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I BRITU KARINUO LINDBERGO LAIKŲ NESUSIRINKO TOKIOS DIDELĖS PRANCŪZŲ MINIOS VOKIEČIU POLICIJA LABAI ATIDŽIAI SEKA NAUJĄ TERORIZMO BANGI
Visi sveikino balionistus, pajėgusius perskristi 

Atlantq ir nusileisti Paryžiuje
PARYŽIUS, Prancūzija. — Trys amerikiečiai ne tik perskri

do kanalą ir nusileido kviečių laukuose visai netoli Paryžiaus, 
do kanala ir nusileido kviečių laukuose visai netoli Paryžiaus. 
48 metų amžiaus en Abruzzo, 44 metų amžiaus Maxie Anderson 
ir 31 metų amžiaus Larry Newman nusileido 60 mylių atstumoje 
nuo Paryžiaus centro.

Didžiausios prancūzų minios 
laukė atskrendančio Amerikoje 
gaminto sidabrinio baliono “Dou 
ble ir Eagle ~ II” ir tvarkin 
gai besileidžiančio žemyn. Laik
raščiai ir radijas tvirtino, kad 
tiktai Charles Lindbergas sut
raukė daugiau žmonių, negu 
trys Albuquerques gyventojai, 
pasiryžę naujomis prierfionėmis 
pamatyti pasaulį. Daugelis' ame 
rikięcių bandė balionais perskris 
tir Atlantą, bet nepavykdavo. 
Dažniausiai balionistus tekdavo 
puslapius ir sušalusius , traukti 
iš- vandens, tuo tarpu ketvirta-

- dienio 'popietę visi keleiviai svei 
ki nusileido.- Visi pripažįsta^ kad

Vartotojai juda
WASHINGTON. — Didžiau

sioji Amerikoje Vartotojų Fede
racija gyvenimo reikmenų kai
noms nesiliaujant kilti, griebėsi 
kaltininkų, ieškoti kur jų tikisi 
rasti, tai yra politikoje, prade
dant Kongresu, kurį vadina la
biausiai prieš vartotojus nusitei
kusiu kongresu naujojoje isto
rijoje. Turėdama galvoje būsi
mus rinkimus, kuriuose Federa
cija ruošiasi energingai dalyvau
ti, jau dabar sudarė sąrašą 25 
kongresinių kandidatų, kuriuos 
ji rems,, ir 5 kandidatų, prieš ku 
riuos ji kavos .artėjančiuose lap
kričio rinkimuose. 4 k’

kathleen^F.^d^'eilly, Varto 
tojų Federacijos ekzekut' direk
torė pareiškė kad CFA (Consu
mer Federation of America) di 
dina savo veiklą, kadangi Kon~ 

Į grėsė buvo atmesti visi biliai 
1 vartotojų reikalams ginti, ypa-

CHICAGO! VOKIEČIŲ KONSULATAN ĮSIVERŽĖ KROATAI PASIDAVĖ
Norėjo* kad vokiečiai neišduotų Titui kovojusio 

už laisvę kroato Stephen Bifandziko
CHICAGO, Ill. Du jauni kroatai įsiveržė į Chicagoje 

kiantį Vakarų Vokietijos konsulatą, pagrobė dešimt valandų 6 
įkaitus ir reikalavo, kad būtų paleistas iš Vakarų Vokietijos ka-

' ną 4r tvarkingai išleisti jo heli- 
1 ‘ " jų, kad galėtų nusileisti-prancū- 

’ zų ūkininko javų lauke, v 
Balionas nusileido Miserey.j 

apylinkėje, pasirinktame di-| 
džiausiame ir lygiausiame lau-Į 
ke. Atlantą^ perskridusius ir lai- 
mmgai nusileidusius amerifae-ų^. da kad atmetėbiIliU)

- ČiUs sveikino vietos savivaldy- \ - -
- . ■ ' - - - » kuilUU ULUU -------

bes atstovai, prancūzų yynausy t. federaline vartotojų-Įstaigą, 
bes pareigūnai ir Amerikos am
basados atstovai. Balionistų šei
mos,’'maniusios, kad balionistai 
bus.-pnversti nusileisti Airijoje, ’ Alner J. Mikva,
perskrido Atlanta, lėktuvais k g naujai kandidatuojančių de 
laukė jų kanalo pakraštyje. Kai j mokrata{ Terry Bruce ir Tim 
patyrė, kad visi trys pasiekė^ abudu išIninoĮs. 
Prancūziją ir nusileido netoli j 
Paryžiaus, tai privačiu lėktuvu 
išskrido į Paryžių.

Visi pripažįsta, kad Abružzo, 
Anderson ir Newman buvo geri 
lakūnai, jeigu jie mokėjo ne tik 
nuskristi tiesiausiu keliu į Ai-1 kainas, kiek kaštuoja kai kurių 
riją, bet vėliau pasukti milžinis- į kūno dalių pagražinimai opera-

Weido “pakėlimas” (lift) $1,- 
Aių — $1,000

kuriuo būtų buvę galima įsteig

Vartotojų sąraše is perrenka
mųjų naujų kur CFA remia 
mi kongresmanai John B radę-

Gražios moters kaina
CHICAGO Sun-Times rugpiū 

čio 17 d. Barbaros Warro straips 
nyje “Plastic Surgery” pateikia

ką paukštį į pietus, pasiekti cijos būdu, būtent: 
Prancūziją ir nusileisti pačioje 
saugiausioje vietoje. Jeigu jie 500 įki $3,000;
būtų bandę nusileisti Paryžių- $2,000; Nosies — $1,000 iki 
je ar jo apylinkėse, tai ilgas ba-j $1,500; Krūtų papildymas $1,000 
Bonas būtų galėjęs įsivelti į Į $1,300; Krūtų sumažinimas 
elektros laidų pinkles. Visi trys į _ $i j)00 iki $1,800; Krūtų re* 
prisipažįsta, kad jie mėgo skn- j konstrukcija — $1,200 iki $3,000; 
dimus, kad studijavo balionų is-j §iaunių “pakėlimas” — $2,000 
toriją ir ne vieną kartą bandėĮįki 2,500.
praktiškai pakilti ir nusileisti. ;

Atlantą perskridusieji balionis _ Nuteisto Ray advokatas 
tai tuojau buvo pakviesti į Pa- pareiškė kongreso komitetui, kad 
ryžių, kur jiems suruoštos dide- Į dėjimo sargai mušė jo ginamą“ 
lės iškilmės, o Newmano žmoną Nuteisto Ray pareiškimai 
didelio hotelio savininkas pak- nustebino kongreso komiteto na 
vietė miegoti toje pačioje lovo- rius jįe nenori tikėti jo pareis 
je, kurioje savo laiku miegojo

KALENDORfeLIS
Rugpiūčio 21: Basė, Po. Pijus 

X, Žaibonė, Sungailė, Bukantas, 
Saulė teka ;03, leidžias 7;46
Debeeuotaą vifuotat

kimais, bet jiems atrodo, kad rei 
kalą reikia truputį geriau pa
nagrinėti.

_Vikietijos prezidentas Wal
ter Scheell, baigęs savo terminą, 
nesirengia grįžti į politiką. Jis 
norėtu rašyti atsiminimus.

i

lakūnas Charles Lindbergas. 
Teigiama, kad trijų balionistų 
atakridimas į Prancūziją gerokai 
pataisė Saistančias prancūzų ir 
amerikiečių nuotaika#.'

Nutraukti šalpa kraštams 
kur trempia žmoniŲ teises

San Jose, Costa Rica. Jungti
nių Tautų komitetas kreipėsi j 
Jungtines Amerikos Valstybes 
su prašymu sustabdyti pašalpas 
Haiti. EI Salvador ir Nikaragu- 
ai, kadangi tuose kraštuose 
žomos žmogaus teisės.

i buvo 
Lrhta “J.“ T? Pasaulio Taikos 
rybos specialiai sudarytos pei> 
manentinės komisijos Žmonių; 
Teisių Laužymams invėstiguo- 
ti. Ta komisija sudarytais Indi- 

4—"■ Y įqs,,svęįcarijps?££rapcūzijos. Ita
h - Suimtas šnipas-William lijosT Suomijos, Australijos, Bul

- P. Kamplies gari j oš, Danijos? Rytų Vokietijos
• (!) Graikijos ir Vengrijos juris

Įėjimo Siepbęn Biląndzįkas, kurįvokiečiai -nfip
Kroatai yra įsitikinę, kad Tito s?;ruoštas teismas nuteis ir sušaų; 
dys kiekvieną kroatą, drįstantį pasisakyti. nepriklausomą , ir 
laisvą Kroatiją. Chicagos. policija suėmė kroatą Bozo Keleva ir 
Mile Kodzoman.

Kroatai turėjo ginklus, 
dinamito

Vokiečių konsulatan įsiveržu- 
sieji du kroatai tuojau pareiš
kė, kad jie yra kovotojai už Kro
atijos laisvę ir nori, kad vokie
čiai paleistų iš kalėjimo nieku 
Vokietijoje nenusikaltusį S. Bi- 
landziką. Įsiveržusiems kroa
tams pavyko paimti 6 įkaitus, 
kuriuos jie rengėsi žudyti, jeigu j toliai šiam kraštui, sako ČIA 
Vokietijos vyriausybe nepalei- 
sianti suimto Bilandziko. Chica
gos policija, patyrusi apie tero
ristų įsiveržimą į 104 N. Michi
gan Avenue namą, tuojau izo
liavo didžiulį namą, o vėliau ir 
visą bloką Kiti policijos dali
niai izoliavo tame pačiame na
me dešimtą aukštą, kad niekas 
nebandytų ten įžengti. Kroa
tams pavyko paimti 6 įkaitus, 
kuriuos grasino sušaudyti, bet 
nei vieno nešaudė.

