europos valstybės, 
kaip ir kongresas, tegalėjo tik 
savo bailumą parodyti. Todėl ir 
Zaires prezidentas Mobutu, ga
vęs neigiamą atsakymą į pagal-

mės. Tai yra tik jūsų silpnybė 
ir neturite drąsos į kovą stoti 
prieš jo jėgas ir galią”.

Rodezija — kita nekaltų žmo 
nių skerdykla, kur Kremliaus 
remiami partizanai žudo pasie-

pas

R
 f or you r 

child's safety

Walking to the school bus, 
to the playground, to a friend’s 
house, to the store — those 
are common experience! 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, chile safety special
ist and form er medical director 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some basic rules 
which Dr. Domm urgtf par
ents to imprest on their 
children:

Walk only 
on the side
walk; where 
there if no 
« i dewalk 
stay on the 
left side of 
the r oid fac
ing the on
coming traf
fic; cross 
the street 
in marked

Bu! skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
'į Viii lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką. 

lUmSjams bus paskirstytos gausios ir vertingos dovanos

Dr. Albert
H. Domm 

crosswalks: look left, then 
right before leaving the curb, 
making rare the way ii clear. 
Finally, watch for turning 
can and walk quickly when 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
ahonld walk in the safety 
zone to the crosswalk and 
then directly to the curb. 
When crotting to the opposite 
•ide of the street, they should 
wait until the bus has moved

wight the flo v of tnflh. J

kūnais Kremlius tu nistų partijos vis arčiau priartė- 
pa.^inaudoti. f ja prie valdžios vairų, tai mums

nūs yra ir Vašingto- ruPesting°s statistikos manipu
liacijos ir sofistinės racijanali- 

< zacijos kilnios pratybos pagalba 
1 aiškinama tai, kaip suprantamu, 

pasiruošimas pripažinti komu- kaiP nereikšmingu, kaip nerea- 
nis-ine Kinija. Patikimos sąjun-,hu ar net ir kaiP negresmingu 
ginir.kės Tniva: o saskaiton. nes reiškiniu. O jei kas išdrįsta vi- 
t;.-: butu' tikrai gera garantija romėnę įspėti, kad priešo elge 
Amerikos įtakos tragiškam ga- siai Pavojingi, grėsmingi, tai to- 
ilui Tolimuose Retuose. Toks nu- ;ki “apdovanoja” .stenjos

klaidingas ir, pa- j garimais paranoja vergove Pan-

| miu. Ir kodėl ne? Juk ne kas ki- 
' tas kaip prezidentas yra pasa- 
ikęs, kad Amerikos visuomenė 
nusikratė komunizmo baimės.

(Bus daugiau)

no nusistal
j rems pake

ariuomenę iš Korėjos ir
ir Azijoje, atšau

sistatvmas yra MCiuuigao v
sak autoriaus Podhoretzo. gali tagomn ar dar blogesniu pozy- 
iššaukti didžiausias riaušes tose j 
strateginėse vietovėse ir pa
kenkti Japonijos, kaip ir Vaka
rų Europos, santykiams. Ameri
ka, kaip sąjungininkė 
jų pasitikėjimo.

N e maro blogo
!Su tragiška Amerikos valdžios; 

veiklos norų stoka tampriai po
ruojasi ir aukštųjų pareigūnų ne 
samprata ar ir nenoras matyti 
sovietų karo jėgų išugdymo tik
rovės. Griežtai ir atvirai savo 
straipsnyje “The Culture of Ap
peasement” (Nuraminimo kul
tūra) Norman Podhoretz 1977 
metais Harper žurnalo spalio m. 
laidoje rašė:” Kai sovietų stra-

netektu

1 The Di-Gel’ 
.Difference

Anti-Gas medicine 
Di-Gdaddstoits

« A___a__  — * Ji —

t Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PikantUtaj Ir intymiu nuatykln

išrašymai, paimti is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $250.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ontrauka nuo pat senųjų imžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00. 13 *4

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Daugume siu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba ataiuntūs čeki ir 
oimgLsę perlaida- r

1789 Soitk Halfted Street, Chieite, ffi. MW8

mus
Fm ku jlsf Xiigil it-

Usta dideliu darbu. Pirma, jie pa- 
dtfa. Jums pasiekti asmenišku jūaą 
ušsimojimus. Antra, jie padeda iš
kerti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykit* dabar.

Sutaupo*, padėto* prfei 10 mir*- 
*lo dieną, nei* nuoiimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatsį kurie ne
to iki •-<

palūkanų, priklausomai nuo Idėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąakaitoB
"'eto o flf

UNIVERSAL
Chicago, III. 60603

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Jatelgta 1928 metai*. T«L 421-8070
Įatalcoa pletuoea Hemą* »ntomobUlam* pastatyt!.
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Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

(Atkelta iš 2 psl.)

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

’ Tiesą, rašo b. kv., kad Bulotą 
gavo aukštą vietą sugrįžęs. Bet 
jis nutyli, ką gavo buv. inin. pir 
mininkas Voldemaras? Juk jis* 
buvo okupanto nužudytas, nors 
gandai buvo skleidžiami, kad jis 
Kaukazo krašte gavo universite. 
te profesūrą. O ^Bulota, kuris at 
sekę Voldęmaro pėdomis Lietu
von paraše^apie “Limoziną Nr. 
IV”. Ir Vilniuje nežinia ar sa
vo ar pagreitinta mirtimi mirė.

pusei metu — 
trim* mėnesiams 
vi pinam menesiui

Jis rašo ir tai, k<įd vienas ku
ris kariavo Ispanijos naminiame 
kare, sugrįžo į^pyietinę rusų 
okupuotą Lietuvą, kur gavo auk 
štą vietą su atžymėjimu. O ant 
rasis buvo atsiųstas pas mus. 
Tat, keletą minčių, kas liečia su
grįžimą. Reik manyt, kad tas, 
kuris sugrįžo, greičiausiai buvo 
paįtekmėtas buv. min. pirminin
ko Augustino Voldemaro sugrį
žimo. Bet iš viso reikia stebėtis, 
kad Bulota’buvęs Voldemaro di 
delis priešas, šį kartą pasinaudo 
jo Voldemaro mintimi sugrįžti 
Lietuvon. Oa. ir iškyla įdomus 
klausima^ koks, buvo judviejų 
sugrįžimo " ® tikŠas? Koks-buvo

tos galimybės žiniai patikrinti, tai palikta kaboti ore ne-, 
pradurta pūslė.