Krootai lengviausiai 
suvaldė kroatus

Kai Chicagos policija išaiški
no, kad į vokiečių konsulatą 
įsiveržė jauni kroatai, tai pa
rinko policijoje tarnaujančius 
kroatus pasitarimas vesti. Vie
nas policininkas, gerai informuo 
tas apie įvykius Jugoslavijoje, 
pradėjo pasitarimus su įsiveržu 
siais teroristais. Jis pradėjo įti
kinėti, kad nebandytų šaudyti 
įkaitų, nes tokios priemonės Chi 
cagoje nepaveiks vokiečių val
džios atstovų. Chicagos meras 
Bilandic. patyręs apie kroatų 
įsiveržimą į vokiečių konsulatą, 
pats asmeniškai atvyko pasitari
mams vesti. Jis aiškino polici
jai, kokius argumentus jie turi 
naudoti teroristams įtikinti. Po
licija įtikino abu teroristus iš
leisti laikytus įkaitus, o vėliau 
ir patys pasidavė.

Nei britai, nei vokiečiai nelaukė toko staigaus 
ir netikėto užpuolimo

BONA, Vokietija. — Vakarų Vokietijoj šeštadienio rytą bu- 
' o mesto > 8 galingos bombos i britų kareivines, — praneša radi
os is Europos. Neibritai, nei vokiečiai neturi nuovokos, kas ga
lėjo mejti galingas bombas į įvairias britų kariuomenės kareivi
nes. Prieš amerikiečius buvo vedama propaganda, bet prieš bri
tus iki šio meto tylėta. Vokiečiai laukia, kad kuri nors teroristi
nė grupė prisipažintų prie pasikėsinimo, bet iki šeštadienio vidu
dienio jokia teroristine grupė nepadarė jokio viešo pareiškimo.

“ — Į Britų kariai yra gana apdai-
įrūs Vakarų Vokietijoje. Jie nesi 
j kiša į vokiečių gyvenimą, sten- 
įgiasi tapti karo specialistais. 

’•Laisvu laiku jie klauso paskai
tų apie karo medžiagas ir siekia 
daugiau žinių apie naujausius 
išradimus karo arityje. Tuo tar
pu britų kariai vis dėlto užpulti 

i Vokiečių vyriausybė ir vidaus 
 --------------Yra pasiryžę mažiausiai nuo 1974 metu. DFI: i/---------------------.. /. , . „, ~ _ .‘suvaldyti naujai augančius terodirektoriaus Edgar F. Callahan ristus 

pareiškimu spaudai atrodo kad j
Į tuose dingimuose yra įsivėlę ir Bet atsakingiems pareigūnams 

, kad užpuolimas 
Dingusių dalykų tarpe yra tokių priešbritų karius, niekam Vo- 
kaip juvelės, taupymo, bonusai, kieti  jo j. nieko blogonedarančius, 
gyvybės' apdraųdos dokumentai, buvo patyrusių terastų . orga-

Visur pilna vagiu
SPRINGFIELD, Ill. — Ilinojaus! 

valdininkų pareiškimais iš Fi
nansinių Institucijų Departamen 
to saugomų savininkų neturin
čių vertybių pasisavinta arba 
pavogta apie 2 milijonų dolerių 
vertės dalykų. Nustatyta, kad 
dalykų dingimai yra prasidėję ^l^^isterTs

P. Kamplies

WASHINGTON, D. C. — ČIA tų. rašytojų, žurnalistų* moksli 
agentams pavyko suimti 23 me~ ninku ir politikų. Kai kurie liū
tų amžiaus William P. Kamplies i įkinkai tai komisijai pateikė
įtariamą šnipinėjimu sovietų 
valdžiai. Kamplies pardavė ru
sams labai svarbios informaci
jos,'kuria padaryti dideli nuos-

pranešimas. Į Kamplio rankas 
buvo patekęs kariškas vadovė
lis, kuriame aiškinama, kaip nau 
doti elektronines priemones 
krašto saugumui. Tiksliai nus
tatyta, kad. pradžioje Kamplies 
pardavė sovietų agentams kny- 

f gos viršelį, o kiek vėliau parda
vė pirmuosius turinio lapus. Pas 
taruoju metu jaunas Kamplies 
buvo vienos Indianos bendrovės 
agentu — pardavėju. Dabar 
jam teks aiškintis teisme už par 
davinėjimą neparduodamų daly 
kų.

Kardinolai ruošiasi 
popiežių rinkti

VATIKANAS, Italija. — Rug 
piūčio 25 dienos rytą visi gyvi 
ir sveiki kardinolai susirinks 
naujo popiežiaus rinkti. Romo
je buvo 113 kardinolų, bet bal
suoti galės tiktai 111. Vienas 
kardinolas sunkiai serga, nega
lės nuvykti į balsavimo salę, o 
Kinijos kardinolas Yu Pei mi
rė. Vatikano kanceliarija apskai 
čiuoja, kad nauju popiežium 
greičiausiai bus kardinolas ita
las. Vodovybė mano, kad pir
momis rugsėjo dienomis naujas 
popiežius jau bus išrinktas, o už 
savaitės jis jau karūnuotas.

Rumunijos kdpas Jon Pacepa,

pabėgęs j Vakarus pasiekė 
JAV. Manoma, kad jis gali su
teikti tikslių rinių apie politinį 
ir ekenominį krašto gyvenimą.

skundas, kad buvo patys asme
niškai policijos kankinti Haiti, 
Salvadore ir Nikaraguoje mažos 
valstybėlės Centrinėje Ameriko
je ir. Kori bu salose.

Britas sumaišė 
James Ray planus

WASHINGTON, D. C. — Ja
mes Earl Ray jau buvo beveik 
įtikinęs komiteto atstovus, kad 
ne jis nušovė Martin Luther 
Kingą Jr., bet kažkoks Traul”, 
o jo advokatas jį visai be reika
lo įvėlęs į šią nelemtą istoriją. 
Bet britų policijos karininkas 
Alexander A. Eist sugadino 
visus Ray planus. Jis papasako
jo, kaip Ray, britų policijos su
imtas. pasakojo, kaip jis nušo
vęs Martin Luther Kingą. Poli
cininkas Eist suimtąjį tardęs ir 
jo pareiškimus protokolavęs, to 
dėl jis labai gerai prisimena Ray 
duotus pasiaiškinimus. Atrodo, 
kad britų policininko pareiški
mas gali greitai baigti Ray ap
klausinėjimus. Britas įtikino 
daugelį komiteto narių, kad Ray 
tada jam sakęs teisybę.

akcijoj (šėrai), bonusai ir gryni 
pinigai.

Dingusios nuosavybės tarpe 
yra 65,000 šėrų, kurių vertė sie
kia daugiau kaip pusantro mili 
jono dolerių. 1,100 U. S. taupy
mo (savings) bonų, išperkamo
sios vertės $200,000 ir kt..

Illinois valdžia vien praėju
siais metais perėmė apie $16 mi
lijonų vertės privačios nuosavy
bės, kurios savininkai neatsišau
kė. Investingatoriai turi įtaria
mų asmenų, jų tarpe buvusių 
ir dabar esančių valdžios tamau 
tojų.

Suėmimų dar nedaryta, bet 
paskelbta kad Cook apskrities 
grand jury bylas nusikaltėliams 
fškels netrukus.

Maskvai nepatinka 
Kuofengo vizitas

BUKAREŠTAS. Rumunija. — 
Kinijos premjeras Hua Kuofen- 
gas tris valandas posėdžiavo su 
Rumunijos prezidentu Nicolas 
Ceausescu. Maskvos radijas ir 
spauda verčia įvairiausias pamaz

Nevykusios derybos 
pakenks Amerikai

WASHINGTON, D. C. — Jei 
gv rugsėjo 5 dieną prasidėjusios 
derybos tarp Izraelio ir Egipto 
nepasisektų, tai JAV gerokai 
nukentėtų, — pareiškė prezi
dentas Jimmy Carteris. Jis yra 
įsitikinęs, kad minėtos derybos 
privalo pasiekti tikslo. Jeigu 
nebus taikos tarp šių dviejų vai 
stybių, tai Artimuose Rytuose 
sparčiais žingsniais bus žings
niuojama prie karo. Prezidentas 
yra linkęs įpareigoti JAV imti 
dalį atsakomybės už taiką ne tik 
tarp Izraelio ir Egipto, bet ir 
kitų arabų valstybių. Prieš šias 
taikos derybas pasisakė tiktai 
Sirija. Sirijos prezidento pa
ruostas pranešimas spaudai sa
kė, kad Egipto ir Izraelio taika 
reiškia naują karą.