Svastant “liaudies fronto deklaracijų” paskelbimą, 
reikia būtinai turėti galvoje paskelbimo laikotarpis. 
Draugo pirmame puslapyje, be mažiausio komentaro, 
“deplaracija” buvo paskelbta dar prieš Toronte organi
zuojamas “Pasaulio Lietuvių Dienas”. Kad tos dienos 
būtų lietuviškesnės, paskelbta mistiškai laisvajame pa
šalyje atsiradusi “liaudies fronto deklaracija”. Ką iki 
šio meto Amerikos lietuviai yra .nuveikę, tai tik smėlio 
grūdas prieš didžiausią Egipto sfinksą. Amerikos lietu
viai neturi ryšių su Lietuva, je nežino, kas krašto viduje

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia duitl pašto 
Orderiu tirtu /u užsakymu.

visai nebuvo. Tą pati galima pasakyti įy apie “ąptrąją 
deklaraciją”. Jeigu būtų pasakelbti josios šaltiniai, tai 
šiandien jau būtų padaryti keli žangsnai tiems šalti
niams išaiškinti. Nepasakyta, iš kur žinia gauta, ątim-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 raL vakaro. šeštadieniais — iki 12 vaL

šių metų rugpiūčio 9 dienos įžanginiame pasakėme, 
kad šiomis dienomis spausdinsime paskutinį ir patį nau- 
naujausią “liaudies fronto” atsišaukimą į Amerikos lie
tuvius, kad jie užmirštų iki šio meto vestą lietuvių kovą 
gimtiniam kraštui išlaisvinti, įsitrauktų i pači; lietuvių 
sudarytą “liaudies frontą” ir padėtų patiems, lietuviams 
greičiau atsikratyti okupanto. ;

Šių metų rugpiūčio 12 dienos Naujienose atspausdi
nome visą “Lietuvos nacionalinio liaudies fronto dekla
raciją”, kad kiekvienas Amerikos lietuvis galętų susipa
žinti su pagrindinėmis tos deklaracijos mintimis ir ga
lėtu apsispręsti, kokią poziciją jis pats turėtų užimti ne 
tik šios deklaracijos reikalu, bet ir visos lietuvių tautos 
vedamo laisvės kovos reikalu.

Įžanginiame jau minėjome, kad šio “liaudies fron
to” 1-mąjį atsišaukimą paskelbė Kanadoj leidžiami Tė
viškės žiburiai 1974-tais metais. Iki ši ometo minėtas sa
vaitraštis nepaskelbė, kaip tas pirmasis “liaudies fron
to” atsišaukimas pateko į jų rankas, kas yra atsakingas 
už jo paruošimą ir paskelbimą. Antrąjį atsišaukimą 
skelbia Amerikos katalikų spaudą pagrobusioji grupelė, 
taip pat nepažymėdama, kaip ta “deklaracija” pateko į 
jų rankas ir kas galėtų būti jo autorius ar autoriai. Taip 
pat minėjome, kad kreipėmės į tuometinį VLIKo vice
pirmininką, prašydami reikalą išaiškinti, bet iki šio me
to nieką aiškaus nepatirta.

Jeigu rusų okupuotoje ir lietuvių komunistų valdo
moje Lietuvoje yra sudarytas įvairių politinių grupių 
“liaudies frontas” ir Lietuvoje visą laiką gyvenantieji 
žmonės apie tokį “liaudies frontą” nieko yra negirdėję, 
tai yra pagrindo manyti, kad tokio fronto pačioje Lie
tuvoje nėra. Jeigu toks “liaudies frontas” pačioje Lie
tuvoje vis dėlto būtų sudarytas, tai tą “frontą” sudaran
čios organizacijos vis dėlto būtų apie jį ką nors girdė- 
jusios ir užsienyje gyvenantiems savo draugams, pažįs
tamiems ai' net giminaičiams būtų pasakiusios. Mes ži-

pasitikėjimąs. Kad reikalas atrodytų, patikimesnis,'tai 
paslaptingi šaltiniai Amerikos lietuviams /praneša apie 
“generalinį štabą”, kurio visi privalo k^ašyff^ tik pa
čioje Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Pačioje Lietuvoje lie
tuviai palikti be kariuomenės, goriausiems karo..va
dams rusai nukapojo galvas, o dabar atsirado “genera
linis štabas”-, kurio, viri privalo klausyti.

Mums atrodo, kad to “liaudies fronto” deklaracija 
nuėjo žymiai toliau, negu sveikas lietuvio protas su
pranta. Kiekvienas Metųvįs šiuo klausimu privalo rim
tai pagalvoti.

rusų bolševikų* Lietuvą? Iš b. 
kir. užuominų’ apie Bulotos su
grįžimą išeitų, kad sugrįžo bend 
radarbiauti su okupantu. Bet ko 
sugrįžo Voldemaras? Ar ir jis 
tuo pačiu tikslu? Manau kad šį 
tamsų klausimą keliant dienos 
švieson, paaiškės. Tik klausimas 
ar toks' paaiškėjimas bus palan
kus p. Vodemarm? Be abejo, kad 
Voldemaro sugrįžimas daug ką 
galėjo suklaidinti ir pastūmėti 
kitus grįžti.

I

DRAUGO REDAKTORIUS j®- Lietuvoje. Atrodo, kad šiam 
samdiniui, tai būtų lyg ir nes
varbu. Jam atrodo, kad šiuo me 

kursto išeiviją ir tuo meta tam tu svarbiau kalbėti apie tuos da 
sius šešėlius ir pačiam vienuoly lykus, kurie vyko nepriklauso- 

nes toki rašiniai yra pikti, moję Lietuvoj^. Ar gi jis nenusi 
.ęsantaik^. vokia .jau tiek, kad jo toks už

sispyrimas kelti tai, kas vyko 
prieš pusę šimto'metų yra tik 

mūsų tautos

nui
kelia lietuvių tarj

viii

b. kv. bando suniekinti ir tuos, pasitamavimas 
kurie sako, kad šiandien mums 1 smaugėjui, sėkmingiau mus juo 
neturi rūpėti atentatai, įvykę dįnti, juodinti mūsų nepriklau- 
prieš 50 metų, tuos kurie skel-, ęomos valstybės gyvęnimą. šian 
bia, kad šiandien gyvybinis rei-dien nėra jokio būtino reikalo 
kalas sujungti visų lietuvių jė- kalbėti apie tai, kas gali pasitari 
gas kovai prieš siunčiamus pas nauti mūsų tautos okupanto pro 
mus okupanto agentus, prieš tą! pagandai. Juk jo tikslas yra ži- 
kruviną kriminalizmą, kurį šian-nomas mus kiršinu dėl praeities 
dien vykdo okupantas pavergto Į kad tylėtume del dabarties.
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nome, kad komunistai viską labai atidžiai kontroliuoja 
ir jiems yra žinoma veik kiekviena užsienin pranešama 
žinia, tai lietuviai komunistai būtų netik žinoję apie to
kio “liaudies fronto” veiklą rusų okupuotoje Lietuvoje, 
bet jiems būtų buvusi žinoma žinia, pranešanti užsie
niams apie tokio fronto veikimą.