— Vokietijos katalikų vadas 
Franz J. Strauss siūlo paskelbti

spauda verčia įvairiausias pamaz plačią amnestijąą, kad pasitai- 
gas ant Kinijos premjero. Kalti- |Sytų nuotaika visame krašte, 
na jį landžiojant į sovietų kie-ijį^ yra įsitikinęs, kad dabarti- 
mus. Rumunija buvo skaitoma vyriausybė esanti labai griee 
sovietų {takoja. ta.

nizuotąs, maždaug vienų laiko
tarpiu pravestas keliose? vietose. 
Patys, britai mano, kad akcija 
prieš britų karius . Vokietijoje 
yra kitų organizuota. JBritų spe 
cialistai tyrinėja sprogusių bom 
bu rastas dalelytes, kad galėtų 
nustatytų naudotų bombų kil
mę. Britai žino, kad bombos kil
mė gali būti vienokia, o ją pa
leisti gilėjo visai kiti žmonės.

Bet labiausiai klausimas rūpi 
patiems vokiečiams. Kol netu
rės tikslių duomenų, vokiečiai en 
darys jokio sprendimo. Tuo tarp 
jiems aišku, kad užpuolimą mo
derniomis bombomis organizavo 
ginklus vartoti patyrę žmonės. 
Paprasti jaunuoliai būtų nemo
kėję taip tiksliai metamų bom
bų sunaudoti. Vokiečiai gali tik 
tai spėlioti. Jiems atrodo, kad 
britų puldinėjimai gali būti or
ganizuoti iš užsienio.

Britų vyriausybė nesirengia 
atšaukti savo karių iš Vokieti
jos. kol nebus pasirašyta taikos 
sutartis.

šiaurės Atlanto karo vadovy
bė taip pat rūpinasi organizuo
tais užpuolimais.

PARINKTI OLIMPIADAI 
GERESNE LAISVĄ SALĮ

CHICAGO. — Amerikos di
džia .mažiausioj i darbo unija AFL’ 
CIO atmetė siūlymus daryti 1980 
metų Olinpiadą Maskvoje, tai 
yra Sovietų Sąjungoje, kur sis
temingai trempiamos visos žmo 
gaus teisės. Paskelbtame komu
nikate AFI-CIO pasiūlė Ameri
kos Olinpiados Komitetui stotis 
priešakyje tų valstybių, kurios 
reikalauja perkelti visapasauli- 
nes sporto žaidynes į kitą šalį, 
kur pagerbiamos žmonių teisės 
ir olimpinė dvasia.

Jei 1980 metų vasarą olimpi
niai žaidimai tačiau bus rengia
mi Maskvoje, tuomet Amerikos 
darbo unijos numato boikoto ga 
limybę.
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JONAS TAIČTUNAS

PLB SEIMO TRAGEDIJA
kompromiso lietuviškuose rei
kaluose. valstybinės Nepriklau
somybės atstatymas ir išlikimas 
lietuviais yra neperskiriami fak 
toriai šiųdieniniame mūsų gyve 
ninme.

Peržiūrėjus spaudoje atgarsius 
iš Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nes Seimo, aiškiai prasikiša pa
grindine klaida, privedusi patį 
Seimą prie tragedijos.

O ta tragedija tai ne kas kita, 
tik paneigimas kai kurių Lie
tuvių Bendruomenės padalinių, ’ da pasiekti nuotaikos iš Toron

to, ne tik eilinių lietuvių, bet ir 
visų žinomesnių veikėjų lūpomis tar 

lietuvių, siaurinant, visų LB įs- tos, aiškėja, kad, greičiausia, Sei 
taigų teisėtas suvažiavimas, bet 
tik tų, kurias įsileido naininin- 
kų pasekėjai.

Gaila. Ir juo labiau, kad Sei
mo registratoriai pabijojo tarti 
tiesos ir teisėtumo žodį ir pasa
kyti, kad LB Reorganizacija taip 
pat atstovauja vieną Bendruo
menės grupę, kad ji, Reorgani
zacija, negali būti nepriimta Sei 
man. Svarbu pabrėžti ir teisinę 
Reorganizacijos būklę: LB Re
organizacija oficiališkai regis
truota visose JAV valstijose, kur 
tik lietuvių besama. Dėl to Re
organizacija ir skelbiasi kad ji 
yra registruota tuo norėdama 
parodyti tautiečiams, kad ji nes 
lypi kur užkrosnyje ar kaip ve
getuoja, bet tikra organizacija 
lygi su kitomis šio krašto orga
nizacijomis, o už kai kurių va
dinamą “tikrąją” (suprask, gė
dinę), nes ta “tikroji” registruo
ta tik vienoje valstijoje.

Argi reikėtų Reorganizacijai 
kelti dėl to bylą Amerikos teis
muose ieškšant teisybės? Ar Re 
organizacija savo teisių turėtų 
ieškoti svetimųjų teismuose? Ar 
verta ar garbinga, ar gražu ir 
ar suderinama su tautos garbe?

Šio krašto -teismuose bylas bro 
liams lietuviams kelia ta “tikro- 
jo” Bendruomenė, nes jai svar 
bu išmesti tą nepalaužiamą lietu 
vių tėvynės mylėtojų grupę, ku 
ri neieško jokio pataikavimo oku 
pantui j jokib nuolaidžiavimo vai 
stybės.ūžgrobikui ir tautos nai- 
kintpjųL^fL- atsisako bet kokio

jų noįsileidimas į Seimą.
Reiškia, Seimas nebuvo

mo organizatoriai nesuspėjo su
sigaudyti, buvo pasidavę klaidin 
gams įtikinėjimams...

Deja... Tragedija įvyko. Jos 
pataisyti jau negalima. Faktas 
liks faktu, nepakeičiama teisy
be: Seimas, atstovavęs Bendruo 
menes, nebuvo pilnas ir tikras.

Šiuo atveju, visai nesvarbu, 
ką atstovai nutarė. Galėjo būti 
ir labai gražių minčių pareikšta, 
teisingų nutarimų padaryta. Bet, 
kai nebuvo įsileisti Reorganiza
cijos teisėti atstovai, kurie savo 
mintimis ir balsais galėjo dejg 
ką pakreipti kitaip, tie nutifi- 
mai jau teisiškai tampa nepriva
lomi tos Bendruomenės nariams, 
kurios atstovai buvo suignoruo- 
ti. O, reikia apytikriai tikėti, 
kad LB Reorganizacijos žmonių 
JAV tikrai bus gera pusė, jau 
nešnekant apie Čikagą, kurioje 
tikriausiai sudaro daugumą.

Ar tokiu atveju Seimo nuta
rimai yra iš viso teisėti, nesuge
bėčiau išaiškinti. Tai priklauso 
teisininkams

Viena tik visai logiška, bū
tent, kad Reorganizacija. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės su
sirinkime valdos . nerinko, ir 
aiškiau sakant, rinkimuose ne
dalyvavo ne dėl savo kaltės, — 
taigi, ir naujai išrinktoji PLB 
valdyba su savo ^statais, potvar
kiais ir t. t. stovi šalia jos, Reor
ganizacijos. Tokios būklės nebu b- v 
vo iki Seimo: Reorganizacija su r i ri 
sikūrė jau po paskutinių P. L.’b>'

IT’S AMAZING!

Ir kada mūsų ausis jau prade-
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tens narnės

demoiwlracijaf

Beni vi./n valdybos rinki
mų, re’iesiogiai yra da
lyvav ^organizatorių (ne 
žiūr- nirimai atskirose 
vietovėse cuvc klastoti, netik
ri. Bet apie.tai jau daug buvo 
rašyta. J. V.)

Štai, kaip yra. Gerbiamas
Skaitytojau. Seimas vietoj su ve išaiškėti tai, kuo didelė dalis ats 
dęs visus i ?*ena vietą ir išsiaiš 
kinęs reikalus, vispusiškai 
ir bešališkai apsverstęs, ieškojęs 
būdų ir pr^n G • -sti bendrai 
kalbai, ne.Ksisakv.i pagrindinių 
principų,----  Seimas dar pagi
lino tą, ir taip sunkiai peršoka
mą, griovį, nes svriaūrė dvi min 
ty 1---' > 'otuyta

>3” kovotojai, tikrai tikė-
- - Seime, į jį nepri- 

s dalykas, pajudės 
ir r -adės steigti apylin 

' ijas visose JAV. ko 
’ *- .• kita išeitis? Seimas 

’ ■» ta, kur reorganizato- 
no:e’( ir buvo pasiruošę 

l-ctuviškai išsikalbėti,

kad atstovai, iš visų kraštų sus- mantui, oficialų raštą, klausiant, 
kas manoma taip rašant.

To “Akiračių” numerio netu
riu: jeigu ir buvo, tai žuvo per 
anų metų potvynį, kaip ir be
veik visa mano medžiaga. Bet 
tai labai lengva patikrinti. Kas 
nors turi, pagaliau, pati redak 
cija tikrai.

Kamantas anksčiau darydavo

kridę, suprastų, kas ir kur glū
di.

Neleista broliams lietuviams 
paaiškinti, kodėl ir kaip viskas 
atsitiko, dėl ko Reorganizacija 
susitvėrė...

Ir kaip jiems leis, jeigu galėjo

TIKROSIOS SKILIMŲ IR NE 
SANTAIKOS PRIEŽASTYS
Gerai įsigilinus į lietuvišką 

gyvenimą, gailina pastebėti, kad 
vienybę ardo ir jou šaukia tie 
patys asmenys ir jų spauda, 
lai gerai apmokami Ulių sta
tytojai ir jų ginklanešiai bend 
rudarbiautojai. Šiuo reikalu pa 
sisako Skirpstas savo skiltyje 
“sis bei tas” Dirvos 32 nume
ryje;

“Išeivija skyla į du priešin
gus frontus, lai rimtesnė ne
laimė, negu formalus LB ski
limas: nors ten vieni vienur 
kili kitur registruoti, nors ats
kirai seimauja ir šnairubjasi 
bet vistiek abeji dar is esmės 
tų pačių principų laikosi. O 
dabartinis pažiūrų į Lietuvio 
dabarlą skilimas gresia išeivi 
jai gal utim u suirimu, nes tai 
esminių principų dalykas. Juk 
didžioji išeivijos dalis iki LK- 
B Kronikom, taip pat Jurašų, 

j T. Venclovos. VI žiaaus, įL Jo 
kubyno ir kitų neseniai atneš
tom žiniom, L y., kad tauta te 
bėra šiurpioj prievartoj, kad 
planingai nutautinama ir nu 
religinama, kolonizuojama sla
vais, kultūra žalojama ir stab* 
doma, menai ir mokslai užter
šiami partiniu tendencingumu.

> Ten už lietuvišką raštą, už re-

e

Great 
Americ: 

Dream 
Machine.

tovų nenorėjo tikėti— tiesa bū
tų galėjus nugalėti. Tada, gal 
būt, ir pati naujoji valdyba ir 
dalis sprendimų būtų buvę kito
kie, nepalankūs “senajai gvar
dijai”, nežinia su kokios spalvos 
rankomis neteisėtai įsiskverbu- i druomenišką darbą, 
šiai į lietuvių tarpą

Leiskite kryptelėti keletą me 
tų atgal. Netvirtinu, ar tai tikrai 
buvo 1970—ieji. L.B. čikagiškės 
Apygardos Valdybos pirminin
kas buvo Jonas Jasaitis, vicepir 
mininkais Andrius Juškevičius 
ir Jonas Vaičiūnas. Valdyboj tą 
syk buvo M. Pėteraitienė, K. 
Būga, Z. Žiupsnis, K. Januška 
K Radvila ir K. Rožanskas. Net- 
turiu tikrų duomenų, bet juos 
lengva surasti. Atmintimi ne 
visuomet galima pasitikėti. Bet 
faktas, neužmirštamas ir labai 
jau tąsyk mus nustebins, tai V. 
Kamanto laiškas (viešas) mėn
raščiui “Akiračiams”. Reikėtų pa 
ieškoti, kuriame numeryje jis 
paskelbtas. Tame laiške Kaman 
tas vadina “Akiračius” trečiuo
ju laisvinimo veiksniu, žinoma, 
minimą mėnraštį išgirdamus 
Tąsyk LB Čikagos Apygardos 
Valdybos posėdis nutarė į tokį 
Kamanto išpuolį neatsakyti spąu 
doje, bet tik pasiųsti jam, Ka-

gerą įspūdį. Vyras dar jaunas,; Ilginį ženklą ar jnaldą žmonės
gabus, darbštus. Dar vienoje LB 
Tarybos sesijoje Klevelande man 
teko jį pasveikinti ir pasidžiau
gti, kad jaunimas ateina į ben

(net vaikai) terorizuojami, up 
siekimą žmogiškų * teisių ‘ka4 
narni ir žudomi. lodei .svetaje

usa:
Aznenca to the place that Is made 
out cf dreams. And, ILS. Savings 
Bond? have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
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, cr the 
Bcnd-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
Jream will be a reality.

New E frwfe my frtoe**. ▼**- to

Take stock in America.

s-

Aš į tą sesiją buvau patekęs 
su kitais LB centrinės informaci, 
jos komisijos nariais. Tąsyk man 
teko tai komisijai vadovauti.

Šiandien tas - pat? Kamantas 
yra (tapęs Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės aukščiausia “val
džia”. Taip norėtųsi viešai ir. 
nuoširdžiai gero inž. Kamanto 
klustelėti: mielasis, ar ir dabar- 
tą patį pasakytum, ką anąmet 
raštu pareiškei? ' .

Visi žinome,t kas yra “Akira
čiai”^ kokiu keliu jie eina;-ko-'' 
kias mintis skleidžia. Jų reika-’ 
las» Laisvė ir demokratija spau 
do j e. Mes tariame prieš jų min
tis, jie gali tarti prieš mūsų ko
vos kelią. Jų valia, bet ... sakyti 
teisybę. Ar ne, Mielas Skaityto 
jau?

Aiškių aiškiausia, akiratinin-

tr agišką šauksmą ^Laisvės Lie 
tavai”, kasmet.; jsvenėįamr 
vergtųjų savaitę,, skelbiam pą^ 
šauliui Lietuvos -nelaimę/' lt 
stengiamės pągedbėtf Jąhkima-. 
ms: VUPetkjii, GąjauiLiįžyp^ 
rex, Sarfūnaitei, P, J?huxt.paLJx. ‘
daugeliui kiLų-;tNttč nfūėyjjau^ 

_ ____ ___ ijį ;

nima^ ruošia 
prieš Sovietu^-

Bet išeivijos dalia pa
sirodo kai kurie ūrtelekįujdai) 
ta tautos tragiku ir pavergėjo 
antihumanizmu netiki. Vel|uJ 
LKB Kronika pakloja daug tik 
rų faktų, veltui Jurašai ir T. 
Venclova pasauliui viešai liu
dijo okupanto antihumanišką 
politiką Lietuvoje... Bet mūsų 
iškilūs šviesuoliai, nuvykę jan
ky ti tėvynės, vienas kitas ar
ba jau ir būrelis — ne su ken- 
čianšia tauta ryšius mezga ir 
tiltus stato, bet su jų kankinto
jais glaudinusi ir jiem dėkoja, 
jų stilium spaudoj prabilda
mi: kokia ten gerovę, kgįp kul 
tūra ir mokslai globojami, ko
kios puikios sąlygos, kaip visi 
patenkinti. Ne su pogrindžio 
spaudą (LKB Kronika ąrba 
Aušra ir kt.) gretinasi, bet su 
okupanto įrankiu G. Kraštu 
Taip nauji bajorai atsistoja 
priešingam f rote prieš kovon- 
čią Lietuvą... Toks kai kurių , 
mūsų veikėjų ir vądoyų elge
sys įneša didelio sąmyšio išei
vijoj ii' ardo vieningą kovą dėl » 
tėvynės laisvės. Kodėl vengia
ma tiesą įžiūrėti? Liaukimės 
tuščiai šaukę vienybėn, jei bi
jom vienybės ardymo faktus ; 
pripažinti”.

Jau amerikiečiai pastebėjo, 
kad jų visuomenėje auga į- Iii- 
deja praraja tarp intędektualų 
ir žmonių. Ta. prarają .daro&i .. 
žymiai didesnė išeivijos lietu’ 
viuose.dėklų .pah priežasčių><< 
kurias Skirpstas taip aiškiai iš 
ryškino.
it ; .L O’Z A 1 'lK\ PilAakaitis f

~ 1!

ims wfflt

yinimo, reikalus^.

Dėl' to būtų tikrai ne tik*svąr 
bu ir įdon^i, bet irjnet būtina V.’ 
Kamanto alįaky^as į.man c ma 
žy tį • .užklaųsimėjį Kad žinotu
me, kur mes stojime;-"’kaip da-< 
bar dąųgtųnas sako. ® \ - 
- Taip, stovėjimas visu frontu, 
prieš Lietuvos okupantą šiąn-.

L m

užsukę uiog:

1 ‘wy "g■

fmų~bųry$ ąti 
niąLpasišalųio. Bet. 
tą

kų mintys ir linija negali sutap įįen yra visko pagrindas. 
IĮ su laisvinimo veiksnių ir kitų 
patriotinių sambūrių linija ir 
nusistatymu, savąime supranta-
ma, ir Bendruomenes, ypač po

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

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

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

Tel. 247-5081

J. Burkaus dvi naujos knygose 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI” 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir Įmonių pasauliai, jgL 
Kaina $8.50. ___/- - L ?

ttdre™ _ -
(NEUMANNAJTk), 

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam ii 
su persiuntimu US $1350, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71$Of. USA

k t
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Norintieji toyia UUTti. pntanl periiyti Čekį arba Maaty 
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ĄMJSR1KO3 LIETUVIŲ IBTOWQB &WJWQ&

jau runa laitas aupauadintą & šauti XoygQ .

CH1CAGO8 LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Aletię Abrose rnygi apnMnti paskutinių 90 (1BC9-UW) 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir ta atliktus darbui 664 pat Kata* 
>10. Išleido Amerikos Lietuviu ktorljoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chleagoc atvaiiavęf ti«tavfe, '
lietuvių kolooijoa. ta auorganiauotoi Šaipos draugam, Matyti* 
nyčloa, įsteigti laikraščiai, kurių Tito buvo 121. <1 teatro draugtya, 4B 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 reikledlų tatocM* 
jot. Duoti dokamertal katalikiškų, aoeaiUMtofų, laimemdMį * fr 1 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigto* mokyklos, skaftykloa. ban-

4 Monday, August 21, 1978

2D2 WEST CEKMAK ROAD CHICAGO, HXINOC
PFaXA Kawutskas, Pr^tUai Phm>ei Vlrgtoto 7-7747

LIETUVOS AIDAI” 
KAZ£ BRAZMlONYTt, 

PROGRAMOS VEOtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9130 v>L vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vaj. vak.