Jeigu Lietuvon nuvažiavusieji lietuviai apie jokį 
: “liaudies frontą”, nacionalinį ar internacionalinį, nieko 
i negirdėjo, jeigu kovoje prieš okupantą dalyvaujantieji 
! broliai ir seserys apie pačioje Lietuvoje veikiantį “liau

dies frontą” nieko negirdėjo, tai iš kur tas “liaudies 
frontas” galėjo patekti į užsienio lietuvių spaudą? Įdo- 

J miausia, kad jis patenka į Amerikos veikiančių fronti
ninkų spaudą. Pirmas šūvis prieš kelis metus buvo pa
leistas Toronto frontininkų savaitrašyje ,o šį kartą jis 
jau atmuštas Chicagos frontininkų redaguojamoje 
spaudoje. Nei torontiečiai, nei čikagiečiai, palaiką to' 
kius glaudžius ryšius su “liaudies frontu” pavergtoj Lie
tuvoj”, nepaskelbė, kaip gi ta deklaracija būtų galėjusi 
pasiekti laisvąjį pasaulį. Jeigu jau konspiracijos sume
timais jie nenorėjo pakenkti deklaracijas rašantiems 
žmonėms, tai galėjo pakviesti vieną arba du asmeniu 
kuriais jie galėtų pasitikėti ir kuriais Amerikos lietu
vių dauguma pasitikėtų, nurodytų jiems šaltinius ir pa
prašytų, kad nepasakotų, kam nereikia.

Kanadoje frontininkai galėjo rasti porą lietuvių, 
ne forntininkų, kuriais galėjo pasitikėti ir nurodyti šal
tinius. Chicagoje jie būtų galėję rasti du ar daugiau ku
riais būtų galėję pasitikėti jie patys ir kuriais didelė 
lietuvių dauguma būtų pasitikėjusi. Dokumentus mačiu
sieji ir šaltinius žinantieji būtų galėję paskelbti, kad 
reikalas rimtas, kad pačioje Lietuvoje “liaudies fron
tas” tikrai sudarytas ir “deklaracija” galima pasitikėti. 
Bet tokio dalyko nepadarė nei torontiečiai, nei čikagie
čiai. Jie norėjo, kad laisvojo pasaulio lietuviai jais pąsi-' 
tikėtų ir tikėtų. Išeina šitaip: jie nenori net dviem lietu- dedasi, kokia ten kova eina ir koks -didelis lietuvių 
viams pasitikėti, bet reikalauja, kad lietuviai jais pasi
tikėtų, kai jie pasakoja apie “nacionalinį liaudies fron
tą”, kurio nei viename Lietuvos kampelyje nė su žvake 
surasti niekas negali.

Jeigu Lietuvoje jokio “liaudies fronto” nebūtų, tai 
kas ir kokiais sumetimais skelbtų žinias apie tokį “liau
dės frontą” lasvajame pąsąuįįę gyvenantiems lietu
viams?

Patys lietuvai neturėtų jokio intereso skelbti apie 
nesamą dalyką. Lietuviai niekad nemėgo girtis tokiais 
dalykais, kurių nedarė ir nepadarė. Lietuvių charakteris 
nepasikeitė, ir šiandien. Jeigu jie pačioje Lietuvoje jokio 
“liaudies fronto” nesudarė, tai apie jį jie nieko ir ne
sako.

Kas tada galėtų skelbti žinias apie nesamus “liau
dies frontus?” Pirmon eilėn jąs galėtų skelbti tiktai tie, 
kurie jokio fronto prieš okupantą nebuvo sudarę ir. ne
sirengia sudaryti. Tada būtų skelbiamos netikros žinios. 
Skelbiamos žinios ap.ie “frontą^, kurio Lietuvoje nėra. 
Kai šitaip klausimą pastatai, tai tada aiškėja vienas da
lykas: nenoras nurodyti tokių žinių šaltinius. Jeigu tie 
šaltiniai būtų nurodyti prieš keturis mętųs, kai žinia 
pirmą, kartą buvo paskelbta Toronte, tei, per tą laiką

Aj et December 1, W7 
Subscription Hales:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.
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Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams____
pusei metu __
trims mč n psi a mg 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
m erta m * ______

$16.00 
$ 9.00 
< 3.00

Kanadoje:
metams-----—
pusei metu -----------
vienam mėnesiui__

___  $33.00
___  $18.06
----- f 3 JO

Užsieniuose: 
metamą ____ _
pusei metu —- - - 
vienam mėnesiui ___

___ $34.00
___ $18.00
___  $ 4.00

L. VENCKUS
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Aš suprantu, kad galėsiu pakeisti tą darbovie
tę tik su Darbo Ministerijos ir Nacionalinės Tarny
bos vietos skyriaus sutikimu.'’

% . i
Labai abejoju ar daug kas iš mūsų skaitė šito 

teksto turinį, kuomet pasirašėme blankas. Neprime
nu, kad mums kas būtų apie tai aiškinęs. Bet, jeigu 
pasižadėjimo turinys mums ir būtu buvęs žinomas, 
jis vargiai ar būtų kieno nuomonę pakeitęs. Mūsų 
blogos gyvenimo sąlygos ir kasdieninis badas vislick 
būtų nugalėjęs liet kokias altejones dėl išvažiavimo- 
Juk sakoma, kad “Skęstąs griebiasi ir už siųstuvo".

Po keliu savaičių ir registracijai praėjus, iš savo 
stovyklos komendanto pulk. Butkūno gavome prane
šimus, kad savaonrių išvykimas iš Spakcnbergo sto
vyklos numatomas gegužės 12 d. Tam reikia pasi
ruošti, tai labai svarbi mūsų gyvenimo kelionė. Tai 
atitolimas nuo Europos žemyno, į kurį kažin ar ka
da bcsugrįįinie. Parašau savo lriui3 bruliams. taip 
pat vakarų Vokietijoje gjvenantichis. Jauniausias iš 
jų Evaldas, medicinos studentas, iš Muenchcn'o pir
mas atvyksta atsisveikinti ir praleidžia kelias dienas 
mūsų šeimoje.

MALKŲ RINKIMAS

Nors visi stovyklos gyventojai, vedę ir vicngmi- 
gjai. buvo maitinami iš bendros virtuvės, bet šei
moms su v«ivais kartais duodavo maisto pioduklų. 
tarp, kad L retkarčiais šeimos iš gautų produktų 
galėdavo pašigan. nti maistą pagal savo skonį ir no
rą, žinoma, kiek ribotos stovyklos sąlygos tokią pra-

mogą leido vykdyti. i
Kiekviename šeimos kambaryje stovėjo geležinis* 

pečiukas, skirtas kambario apšildymui. Bet tiko 
pečiukai ir virimui. Žiemos metu gaudavome nedi
delę malkų normą, kuri anksti pavasarį, dar orui ne
atšilus, būdavo sumažinta iki minimumo, taip, kąd. 
dažnai kambaiyje būdavo labai vėsu ir nejauku.