Visos laidos iŠ W0PA stoties, T>anga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 770-5^74

. Y. F~, • - _ _=• - - - m— ■» * JTr . A.* * ■ W * toi
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kiai lyjant aš bėgau prie dide
lio beržo pasislėpti nuo lietaus. 
Taip lijo, kad buvo labai tamsu, 
mačiau tiktai pilko vandens 
srautus. Dar nepribėgus prie ber 
žo, pasipylė ugnis visai arti. Aš 
pajutau keistą sukrėtimą, buvau 
apsulbęs ir apkurtęs. Kai iš ma 

’’ino ausų zvimbesys pranyko, pa- 
rux- Fulguritų užtinkama smėlio j mačiau, kad beižo visas šonas 

pribarstyta žieves ir 
a ant žemės. |

Vakarinių valstijų kalnuoto
je srityje žaibai padega raudon
medžius ir iš to kyla miško gaiš 
rai. Tūkstančiai hektarų miško 
išdega. Lieka vis mažiau ir ma
žiau tūkstančius metų augusių 
raudonmedžių. Išdega Naciona- 
lių parkų miškai net namai su- 
dega.

Chicagoje žaibas trenkė į na
mą, kuriame mes gyvenome. Žai 
bas trenkė į televizijos anteną,: 
o išten per vielas antrame aukš 
te nuskėlė lango lentas ir sude
gino televizijos aparatą. Iš kart 
nebuvo galima susigaudyti, kas 
atsitiko Tik vėliau nuomininkai 
apsižiūrėjo, kad pusė lango iš
plėšta ir telezivija sudeginta. Ki 
toje vietoje prie Pulastki ir 
Grand Ave. žaibas t įlenkė į elek 
tros stulpą, bet nieko neužmu-

Mes žinorhė, kad žaibas sus- orinė vamzdelio pusė turi pušiai 
Jęaldb ,medžiųs, užmuša žmones, čių. Fulguritų forma pasidaro.

Padega miškus ir na- apvali nuo drėgno smėlio. Vamz 
Ęef Tetai ir ne visuose deliai labai trapūs, tamsiai pil

kos arba šviesios spalvos, nėra
ne visuose 

^aih|o£ Istorijos- muziejuose ga- 
pamatyti fulguritus. Žodis-tokie, kaip permatomas stiklas.

f ‘fui gurinąs”, 'lotyniškai — Fili?
M - R*“ ^delės įtam i kalvose* arba prie medžio, į ku* j nuplėštas

v - {n trenkia žaibas ir žemėje pasis- Į didelė šak
ve su dideliu karščiu. Kai žaibo ,. . ,v. , . lr -7; , J Jkleidzia kol smėlis dar karsUo.l w ;Srovę pasiekia zemeje smeų, toj j 
Įdėtoj įvyksta mineralinis pasi- 
keikimas/—didelis karštis įkai- .

g^arp -į^us vamzdy] ne vie_
■liūs stiklo forma. Vamzdeliai lajwn/lrt arha kreivumo
bai trapūs, apie porės metrų il- 
•jjump. Ęuvo rastą net iki 20 met 
rų >(Q6 pėdų ilgumo). Tie stiklo 
■vamzdeliai jnęra tiesus ir vie
nodi, labiau.- panašūs į išsisako, 
jusiąs 7'gyįąs; _-pasibaigiančias ^kia *žemę?*gan Turėti“pYatesnĮ 
laibutėmis (sakelėmis.

Kai žaibo temperatūra pasie
kia 30,000?' laipsnių Celsijaus Kai debesyse tarp šalto ir šil- 
(54,000 Ip/Fahrenheit), žaibas Į to oro srovių susikaupia didelė 

’smėlį: įkaitina’iki 1,700 laipsnių Elektros energija, įvyksta koli- 
’e.;(3,W0.1p?:F:), tadą-smėlis Pririja — sprogimas su dideliu karš 
.virstami* stiklą žemės paviršiu' £įu yas sprogimas eina iš debe
te šakotas vamzdeliais. Apskri- _ sį0 tolyn, nežiūrint kur išsieik- 
ląi fulguritų vabzdeliai tiktai j vos energija. Lietuvoje mačiau, 
ąpįe O..4 colĮo diametro. Tačiau j prie Degučių kaimo (Žara
gsJi būti net keleto centimetrų su laps.) arti prie ežerėlio į šiau- 
sibrumo* 'Tokių., buvo * rasta, djniu stogu dengtą pirtį smogė 

"Vamzdelio tuščią ,vįiurį sudaro juosta ugnies. Ta pirtis akimir- 
vandenilk) dujos žaibo metu. Iš1 ka paskendo liepsnose. Smar

Labai saunku tuos vamzdelius 
išimti iš smėlio dėl jų trapumo 
ir dar dėl to, kad apačioje esti

Jnodo jų tiesumo arba kreivumo. 
Todėl labai mažai jų galima ras 
ti muziejuje. Fulguritų pasitaiko 
visame pasaulyj. Kam teko mu- 

1 ziejuose matyti kas atsitinka, 
kai milijonai voltų elektros pa-

vaizdą.

ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
WtOM* GAUMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYD^TO- 
KL VtSUOMfMtS ytĮKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
kL ’ MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėčiančius 1905

fclua, Jablomfcio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

— DANTYS, ft priežiūra, sveilau ir groži*. 
netoJe KOO dabar tik

k AUKn* KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONIS.
Europj jipūdžUL Dabar dk 

KLM

d ; ; JP Europą JipūdžkL Dabar dk  $X0C
čakį arba money orderi# prie

SĮ}AJSB}{ jį ąiBjnp SVX9I SViaVJAA

Senesnio amžiaus žmonių suvažiavimas
Ilinojaus departamentas seny 

v o amžiaus žmonėms ((Illinois
šė, tik šviesos užgeso. Noble gat j Department of Ageing) ir Ilino- 

'vėje buvo dvibokštėjenkų baž-ĮJ^ valstijos gubernatoriaus pa 
nvčia i kuria trenkė didelės vaduotoja ONeal praneša, kad 
energijos žaibas angį, vadinamas 1pastangomis rugsėjo mėn. 6 ir 
“bolt, stroke”. Iškart sutirpo vi-1------ —------- . ---------
sas bokštas. Dabar ta bažnyčia pą” pasukdamas į šalį nuo te- 
stovi tik su vienu bokštu šone.
Ne visada galima nuo žaibo ap
sisaugoti, nors žaibas siekia aukš 
tesnį objektą, bet ne visai taip. 
Slėptis nuo žaibo reikia žemo
je krūmuose, kur nėra arti aukš 
tu medžiu ir nereikia būti ant 
vandens arba golfo lauke.

mos. Gavęs diplomą iiš Meno 
Instituto, vienerius metus studi
javau gamtos istoriją Chicagos 
Field muziejuje. Buvo specialus 
kursas: “Comparative anathomy 
of Man and a Beast.” Dėstė ant 
ropologė Malvyna Hoffman. Pa
tologiškai nieko nesiskiria negroi 
dai, mongoloidai ir indo-euro
piečiai, tiktai kūno ir spalva for 
ma skirtinga. Mane labiau domi-

NAUJIENŲ
B ;

v --
sėjo 10 d., sekmad

gOLONIA SODE
46-tą GATVE IR ARCHER AVNENUE

; z. Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

k Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų, 

RĮipėjams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

Prieš keletą metų plačiau 
rašiau apie gamtą, taip pat ir 
apie žaibus, bet ne apie fulgu- no anatomija, nes norėjau studi 
ritus. Tegul skaitytojas man at j juoti mediciną^ Tačiau dvi ope- 
leidžia. Aš padariau, anot istori- j racijos ir devyni mėnesiai Ilgo
ko Williem van Loon, “serendi-Į ninėje, išblaškė mano svajones.

J Tai buvo prieš 55 metus, kai tais 
IĮ laikais darbininkas tegalėjo už- 
Į dirbti labai mažai gaudama s,11c. 

už darbo valandą. Kaip laisvas 
klausytojas, toliau studijavau 
gyvūniją ir augaliją, b t daugiau 
išmokau iš knygų bet gamtos žur 
nalų kuriuos daug metų prenume 
ravau arba pirkau. Karts nuo 
karto parašydavau “Naujieno
se,”. Man prisiminė natūralisto 
Ammedy žodžiai: Iš tolo atro
do visas miškas žalias o kai pri
eini arčiau, pamatai, kad jame 
labai daug įvairumo. Apie sep
tyniolika akivaizdinių paskaitų 
išklausiau ir kartu su ekskursi
ja Ammedy vadovaujant, po mis 
kus braidžiau. Prieš saulės tekė 
jimą paukščių paskaitoje teko 
pamatyti to ko paprastai žmo
nės nepamato. Kartą ėjome su 
vadovu. Jis prie pat takelio ran 
ka pasiekęs paėmė snaudžiantį 
apuoką, žinojimas akis atidaro. 
Kartą natūralistas ; paklausė- 
mus: Pasakykite šitų dviejų pu ( 
šaičių charakteringą skirtumą.
Nė vienas iš ekskursantų nega- ’ 
Įėjo nieko teigiamo pasakyti. Ta 
da mokytojas parodė: Va, šita 
pušaitė yra raudonoji. Ji turi ša- I 
koše tik po du spygliukus, o ši- j 
ta, antroji — yra baltoji pušis, 
ji turi penkis spygliukus vieno- 
je kekėje. Ąžuolus galima pažin ( 
ti iš jų žievės ir t. t. L

Iš seno labai pamėgau Michi | 
gan ežero pakraščių kopas. Tu 
rėjau progos iš paskaitininko 
daug ko sužinoti apie jų atsira
dimą. Po ledų gadynės Michi
gan ežeras atsitraukė atgal nuo 
Valparaisos miesto; gražinda
mas ir pasisavindamas retus au 
galus, kurių toliau nuo šio eže
ro nėra, pa v., šiaurės drebulai
čių, laukinių šiaurės vyšnelių 
(jos valgomos ir skanios,) tul
pės medžių, kurie viršūnėse turi 
į vandens lelijas panašių žydin
čių karūnėlių Beveik niekur ki 
tur neužtiktum Manifolija vais- 
tašaknių medžių, taip pat ir Tu 
beroso žydinčių gėlių tiktai 
prie pietynio Michigan ežero 
krantų apstu ir gražiai auga.

Mikas Lileikis

7 dienomis yra šaukiama seny
vo amžiaus įvairių tautybių gy
ventojų konferencija (Senior 
Ethnic onference). Konferen
cija vyks University of Illinois 
Chicago Circle Campus 750 So. 
Halsted Street nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. p.p.

Etniniai žmonės, dėl riboto 
anglų kalbos mokėjimo, dažnai 
neturi galimybės sužinoti apie 
galimą paramą ir pagalbą įvai
riuose gyvenimiškuose reikaluo
se. ši pirmoji Ilinojaus valstijo
je konferencija kaip tik ruošia
ma supažindinimui senyvo am
žiaus etninių gyventojų su to
kiomis galimybėmis.

Konferenciją koordinuos Gu
bernatoriaus pavaduotojo įstai
ga ir Federalinės valdžios bei 
Ilinojaus valstijos išlaikomas 
Project' Senior Find. Ji yra nu
matyta suskirstyti į 20 seminarų 
svarstymui įvairių reikalų. Se
minaruose naudojamos priemo
nės bus patiektos ne vien ang
lu bet lietuviu ir kitomis kal
bomis.

šalia seminarų keturios valan
dos bus skiriamos liudijimams,

suteikiant progos įvairių tauty- svarbu, kad norintieji konferen- 
i bių vyresnio amžiaus gyvento-j ei jo j e dalyvauti iš anksto užsi- 
jams asmeniškai pareikšti juos registruotų pareikšdami pagei- 

| liečiančius rūpesčius ir proble- davimą, kurią dieną ir kuriuose 
į mas. Vyresnio mažiaus asmenys seminaruose norėtų dalyvauti.

izacijos pageidaujan i Informaciją teikia ir registruo- 
; Račkauskas telef. 

tpie tai pranešti iki’863-5864 ir Irena Regicnė telef. 
1 dienos, kad konfe-; 476-7089 tarp 10 vai. ryto ir 3 

p. p. nuo pirmadienio iki 
kimus užregistruo penktadienio. Registracija taip

! s r j u or 
i ėios padaryti pareiškimus yra. ja Aleksas 
j raginamos " " ’
Į -ugpiūčio
| r en ei jos ruošėjai turėtų galimy-Jval.
jbės jų p:
j ti ir paskirti jiems atatinkamą pat bus vykdoma ir BALF’o ras 
j laiką. tinėje penktadieniais nuo 9:30
I- _...................... r .... I vai. rvto iki 4 vai. p. p. telefo-I Pasiruošimai Konferencijai jau I . * „„„ r •• -I < , xMorr-A j u / • - • inuojant 776 7o82. Konferencijoje vvkdomi. VISTA darbuotojai ir J /‘ " - - , , ' . : bus galima gauti atspausdintas

seminarų santraukas lietuvių ir 
kitomis kalbomis.

Viri susidomėją ir norintieji 
konferencijoje alyvauti yra k vie 
čia mi nedelsiant registruotis 
skambinant nurodytais telefo
nais. A. R.

Pasiruošimai konferencijai jau i 
įvykdomi. VISTA darbuotojai ir! 
j tautinių bendruomenių atstovai. ': 
sudarantys Senior Ethnic Find 
patariamąją tarybą, artimiausiu 
laiku paskelbs numatytą darbot 
varkę.

Pateikiame temas pramatydas 
nagrinėjimui dviejų dienų kon
ferencijos seminaruose: Social 
Security; Papildomos socialinio 
draudimo pajamos ir medicare; 
maisto kuponai; Public aid ir 
medicaid; Alkoholizmas; Proti
nis sveikatingumas; Preventaty 
vinė medicina ir higiena; Slau
gymas namuose; Mityba; Slau
gymo priežiūra namuose; Senes 
nio amžiaus žmonių išnaudoji
mas ir apgavystės; Pilietybė; 
Circuit Breaker; Testamentų 
sudarymas; Maisto produktų ko 
operatyvai; Transportacija; Atly 
ginimas nukentėjusiems kur 
nuo piktadarių; Darbo įstatymai 
senesnio amžiaus žmonėms; Na
mų ir butų pataisymai bei . jų 
priežiūra ir t. t.

Registracija ir dalyvavimas 
konferencijoje yra nemokami. 
Kadangi vietos yra ribotos labai

Uždraus naudoti 
salietrą mėsai

WASHINGTON, D. C. — Moks 
Iminkams nustačius, kad saliet" 
la, naudojama mėsai konser
vuoti, sudaro pavojų vidurių vė
žiui. Mosklininkai jau seniai įta
rė, kad salietra sudaro pavojų 
žmogaus sveikatai, bet jie netu
rėjo Įrodymų. Dabar laboratori
joms pavyko nustatyti salietros 
įtaką vidurių vėžiui. Atrodo, kad 
paruoštas įstatymo projektas, 
kuris mėsos gamintojams visai 
uždraus vartoti salietrą bet ko 
kioje formoje. Vienas pavalgy
mas mažai tepadaro, bet kai kiek 
vieną dieną valgoma salietruota 
mėsa, tai paveikia vidurių atspa 
rūmą vėžio ligoms

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-iosj
' 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
_

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
nter-City Relocation Service

I TavpyKite dabar

Chicago, III. 60608

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prie! 10 mine- j 
ilo dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dieno*. * 1

Išduodami Certifikatai, kurie ne- į

1800 So. Hoisted St

9 MAUJiwot, CMKAOO 1. ILL Monday. August 21, 1978

m sn mjcm! jlif IV 
Ueka dideliu dirbu. Pirmi, jie pa
dedi Jums pasekti asmeniškus Jūsų 
uirimojimui. Antri, jie padeda su- | 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

7%%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
ieša
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Be tikslios informacijos - nesusitarsime
Naujai atvažiavusių politikų noras valdyti, visus 

Amerikos lietuvius yra toks didelis, kad jie griebiasi vi
sų priemonių savo tikslui pasiekti. Jeigu jie naudotų lie
tuviams jau priimtas ir gerai žinomas priemones, tai gal 
būtų galima ir rasti bendrą kalbą, bet kai jie bando pasi
naudoti lietuviams ir kultūringam Vakarų pasauliui vi
sai nepriimtinas priemones, tai vargu kas iš tų didelių 
norų išeis. Pasitarimą jie jau vadina nutarimu, išsiaiški
nimą vadina susitarimu, o nieku neparemtą pasiūlymą 
jau skaito pagrindiniu sutartos veiklos pamatu.

. Kiek mums žinoma, Dr. Leonas Kriaučeliūnas pano
ro išaiškinti priežastis, kurios privedė naujai atvažiavu
sius lietuvius prie nesantaikos. Sakome, naujai atvažia
vusius,-nes vyresnio amžiaus lietuviai, kurie buvo įsitrau 
kę j Lietuvos laisvinimo darbą, nesusipratimų neturi. Jie 
klausimus išaiškino iš pagrindų, visas smulkmenas ap
tarė/susitarė it ilgus dešimtmečius veikė. Didelė naujai 

’-atvažiavusiųJietuvių. dalis .vyresnio^.ąmžįąųg,„reikėjus 
-suprato, įsitraukė į jų organizacijas ir-nori ai-dirba vyres- 
, niųjų. vestą „darbą. , Nesusiprątimąį. prąsidėįę, J^aį. jaau jai 

atvažiavusieji ryžosi įsitraukti į visuomeninį darbą in ne
radę? jiems patogios dirvos. Veikiančios draugijos jiems 
atrodė, atsilikusios, veikimo tvarka labai lėta įr rezulta
tai tik kitoje kaln opusėįe. Jie ryžosi patys pagrindinius 
dalykus pertvarkyti, kad galėtų ne tik vesti svarbiausią 
darbą, bet pritaikyti iš Europos atvežtus pačius naujai!’ 