Be malkų, kito kuro negaudavome, o su mažais 
vaikais ir šilto vandens daugiau ir šilumos reikia. Tąęį 
eidavome Į mišką šakų paririnkti. Tam tikslui iš vo
kiečių girininkijos (Krei Forstamt) buvau išsirūpinęs 
leidimą, vadinamą ^Leseholz-Zettel.” Turėdamas l$- 
kį “cclelį" galėjau rinkti anl žemės gulinčias, nuo me
džių nukritusias šakas, nestovesnes septynių centi
metrų storumo. Pažymėjime įsakmiai nustatyta, kad 
niekad negalima rinkti šakas prieš saulėtekį arba 
saulei nusileidus. Taip pat draudžiama prisiimti miš
kan pjaunamų bei kertamų įrankių, suprask piūklą 
ir kirvį. Verboteil!

Tokius leidimus visoje Spakenbergo stovykloje 
iš kelių tūkstančių žiuonių, turėjome vos tik kelios 
šeimos. Tačiau daugumas dypukų vokiečių draudi
mo nepaisė ir tokių leidimų nė neprašė. Ypač vien
gungiai vyrai kirsdavo medžius net dienos šviesoje. 
Nesislėpdami ir nieko nebijodami parsivilkdavo mer 
džius į stovyklą. Tokiu būdu anksčiau iki pat sto
vyklos barakų augęs miškas pamažu pasitraukė tcji-. 
liau, palikdamas tik didelį kelmų lauką.

Kartą, kai visiškai pritrūkome savo kambariui 
kuro, padrąsintas kitų sėkmingais žygiai^, nutari^ 
ir aš, bent kartą nevargti renkant nukritusias šakas, 
bet |>arsivilkti meduką. Pasiskolinau iš kah^yno ran
kinį piūklą ir lydimas savo tuomet tik septynių metų 
amžiaus sūnaus Vilboro, nuėjau į mišką. Sūnų pali
kau prie miško kampo, liepdamas jam saugoti ir mĮft 

prąnęąti, jeigu ateitų girininkas. Pats nuėjau toliau, 
susiradau nedidelę pušaitę, įpkįą skoliniu įran- 

įveikti ir prądęjąų piktinti. Pačiame 
įšilįmę staiga už nugaros

— Tėveli, girininkas jau atėjo!
apsukęs pamatau girininką, kuris už 

rankos laiko mano sūnų. Lyg atsakydamas į mano 
riŲstebūną, girininkas man paaiškino:

— Jis manę atvedė pas jus, Ką jūs čia darote?
Aiškinti mąn nereikėjo. Girininkas ginkluotas 

niedzpokliniu šąusuvu, uniformuotas. Jis konfiskuo
ja rnąuo skolintą piūklą ir reikalaują eiti kartu į gi
rininkiją. Tačiau, po trumpo pasikalbėjimo ir už po- 
Ręh "Cainel” cigarečių, jis man grąžina piūklą ir ma
ne kklžia eili, perspėdamas niekam apie tai nesaky- 

prirūkome ir išsikalbame. Pasirodo, kad girinin- 
kąą ląip pat yna karo pabėgėlis, atblokštas iš Rytprū
sių. Džiaugiasi žmogus, kad per kąrą dar gyvas išli- 

čia dar šiokią tokią tarnybą gavo, kurios 
jąįų dąug vietos gyventojų pavydi. Todėl jis ir bijo, 
kaęi manęs pasigailėjęs įr p,aĮeį<fcs pats sau blogo 
uepadyytų. Kam įskūdnųs,'jis gali prarasti tarnybą. 
Tpdėl prįęš nueidamas jis inan paląrią nepalikti tos 
pusiau įpjautos pušaitės, bet panaikinti pjovimo žy- 

[įlies. )ląą to kartoti nebereikėjo. Abu su sūnum par- 
siyiikpn^ pušaitę į stovyklą. Dabar, prieš išvykimą į 
Angliją, reikia šeimai (Įaugau kuro parūpnti, kad už- 

(teVty ilginiam laikui.

Su sąvo drątrgu I*ranu šneliu nutariame « <Lar- 
bą pasilengvinti. Jis-argį^vjks Ągiijon,. palikdamas 

SU trinūs dukrelėmis, kurtom^ ftlji pa| reikia 
pasišildyti. Būdąmas UNNRos Šeferiu^ Pranas važi- 
nėją kariuku suąkvežimiu. Tą^ vieną popietę, talkon 
pasikvietę kelis viengungius vyrus, nuvažiavome gj- 
’iai. i mišką- Žipojome ten esant sukrautų, anksčiau 

girininkijos nupjautų, dabar jau sausų rąstų. Juos ir 
pąsįkro^ėnie. tlrįžuB stovykloj, Tąsiai kalkes būdu 
bematant įųvo supiaustyti ir suskajdyti. šviežių pu
šinių malkų kvapas pripildė mūąų. kamblius. Prikro
vėme visas paloves ir kampus. Juk laukė palikti to
kį ‘/tartą’’; ^egąlima rizikuoti dėl įvairių ir rimtų 
priežasčių.

(PABAIGA)

;-iX.

Picasso Motina su kūdikiu

life. TMesd&y. August la» 1878 ■’
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Mažeika Evans
BE 3-5893

Antanas Tamošaitis Eglė žalčių Karalienė (Tapyba)

VYTAUTAS SIRVYDAS

EUDEIKISGedimino DAIMIDGAIDAS
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jurgio

WA 5-8063

Janinai URfiANAITEI-GARLAUSKIENEI

PhmM: YArdi 7'1*U

CHKA9O «, ILL Tuesday, August 15. 1978

election 
>g-cabin

AMBULANCI 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKTL

SUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE GIMIMO METRIKA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PAStATYli

GYBYTOJAŠ ir chirurgas 
ępECIALYBt AKIŲ LIGOS 

.3907 WMt 103rd Strta) 
Valandos pagal suMUilmą.

Good 
Nutrition

SAKIAI:
Ckicagoi 
Lieta vię 
Lala otų vi ų 
Cįreic torių 
Associacijos

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

MOVING
Apdraustai p.rJtrauttym.$ 

U tvalrip atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1Ž81 «Ąj 375-5996

"Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kuria įtikai 
gręžėsi į Viešpatį".

• Seniausias žemėlapis yra* 
Turin papyrusas, paišytas apie’ 
1170 m. prieš Krsiladš gimimą.! 
Jis nurodo Wadi Hanlrito Mat! 
aukso kasyklas Egipte.