Z sius visuomeninio darbo metodus. Metodai nauji, daugiau 
Z šia paremti propoganda.- Savo laiku Europoje propaganda 

bpvo paremti labai dideli planai, pats Tūkstanties Metų 
Reichas buvo pagristas gerai parinktais ir nacių klasto- 

: tais dokumentais, bet tikrovė gyvenimo buvo kitokia. Ge
rai suplanuota ir apmokama propaganda galima sukvies 

Z ti Pasaulio Lietuvių Dienas, bet negalima pertvarkyti vi 
: suomeninę lietuvių veiklą Propaganda yra geras daly- 
: kas, bet gyvenimo faktais, paremta kasdieninė tikrovė 

yra dar galingesnis dalykas.
Dr. Kriaučeliūnas norėjo nustatyti nesusipratimų

faktus, kad žinotų, apie ką trintis sukasi, tuo tarpu barz 
dukinę valdantieji frontininkai pastangas išaiškinti jau 
pavertė susitarimu. To “susitarimo” jie nepaskeibė visus 
nutarimus spausdinančiame oi ganizasijos biuletenyje, bet 
panaudojo Klevelende leidžiamą tautininkų Dirvą šio
mis dienomis išsiuntinėtame numeryje frontininkai pra
stume tokį rašinėlį:

“Patvirtinti susitarimai su ALTA. Pirm. Alg. Ge- 
čiui ir Alg, Gureckui pristačius, JAV LB Krašto val
dyba vienbalsiai ir be pataisų patvirtino, š. m. birže’

■ lio 18 dieną Rochesteryje su ALTOS atstovais pada
ryt ;s susitarimus organizacinių ryšių ir veiklos de
rinimo klausimais. Taip pat buvo priimti ir vėliau 
ALTO atstovų Dr. J. Valaičio ir Dr. L. Kriaučeliūno 
prisiųsti susitarimo papildymai”. (Dirva, 1978 m. 
rugp. 17 d. 12 psk).
Teiravomės Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybėje, 

telefonavome sekretoriatui, klausinėjome atsakingų šios 
organizacijos paregiūnų, bet niekas apie jokį susitarimą 
su Gečio vadovaujama Bendruomene nežino. Kreipėmės 
į partinių grupių ilgus metus sudarančių ALTO vado’ 
vybę ir jos komisijas, bet ir ten nieko konkretaus nepa
tyrėme. Jiems ir ALTO vadovybei yra žinomos Dr. Kriau
čeliūno pastangos išaiškinti nesusipratimų priežastis, bet 
niekas nieko nežino apie jokį susitarimą.

Šia proga verta priminti, kad ALTA taip lengvai 
susitarimų nedaro. ALTą sudarančios organizacijos pir 
ma naujai kylančius pasiū’ymus nustato, išaiškina, o 
vėliau juos aptaria. Kiekviena ALTą sudaranti grupė tu 
ri progos naujai kylančiais klausimais pasvarstyti, nu
rodyti stiprias ir silpnas jų vietas kitiems ALTO na
riams, o vėliau, kai klausimas yra pakankamai išaiškin
tas, tai balsuoti.

Tuo tarpu ALTAS neturėjo progos tinkamai susi
pažinti su Rochesteryje vykusiais aiškinimais, tie “aiš
kinimai” nebuvo formuluoti, ir vadovybė neturėjo pro
gos jais pasisakyti. ALTO vadovybė gali juos priimti, bet 
gali juos ir atmesti, bet ji negali, jų visai nesvarsčiusi, 
juos patvirtinti. Gali vienus patvirtinti, o kitus atmesti. 
ALTAS turi savo konstituciją, turi savo įstatus, kuriais 
vadovaujasi ne tik centro valdyba, bet kiekvienas 
ALTO organas, skyrius, informacinis šaltinis.

Gečys negalėjo susitarti su Rochesterin nuvykusiais 
ALTO atstovais, nes jie neturėjo teisės susitarti. Jie- t^n 
nuvyko aiškintis nesusipratimo priežasčių, bet jie nega
lėjo susitarti. ALTO atstovai galėjo laiškais prasyti pa
pildomu informacijų, bet jie jokių būdų negalėjo susitar
ti. Daugiausia, ką jie galėjo padalyti, tai informuoti ko
miteto narius, kuriam jiedu priklauso, o komitetas vėliau Į 
galėjo informuoti ALTO vadovybę. ALjO vadovybė, 
svarsčiusi aiškinimosi metu gautas žinias, galės viėnšip 
ar kitaip klausimą spręsti. Bet tuo tarpu ALTASj . tiek 
kiek mums žinoma, barzdukinės Bendruomenės reikalo 
ir svarstyti nesvarstė. .* > « .

Tuo tarpu Gečio vadovaujama BendrilOmeflė nė tik 
aiškinimą pavertė “susitarimu”, bet jį net patvirtino. Pa
tvirtino ne tik susitarimą, bet ir jo papildymus. Galime 
pasakyti, kad susitarimo nebus, kol dvi lietuviškos orga" 
nizacijos vadovausis skirtingais metodais. Nesakome, kad 
kiekviena organizacija privalo prisilaikyti tų pačių me
todų klausimams svarstyti ir spręsti, bet tvirtiname, kad 
niekur nenueisime, jei vieni tvirtinsime SUsitarimUs, dėl 
kurių nesusitarta.

0 gal čia p. Gečys nori patraukti skrybėlėje tūpih-

Kūno Kultūros Rūmai Kauno

J. ALKSNĖ

-' ■ ■

VYTAUTO DIDŽ SAULIŲ RINKTINĖJE
Nedaug dienų beliko ir vasa

ra bus praeityje. Vytauto Didž. 
. šaulių rinktinės nariams vasa

ros metas, veiklos atžvilgiu, ne
daug tesiskiria nuo kitų meto 
laikų. Vis reikia ką nors dary- 

‘ ti, kur nors dalyvauti, ką nors 
organizuoti.

i Vasaros pradžioje surengtos 
Joninės. Jos rengiamos kas me
tai ir kas metai pasiseka. Dide
lio pasisekimo sulaukė Joninės 
ir šiais metais. Tai yra rinktinės priešakis, kad laikinai rodytų, 
paslaptis, kad visi renginiai pa
siseka. O ta paslaptis yra tame, 
kad rengėjai nepagaili darbo ir

i pastangų.
Moterų vadovė Stasė Cecevičie 
nė į kiekvieną renginį, kur jun
giamas atsilankiusiųjų pavaiši
nimas, įdeda visą širdį, o jos 
talkininkės ifgi neatsilieka. Prie 
das, gera patogi salė, tai ir at- 
šilankiušieji tampa ^patenkinti.

Pavergtųjų tautų savaitės mi 
nėjime šauliai sudaro lietuvių 
grupės esminę dalį, o šiais me-- 
tais į Toronte įvykusias Lietu
vių dienas vyko Gurevičienės 

: suorganizuotu autobusu.z J’aip, 
pat daug rinktinės narių į Lie
tuvių dienas nuvyko savomis 
priemonėmis. ?

Centro valdybos suorganizuo
toje kultūrinio savaitgalio sto
vykloje, liepos .29-30 dienomis 
dalyvavo didelis būi*ys Unifdr

muotų rinktinės narių ir dar di
desnis neunifotmuotų. Stovyklo
je paskaitų skaitė rinktinės pir 
Alininkas Vladas Išganaitis.

Gražinamas namas
Nupirkus pastatą šaulių na

mams, pirmiausia buvo stengia
masi įrengti ir sutvarkyti namo 
vidų — salę ir virtuvę. Išorei 
sutvarkyti stokojo laiko ir pini
gų. Buvo patvarkytas namo

jog tai yra šaulių namai.
Atėjo laikas pagražinti namo 

’ išorę. Dabar iš pagrindų pert
varkomas namo priešakis pagal 
architekto Peldos projektą. Dar 
bas vykdomas ir jį užbaigus na
mo neatpažinsime, kaip neatpa- 
žinome buvusios Holywood sve
tainės, kai buvo perdirbtas na
mo vidus.

Suprantama, kad. darbui įvyk 
dyti reikia pinigų. “Be banko 
paskolos išsivertėme namą pir
kdami, išsiversime ir dabar?, pa 

) reiškė valdybos pirmininkas -VIa 
das Išganaitis, pagražinimo ^rei
kalus, svarstant .valdybos ppsę-; 
tiyje. Pmnininkas; tikisi, kad 
rinktinės nariai^ namo .pagraži
nimo, o tuo pačiu, ir pagerini* 
mo, reikalą supras ir vienui ki
tu doleriu prisidės, kad darbas 
būtų įvykdytas. - ' j

•• Kultūriniai, reikalai .

čio kiškio auselę. Gal jis ritijaučiaj kad iš tų ‘‘pasitarimų” 
vargu kas išeis, jeigu ateityje bus naudojami tie patys’ 
metodai, kurie buvo naudojami iki šio meto. Jis patvirti
na n eį vykusį susitarimą, 0 vėliau kaltins ALTą, kad ji ne
norinti. bendradarbiauti su barždukiiie Bendruotriene. ši 
tokio gando paleidimu jis paruošia dirvą leflgvieffis kalti4 
nimams. Sakys ir rašys, kad Bendruomenė nori bendra
darbiauti su ALTu, bet ALTAs nenori Tai gal gera pro
paganda, bet tai ne rimtas visuomeninis darbas, šitokį 
garsinimai reikalo neišaiškins ir bendram darbui nepa
dės. •

■
B

Juozas Petrauskas vadovauja 
kultūrinei rinktinės veiklai ir jo 
pastangomis kas met pastatomi 
dū scenos veikalai. Taip pat su
daromos programos kitiems ren 

. giniams.
Veikia tautinių šokių ratelis; 

Jam vadovauja Jūratė Jasaity- 
tė, o mokytoja yra Violeta Smie 
liauskaitė. Ratelis kelis kartus 
išpildė rengininuose programą ir 
pasirodė labai gražiai.