•— JH žinfite asfoeftk, kurie 
galėti) tmiUkytl Naujienas, pra- 
iome aUitįstl j4 adreštm. Mes 
jieifii NadjiMiii AM fa- 
vaitS ftemokimit

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K G. DALUKAS 
AKUtlRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
OINKKOLOGINt CHIRURGU A 

5449 $< Paisdri Rft. (Crawford 
Nodical Tol. LU 5-8446

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

C8toa»o> ----- T**
.NORMANĄ 
k^URŠTSINĄ

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

30? So. LITUANl'CA AVŽNŪĖ. Pione: YArdi 7-3401

metus, 1890- 
nuc

Ap. Darb. 11:21
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

TV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T«M. 693-0533

VidĮįi AtiKM tJiukOi 
.Taiif.J riimidek 4-2413 

7159 $o. MAPLfilifddn <VE 
CHICAGO; lit; 60619 and polyunsaturates. Fat high 

in saturates is usually solid at 
room temperature and with a 
few exceptions comes from 
animal sources. Fat high in 
polyunsaturates is usually 
liquid at room temperature 
and comes from vegetable 
and marine sources.

In achieving a dietary fat 
balance, it is not enough to 
know what kind of fat 
is in a food. You also need to 
know how much is in a serving. 
If the total amount is small, it 
makes little difference 
whether it is saturated or not. 
This is the case for most 
common vegetables and fruits
— and most plain breads and 
cereals. These go a long way 
to filling out our meals in an 
appetizing way.

However, fit-rich foods can 
make a big difference in the 
balance.

Although all dairy products 
contain the same kind of fat
— and it is high in saturates — 
the amount in a Serving varies. 
There is-more in heavy cream; 
sour cream, ice cream, butter 
or cheese than In whole milk, 
and least of all in akim milk, 
cottage cheeee or yogurt 
made from skim milk.

The fat in aH kinds of red 
meat* is chiefly saturated but,

INKSTU, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirti 7 yaL yak 
Oflfc tiiW.; 776-2880 . 

Rszidencijos talefc: 448-5545

PERKRAUSTYMAi

, MOVING 
Laidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA
R. ŽERtNAg

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. oOth Avė* Cicero, UL Phone: OLyinpie 2-1663

GEORGE F. RUDMINAS 
3U9 So. UTUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arda 7-1138-113I

801‘HiE BAIR'US 
RADIJO JElMOS VALANDOS 
VteM programoj S W0PA, 

iišo fal A; A
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nu© 8:30 iki 0:30

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos d i rėkt on o<

1938 S. Hanhoim Rd., Westchester, H—
VALA?TX>8: 3—9 darbo dienomis ir 

kis antra šeštadieni 8—3 vai 
Tol.: 5^-2717 arba 542 2728

mirus, sūriui Arvydui ir vyrui Leonardui 
Sarlauskui reiškiamfe nubširdžią užuojautą.

V. Prūsas ir šeima

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses'”

Vai agal susitarimą, uždaryta treč

again, the amount varies. 
There is a high amount in a 
serving of T-bonė steak, pork 
sausage or bacon, an inter
mediate amount in leg of 
lamb or lean ham and less in 
veal or a lean cut of beef 
such as round or rUmp.

The fat in poultry is less 
saturated(more polyunsatur
ated) than that in red meats 
— but duck and goose contain 
more fat than chicken and 
turkey. Fish and shellfish' 
either contain very little 
fat or contain modest amounts 
of highly polyunsaturated fat.

Nuts are naturally fat-rich. 
The nature of this fat depends 
on the nut. In pecans and 
walnuts it is highly polyun
saturated. Coconut fat is 
highly saturated. Other nuts 
fall in between.

Margarines and shortenings 
are always lower in polyun
saturates than the oils from 
which they were made — but 
higher than butter or lard.

By taking these differences 
into account, you can better 
balance polyunsaturates and 
saturates in your meals. For 
example, use Mazola margar
ine (instead of butter) on 
breads and vegetables. Serve 
salads with a dressing made 
with Mazola com. oil. And 
use corn oil whenever a recipe 
calls for melted shortening or 
vegetable oil.

For additional help In 
balancing fats in your meals, 
write for Mazola’s booklet, 
“Diet For Today,” from 
Dept. DT-GN, Box 307, 
Coventry, CT 06238. '

Dr. Dorothy M. Rathmann 
is Director of Nutrition for 
Best Foods, a Division of 
CPC International Ine^.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
. ~_~iWTjĮwenawearjTL~r~wt-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BMdri praktika, tp«. MOTĖR J ligos, 
v Ofisai 26S2 WEST 59th Si RGET 

. .Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anti ad., trečiacL 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vat SUtadie- 
siais 2-4 vaL popiet tt kitu laiku 

pažai šusterimą.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1C!)

2424 WEST 69ti STkEtt RKpiMle 7-121J
2311 WEST 23rd PLACI VL tinta 7-6471
A1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pxloa Hilta, VL 974-4111

F\ ŠILEIKIS, 0. P.
' ORTHOPEDa^-PROTEZJSTAS 

A Aparatai - Protezai. MįaTban- 
įy dkžai. Speciali pagalba kjįoms.

(Arch SupporU; ir t L
Y*L; jr 8—8. fi^«+adiemais 1
2850 WiHft 63rd SL, Chicago III. 60629

Telef.. PRospect 6-5084

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phooe: LAfayeiU 3-3571

tai draugija” kurioje yra “niek 
šai*’. Juozas Paukštis, dr. Jo
nas šliupas ir kun. A. Burba. 
Kitas lenkų laikraštis (Wiarus, 
1891 m. nr. 2) skelbė, kad Aine 
rikos lietuviai turi du Susivie
niji n\u: vieną kunigų salinin 
kų (“krapilninkų'’), kitą pat 
notų. Tokiu būdu, Susivieniji
mo penktas seimas susilaukė 
atgarsio ir lenkų spaudoje.

Tačiau, “krapilninkų*’ ataka 
la mirė negimus. Susivieniji
mas ateičiai pasirinko IJetu- 
vos mylėtojų ir JortO šliupo 
vienijimosi tautinę dvasią, nor' 
šiek tiek apribotą ir katalikiš
kumu.

(Bus daugiau)

Balancing Fats In The Diet
The hazards of an unbal

anced diet have recently been 
dramatized -by negative re
ports of such regimes as the 
liquid protein fasting diet. 
Such reports serve to remind 
b« that the body needs a wide 
variety of hutrients to sustain 
good health. And though you 
may find it hard to believe, 
one of the necessary nutsients 
fe fat, provided, however, we 
don’t tafce In too ranch.

It it common today for 
doctors to suggest reducing 
the total amount of fat con
sumed and, At the same time, 
baUncihg saturated ones with 
polyunsaturated.. Generally 
this means sharply decreasing 
the use ot foods rich in sttur* 
ated fats and moderately in* 
creasing the intake of poly- 
unsiturated fat*.

Besides providing energy, 
tome fats etrry polyunsatur
ated essential fatty 
vitamins A, D, B < 
meal containing some fat is 
more likely to satisfy you. 
The fat In the body has 
important roles, too. It ft an 
energy reserve and insulator 
to help maintain body temp
erature. It supports and pro
tects vital organs.

All fats are mixtures of 
saturates, monounutmtas

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU
DALYSE.

(Tęsinys) Povilo draugija.
. . * • i Plymouth, PA.: šv. Kaziinie

DRLEONAS SEJB6TIS', Y° *sli,areisol_a ,s dar;Lo biuras ir parūpinti vadovė
lių mokykloms. Pomirtinė nus
tatyta $100. Ją sudėtų draugi
jos pagal narių skaičių. Švieti
mo reikalai pastatyti greta bro 
liškos savišalpos. Bendrai, ga
lima sakyti, kad veik visos 
Amerikos lietuvių suorganizuo 
tos įvairios pašalpinės draugi
jos Vis turėdavo ir švietimo 
siekių savo įstatuose. Neven 
gė jų nei Susivienijimas.

Pirmas naujai valdybai rū 
pestis buvo rasti pinigų išmo
kėti nusitęsusi? pomirtinę naš
lei Juknelienei. Tai pavyko, 
Hazletono draugijai sumokė 
jus $53,01, o Hymouth — $26,- 
52. Centro valdyba paskatine 
draugijas išsiimti iš Centre

. čerterius, kurie įteisintų jų Su
• sivienijimišką veiklą. Jų parei
• kalavb septynios draugijos:

Baltimore, MD.: L i atu vlų 
mokslo draugijos kuopa.

Edwardsville, PA 
I no draugija.

Forest City, PA 
draugija.

Hazleton, PA.:

Koks turi būti maisto 
siikramtymas

Paprastai gydytojai pataria, 
kad burnoje maistas turi būti 
gerai sukramū mas. O geram 
sukramtymui, anot gydytojų, 
būtinai reikia turėti sveikus 
dantis. i

Yra žmonių, kurie turi ne vi
sus dantis, taigi jie, taip sa
kantį ne visi turi sveikus dan
tis. Pavyzdžiui, kai kurie senie
ji žmonės tie visi turi visus dan 
tis; pas tokius žmones kartais 

visi vadinamieji 
krūminiai dantys, o pasilikę bū 
na tik vadinamieji pryšakiniai 
dantys. Ir gydytojai niekad ne
pasako, kaip tokie žmonės turi 

maistą, 
burnoje 

dar šide tiek susmulkinti.
O vis dėlto turint tik pasaki

nius dantis galima patekusį į 
burną maistą tinkamai sukram 
tytt Reikia tik prisilaikyti tam 
tikrų taisyklių. Būtent, kai vai 
gant patenka į burną bet koks 
stambesnis maistas^ tad jis bu
na lengvai šukram tanias, jei 
ttioi momentu užgeriama nedi- 

šilto sky 
sčio: kavos, arbatos, sriubos.

i Tokiu atveju viškaš uūhaš leng 
[vai sukranitoma.
Į A. Kelifiūtis

Dtf Žkruites kaili 
p€binnkim& rg

Šio staigaus visuomeninio at 
sivertimo pradžia buvo triukš- 
mingasai 1890 metų penktasis tinkamai sukramtyti 
Su^vienijftno seimas, sukėlę^^ypač tokį, kurį reikia 
atgarsio nevien Amerikos lietu-Į 
vnį laikrašiuosc. ypač Vienybė
je Lietuvininkų ir Saulėje, bet 
pasiekęs ir mūsų laikraščius 
Mažoje Lietuvoje. Lietuvos in
teligentams geidžiamoji švi)e- 
sa Tilžėje, 1890 m. nr. 7 rašė: 
“Amerikos lietuviai 1 dieną 
spalio atliko savo penktąjį sei
mą. Daug buvo vaidų ir kone 
peštynių. Ant galo Susivieniji- delis kiekis kokio nor 
maš perskilo į dvi puses ir kiek 
viena išsirinko skirtinga vyrės! 
rybę. £ierai mislijanti išritikoj 
kun. Burbą, o lietuvystės ne Į 
yydonai aprinko sau Juodišių. 
kuris savo pusėn patraukė tam 
sesniuš lietuvius/’.

SIapyvarde Lihvin kun. Juo- 
dišiiis lenkų Kurjere 1890 m 
pasakojo, -būk esanti “kokia’

TREMENDOUS TRIFLES 
TėI ŠnW JŽ&T ELECTED

'A PRESIDENT!
Many Presidents have been 

elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was Tippecanoe, and Tyler, 
too”* Harding’s •'Back to -Nor
malcy”: Roosevetfs “New Deal* 
But it was a slogan coined from an 
jnsnĮt that rolled William Henry 
HarriWi into the White House.

This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840. backed by a Democratic 
Party to powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent Wdham 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringiy./Tf Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
spend the rest of his days in a log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob- 
tcure little paragraph and turned 
it into « mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, bard-cider 
candidate.” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

ActualN, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country** con
ception of him. The Whig l 
wm a hearty one, and the loj 
and hard-cider became ryml 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster ®as speak- 
fag at a ratty to Hxmson i behalf, 
he became so excited that he acti^ 
atty apologized because be, himself, 
was not born in a log cabin.

The *log-cabm, hard-cider'' cam
paign became so popular that Har; 
risen was swept into office. The 
tneer of the Democratic editor had 
nct^d u a boomerang and had 
achieved the opposite- of its fnien- 
tion.

’ Jn toon recent yem, cme<rf ew 
Vice Presidents wwpyblidy dubbed 

b "ri^nr-amoking. wmskeyKlrinkinx, 
evfl old max.”—which wo# 
him many trie*** hot enough 
to insure his re-electxm. But, in 
1M0, a few dropa mL
unintentionally, provided a tiogaa 
that turned the tide cd a pmidee-

| iti ----- -

Jonas Žilinskas (žilius), save 
1898 m. veikale Lietuviai Ame
rikoje rašė 
1893, Amerikos lietuviai 
lenkų jau buvo atsidalinę, bu
vo atskira tauta. Mes patys ne 
pasijutome kaip pastojome lie , 
tuviais, kalba apie tuos laikus’ būna išnykę 
dabar ne vienas iš lietuviui ro draugija.

Philadelphia, 
lietuvių draugi j

Wanamie, l 
draugija.

šiame sąraše penkios visai 
naujos draugijos tapo Susivie
nijimo nariais, viena jų buvo 
tautiniu vardu, o kita buve

> kuopa platesnės dr. šliupo su
organizuotos organizacijos. Su
sivienijimas ryškiai augo, tik 
gaila, nėra žinių, kiek šios įsi
rašiusios draugijos, turėjo išvi 
so tada narių. Tiesa, net šven
tųjų vardais draugijos nesku 
bėjo rašytis prie katalikiškojo 
Susivienijimo, nes daugelis ten 
kinosi. vietinio /patriotizmo’ 
reikalais, būtent, greta vieli 
hės broliškos savišalpos ir savo 
bažnyčių statymu ar parapijų 
brganizaviniu. <Ypae pasigesto 
didžiulės Shenandoah šv. Jur
gio draugijos su 480 narių, ku
ri dalyvavo pirmuose Susivie
nijimo seimuose.

Tačiau, Susivienijimas, atsi
dūręs į tvirtas Aleksandro Bur 
bos rankas, tautine idėja grįs
tas pradėjo augti ir plačiai 
rėpti. Sekinei ypač patarnavo 
trumpam laikui sužibusi tau 
tiniam darbui veiklos vienybė 
tarp Susivienijimo kūrėjo šliu
po ir Susivienijimo iš lenkinto 
jų išlaisvintojo, kun. Aleksand 
i-o Burbos.

Tą laikotarpį prisimindamas, 
Susivienijimo prezidentas, kun.



— D/. V. Rėklys, Oak Lawn, 
į 111., pratęsdamas prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $5 au 
ka. Dėkui. Taip pat dėkui tos 

i apylinkės tautiečiui, užsisakiu-
šiam Naujienas į mėn. tikslu 
tinkamiau susipažinti.

— Augustinas Ašoklis, Cicero, 
vis paremia

— Eduardas Gavorskis. 22 me 
tų jaunuolis iš Venecuelos, daly 
vaus Pietų Amerikos automobi-! 
lių lenktynėse. Jos prasidės rug jy racjęs progą, 
piūčio 17 ir tęsis iki rugsėjo 24 Naujienų leidimą. Dėkui už $7 
d. pravažiuojant įvairias Pietų auką atsiųstą kartu su metine 
Amerikos valstybes apie 30,000 prenumerata.
klm. kelionėje. Lenktynes orga 
nizuoja Argentinos Automobilis' ’ 7,L 20
tu klubas. Premijoms skirta d. (sekmadienį) 12 vai., tuoj po 
228.000 dolerių. $ lietuviškų pamaldų, kviečiamas

BALF’o Cnicagos apskrities ir
— Rasa Krokytė ir Antanina Gkyrįų valdybų narių bei atsto- 

Žmuidzinaitė, Rochester, N. Y., vų susirinkimas, kuris įvyks 
baigė liuanistinę mo. Jos yra< Balfo Centro valdybos įstaigo- 
veiklios jaunimo organizacijose, i je, 2558 West 69th St, Chicago-

— Schein feldo ir Regensburgo 
gimnazijose buvusių mokinių ir 
mokytojų suvažiavimas ruošia
mas lapričio 25 d. Jaunimo cent 
re, Čikagoje.

— Albinas Rudinskas iš Ro
chester Mich., tarp -kita taip ra
šo: Žadėjau ir norėjau atvažiuo 
ti į Naujienų pikniką, bet svei
kata sušlubavo. Užtat siunčiu 
čekutį sulig sąskaita, o likutis 
lai bus Naujienoms. Aš manau, 
kad sekančiame piknike rugsė
jo 10 d. tikrai galėsiu dalyvauti. 
Tad iki pasimatymo”. Dėkui už 
laišką ir už $12,40 auką.

— Juozas Tumėnas, Rinsdale, 
III., pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka. Po du dolerius atsiuntė 
Antanas Mykolaitis Semino-. 
le, Fla, ir Antanas Petkauskas 
iš Marquette Parko. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar
dės prašė neskelbei. Dėkui vi
siems. r

je. Susirinkime numatyta svars 
tyti labai svarbūs klausimai:

BALF’O Seimas, kuris įvyks - 
Ev. Mergelės Gimimo parapijos | 
tatalpose, 6820 So. Washtenaw* 
Ave.. Chicagoje, rudeninio va
jaus reikalai š. m. liepos mėm. 
23 d. įvykusios gegužinės apys- ? 
kaitos pranešimas — tvirtinimas i 
ir kiti reikalai. Į susirinkimą 
kviečiama Balf’o Centro Valdy
bos pirmininkė M. Rudienė tarti I 
žodį ir kiti asmenys, kurie yra 
sutikę talkininkauti seimui pra
vesti.
— Lietuvių Suvalkiečių Drau

gijos piknikas įvyks rugpiūčio 
20 A Vyčių salėje ir sodelyje, 
prie 47-tos ir Campbell. Bus 
valgių ir gėrimų bufetai, veiks 
Laimės šulinys, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Įžanga $1. 
Visi kviečiami dalyvauti. (Pr.)
Lietuvių Bendruomenės (R.) 
Vidurio Vakarų Apygardos ;

Valdyba 
š. m. rugpiūčio 20 dieną, sek-

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno ’paveikslų galeriją

rpadienj rengia linksmą gegu-. 
žinę ponios Onos Bruzgulienės 
sode, 8274 So. Kean Ave., prie 
Lietuvių Tautinių Kapinių.

.Veiks turtingas baras, virtu
vė ir kiti įvairumai. Gros pono 

! Venckaus orkestras.

į - Pradžia: 12 vai. dieną. Kvie
čiame visus!

Vakaru Apygardos Valdvba
(Pr.)1

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi irisus skaT 

tytojus ir į tisus lietuvius, ir prašo pasekti knygneŠią bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos '.išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis įėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišką rei. 
kalą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, >------ _ --   —. — . - — — — —%. •
trijų dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
1 **“ * .....................“ ' ’ "
žaidimą

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike. - ♦ r

Nugalėjo Atlanta
Šiemet sukako 140 m., 

pirmasis garlaivis iš Europos 
įplaukė į New Yorko uostą. Tai 
buvo pirmas garu varomas lai
vas perplaukęs Atlantą. Ta pro
ga trumpai susipažinnkime su 
jo kelione.

j 1838 m. balandžio 4 d. garlai
vis “Sirius” iš Irlandijos uosto 
Cork pasiruošė plaukti per At
lanto vandenyną, šiai kelionei 
vadovauti sutiko kapitonas Ro
bertas.

Anksčiau jam buvo pavesta

kai

palaikyti susisiekimą tarp Ir- 
landijos ir Anglijos.

Kai “Sirius” išplaukė, tai jū
ra buvusi labai nerami ir įgu
la pareikalavusi grįžti.Bet ener
gingam kapitonui pavyko ją nu 
raminti ir Įtikinti, kad jų kelio
nė pasibaigsianti laimingai. 
“Tik privalote klausyti mano 
įsakymų ir sąžiningai atlikti 
savo pareigas”.

Įgula sutiko klausyti jo įsa 
kymų ir kapitonas jų neapvylė. 
Ir 1838 m. balandžio 23 d. New 
Yorko uostas labai iškilmingai 
sutiko pirmąjį garlaivį, per
plaukusį Atlanta.

Enciklopedijose rašoma; kad 
Kaune pirmieji vokiečių garlai 
visi pasirodė 1854 m., kurie plau 
kiojo Nemunu.

17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
r— —y

svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
—į kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Visas ir visus kviečiame 1 diffiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą ikaitytoją reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
T739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

>' 3 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
zsačindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ___ i___doL

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

Adresas

• 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 Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai  dol.

Pavardė ir vardai .___ _____ _________________________________ _______

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa^ 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu. -- - - - - - - - —
Pavardė ir vardas ------—---------------------------------------------- -----------

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Fi/ardė Ir vardas

krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkių lietuviai, 

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, UI. 60629

KAIP SCIMKoMi
TES'l aMENTAI

fuo reikalu Jum* gali dau^ 
>adėti teisininko Prano šulo pa 
uoėta, teisėjo Alphonse Well* 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista 
<nyga —

Su legali škom is formomis
Knyga su formomis gauna 

aa ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko 
uis formomis — 83.50.

Užsakymus <u Money 
iu siusti: ‘‘Naujienos”, 
lalsted rL C h irs ar HJ

orde
1739 S

60608

— Ne tik premjeras 
ir prezidentas Sadatas oficialiai 
pranešė prezidentui Carteriui, 
kad rugs. 5 dieną nurodytą va
landą jiedu prisistatys į Baltuo
sius rūmus.

Begin,

— Biznierius Junot išvažiavo 
medaus mėnesiui į Pacifiko sa
las. Jo tėvai moka kelionės iš
laidas.

RENTING IN GENERAL 
Nutmeg

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Call MRS. FULLER 
332-2815

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų tr Darbininkių

V. Vylenietis;

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapiu knyga su-

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

GLEN PARK BAKERY
219/887-6575

COOKS

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

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

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

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

lO’/z akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Dartrinlnky Rslkia

' SHEET METAL
WORKERS

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

Call 472-9283

metals. 
Steady

MAINTENANCE MAN
Proficient in Arc Welding, ability to 
read mechanical blueprints, 
years experience repairing 
tion equipment & machine 
tion. Must be able to speak
English. Excellent benefits — $7.41 
per hr. after 60 days. Overtime avail- 

{able. Contact: k
MORTON SALT CO. 235-1018.’

3 — 5 
produc- 
installa- 
& write

i’ i

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 _ ______
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
338,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parke. >

REAL ESTATE
2625 West 71 st. Street

Tel. 737-7200 xrba 737-8334

■— ■ 1
ELECTROS {RENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* mletfo laldfrrą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose srmlt, ga
rantuotai Ir sąžiningai

! KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

T>I. 927-3559

D t aiSIO
£2-46 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tlkterf $9t pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensini n kami 

Kreiptis

W 5e. ASHLAND AVI. 
5JM775

į LAIKRODŽIAI Ir BKANGINYBtS 

Pardxtimaa ir Triiymu 
2Š44 WEST 49th STRUT

Telef4 RIpublIc 7.1941

Siuntimai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

’ TOOL & DIE MAKERS (j
' i Tired of Working Nights? >
I We offer Days Steady Work. Full Company f 

; > Benefits.. Good Pay and Overtime. e
[Apply at: I

HARRINGTON & KING I
5655 W. Fillmore j

626-1800 (
1 block North of Roosevelt Rd. 5

1 block West of Central A

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

MARIJA N0REIKIEN1
W8 Weft ftth St, Chicago, JU 60629 • TeL WA 5-17X7 

014*111 Mdrinklmie per** fQUm Ivilriy
MAISTAS It 1UROPCS SANDtLIŲ.

3ĮK1M

Cosmos Parcels Express corp.
MAtourrrg gift pauckj fixvKi

W. Ckfewa, III. MUM. — T*4. WA S-S7JT
XXJ3 Sa. HbI«*mI Chlcaa., IIL WM. — T< UW3JS

V. VALANTlMAI

Experienced cooks and cooks’ 
helpers wanted.
I. I. VILAGGIO-TRATTORIA 
Call Executive Chef 361-1166

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 
282-3005.

TOOL & DIE MAKERS
TIRED OF WORKING NIGHTS?

steady work.
pay

We offer day
v . - -7-.^5. -■-rf'— 

Full Company Benefits, good 
Į and overtime. Apply at: 

HARRINGTON & KING 
5655 W. Filmore 

626-1800
One block north of Roosevelt 
One block west of Central.

M. i 1 M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Rd. Call Frank ZapoIIs

GA 4-1454

run run

INSUftAMCI

RECEPTIONIST $800 MONTH
High in the clouds overlooking the 
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!

Mr. Scott 346-6800 
ESQUIRE (Private Emloyment 

Agency) 
180 N. Michigan

Bright energetic people needed for 
Factory Machine Work at OEM 2405 
Hamilton Rd. (south of Oakton) 
Elk Grove Village.

At our other location:
• Receiving clerk

(Experienced)
• Order filler

• Packaging,
• Multilith Operator.

Must be capable of maintaining print 
shop plus varied duties.

Apply at 441 N. 3rd Ave. (north 
of Rand Rd.) Desplaines, Ill.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

INCOMING INSPECTOR

in j

BRICKLAYERS WANTED
CEISEL MASONERY, Ine.

APPLY AT JOB SITE
6700 West 95 Street 

OAK LAWN

T. V. BENCHMAN
Must be experienced.

CALL: 
TELECOLOR 

476-0175

ENGINE LATHE
5 years experience—make own set
up and have own tools. Top wage, 
all fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero. Ask for Machine 
Shop.

State Farm Life Insurance Company

ENERGY 
WISE

STEEL SLITTER OPERATOR'

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

CALL WAYNE
DATA SPECIALTIES

Northbrook 564-1800

Must be experienced.
See LARRY TACKER.

HARRIS STEEL CO.
1223 S. 55th CL 
Cicero, Hl. — 384-5700

1

Change the oH and 5 
filters every3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Doni be a Bom Loser!

WELDING
Permanent position. Northwest si
de growing company needs young 
man mechanically including with 
some experience welding to learn 
architectural and ornamental Iron..

725-0575

I
FIGHT HEART DISEASE

I’give FU
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