Choro suorganizavimas buvo 
nelengvas užsimojimas. Bet cho 
ras buvo suorganizuotas, jis vei 
kė ir veiks. Susirgus chorvedžiui 
Petrui Vacbergui, po trumpos 
pertraukos chorui vadovavo Po 
vilas Mieliulis. Sustiprėjęs Pet
ras Vacbergas vėl grįžta dirbti 
su choru. Kartu dirbs ir Povilas 
Mieliulis. Taigi turime du pajė
gius muzikus pasiruošusius dir
bti su šaulių choru. Egzaminus 
reikia . išlaikyti rinktinės na* 
riams.- - Klausimas Nejaugi is 
800 rinktinės narių neatsiras pa 
kankamas skaičius norihčiųLdai* 
nuoti, kad' išaugtu ir-sustyrėtų 
šaulių choras? :
’ Choro rępętięįjqs_yyk$ pirma-; 

dieniais; šaulių namūbsėi Po va“- 
•sšįrds*-atostogų pmąk^i repetici-

šauliu namuose  J Galinčirfe»5eho" 
rė-džtyvariti .rinktinės-vadė vybė 
ir---chorvedžio prašė1 ^ėgGslruo-

3127,’ o' ir' nęužšteg is^rsvTsie j i, 
prašomi atvykti Į repeticiją ;rug 
sėjo 11 d. 7 vai/, į šaulių namus. 
Kviečiami ne vįėn ‘tik šauliai, 
bet visi įtorinųėjL ir galintieji 
dainuoti. < •

Artimiausias rinktinės rengi
nys Tautos šventė. — rugsėjo 
8-toji rengiama rugsėjo 10 d. 
šaulių natriuose. Pagrindiniu kai 
bėtoju pakviestas šaulių sąjun
gos pirirrininkas Karolis Milkd- 
taitis. Jis kalba- gražiai ir visa
da turi naujų minčių. Bus ir me 
ninė programa.

Prieš eilę metų rugsėjo 8-td- 
sios minėjimus sėkmingai reng- 

(Nrikeltaį 5-tą pšL)

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Pannicji Hull miesto vaizdai mūsų nežavėjo. Ma
no vaizduotėje Anglija buvo džentelmenų kraštas, nes 
tie keli anglai, kuriuos man teko pažinti Klaipėdoje 
tarnaujant jau minėtoje laivininkystės bendrovėje, el
gėsi ir rengėsi kaip džentelmenai. Gol dėl to ir tikėjžui“ 
si, kad anglų ne tik namai, bet ir visas kraštas turi pa
sižymėti švara ir .tvarka. Bei čia, šitame aprūkusiame 
uosto mieste to nesimatė, žiūrėdamas į tuos neskonin
go stiliaus namus, jaučiausi beveik nusivylęs.

Tiesa, nesimatė čia nė vienos medinės bakūžės. 
Visi namai mūriniai. Tai buvo gal vienintelė jų tei. 
giamoji pusė. Europoje kiekvienas namas, didesnes 
ar mažesnis, stovėjo ant nuosavo žemės sklypelio, ats
kirai. Tokie savistovūs namai, dažniausiai aptinkuo
ti arba .dažyti, su graliai pritaikytomis langinėmis, 
kurios nakties metu uždarytos, teikdavo saugumo ar 
bent jaukaus privatiškumo jausmo. Anglų namai šito 
neturėjo. Ištisai gatvės matėme tik vieną ilgą, driaukš 
tį pastatą, suskirstyta langais ir durimis į atskirus bu
tus. Šitokie pastatai — namai tęsėsi iš abieju gatvės 
pusių. Jie buvo ne tik panašūs, jie atrodė visiškai vie
nodi. Tik durų ir langu skirtingos spalvos sakė, kad 
šių namų gyventojai nebūtinai vienodo skonio ir nuo
monės žmonės. Langinių visai nesimatė. Pradėjus tem
ti ir iš vidaus pradedant spinksėti šviesoms, tik vienur 
kitur tenpų užuolaidos nuo praeivių žvilgsnių slėp
davo lai, kas 'ūduje darėsi. Tačiau ne visi langai turė
jo užuolaidas. J°igu ir turėjo, tai niekas jų neužtraukė. 
Tokie langai, kaip begėdiškos akys, spoksojo į tamsą 
parodant praeiviams savo nuogumą.

Ant namų stogų matėsi daugybe plonų, kerami
kos vamzdžių. Pirmą kartą pamatę nesupratome kam 
ant kiekvieno stogo tie keturi ar penk’ vamzdeliai* Tik 
ilgiau pagyvenę žinojome ,kad kiekviename namo 
kambaryje būtinai yra ugniavietė. Tokie židiniai) -jei 
gerai įrengti, galėtų pukiai apšildyti butus; Tačiau 
taip nėra. Anglijos ugniavietės liepsną, dūmus ir šilimą 
per tuos kaminėlius “traukia tiesiai į dangų”. Išilgai 
šaligatvio, prieš langus, tęsėsi mūrinė tvora, apie dvie
jų pėdų aukštumo. Tas ištisinis mūras būna pertrau
kiamas prie kiekvienų durų maždaug vienodo tipo 
varteliais Namų sienų plytos, kadaise matyti buvusios 
raudonos, jokio tinko ar dažo neturi. Ar nuo artimos 
jūros drėgmės, ar nuo dažnų rūkų, iš raudonumo liko 
lik neaiškiai tamsi spalva. Man toks vaizdas priminė 
Klaipėdos krašto dvaruose matytus kumečių tvartus, 
kurie irgi nebuvo tinkuojami. Skirtumas tarp Lietu
vos arba Vokietijos švarių, dažytų arba tinkuotų pas
tatų buvo labai didelis ir žymus, žiūrinėdami į tokius 
namus raminomės, kad turbūt tik šitame pajūrio niiės- 
te tokie tamsūs tie namai. Bet vėliau mums paaiškėjo, 
kad veik visoje Anglijoje panašūs vaizdai kartojasi.

Iš Vokietijos išvykdami karo sunaikinto kraš
to krautuvėse nedaug matėme prekių. Jie būdavo pus
tušti. Bet čia atrodė kitaip. Ipatingai maisto prekių 
krautuvių langai prikrauti įvairiomis dėžėmis, dėžu
tėmis bei užrašais. Mums keista, kad vtenos ir toa pa
čios rūšies dožų matosi didžiausios piramidės, kas 
Europos krautuvėse prieškariniais laikais buvo retai 
matoma. Ten parodomuose languose būdavo kiek ga
lint įvairesnių prekių, čia norima padaryti įspūdį ne 
įvairumu, bet prekių gausumu. Iš to sprendžiame, kfed 
ir Anglijoje, vos karui pasibaigus, prekių pasirinki
mas dar nėra didelis.

Taip mums bevaikščiojant ir bežiūrint į krautu
vės langus pastebime, kad netoliese keli paaugliai vai-

kežai kabinėjusi prie kelių mergaičių, einančių prie 
mus. Jos visos dėvi aukštais kulftaiš batukus* Ilgos 
bangos piaukų dailiai krėhU ant ttidfgaičih pečių. Iš 
to sprendžiame, kad čia sttbrėndtišRis iftefginoš, pbnios 
ar panelės. O čia tie vaikėzai prie jų kabinėjasi. Jau 
nutarėme jas riuo tų vaikėzų apginti ir thiii pasiruošę 
paspartinome savo Žingsnius. Tačiau arčiau priėję 
vėl sulėtinome. Pamatėme, kad šitos tariamos damos, 
nors .dažytomis lūpomis ir patamsio tom blakstienom, 
buvo gal tik kokių 12-14 metų mokinės besistumdan- 
čios su tokiais pat paaugliais, turbūt savo klasės ber
niokais. Europoje tokių jaunų, besidažančių, ant aukš 
tų kulnų stypihėjančių mergaičių bebuvome pratę 
inatvti.

Nors negaliu tvirtinti, ries nežinau, bet spėju, kad 
šitame mūšt| transporte Ahgiijon atvyko tūlas Dr. Val
teris, ktiris neužilgo višiems Britanijos liėtuViams pa
sirodė labai žinomas. Jani tie aukšti kulnai ir mer
ginų dažytos lūpos labai nepaliko. Jis nutarė prieš to
kią netikusią madą karianti, kad nėpaplistŲ lietuvai
čių tarpe. Bent kelis ntelus jis “Britanijos Lfetuvyje” 
mėgirio įtikinti inusų moteris prieš šitokių kosmetikos 
priemonių vartojimą.

Tanič pačiam^ savaitraštyje netrukus atsiliepe 
“Barbora0. Ta drųšuolė nenusileido ir niėkais pavers
davo vistis t>r. Valterio neigiamus išvedžiojimus. Kova 
dėl raudonų lūpų ilgai tęsusi. Pagaliau Barbora vis- 
tlek fiugaiėjb.

FIS
Gulti dar buto pera _ _

čiojlniO. Suvirtę ant ląvu dalinoluės^įspįidžiais. Stai- 
ga, su didftauaiu skubotumu Įbėga
nlūSų grtipės rtarys, kažkodėl visų katinu pravardeduo- 
jatnas. Kaiktfrie tvirtino, kad jo pavardė buvusi —

Katinas.
— Kbusyiute, vyfučiaL Žiūrėkite ką aš radau!
Katiri&š dtikštai iškelia laikraščio Popierių suvv- 

hiotą ghittžulą. Atsargiai Jį hulėidzia aril savo lovos ’it 
atvj’nioja. Visi apstojaine jo lovą ir žiūrime kas čia 
bris. Ir apstulborti. Gnibžtilyje suvynioti keptų bulviiį 
piršuiukai, dar šilti, ir geras gabalas keptos žuvies. 
Toks vaizdas mums, esantiems jau senokai po vaka
rienės, bematant sukelia apetitą. Katinas geraširdiškai 
kiekvienam iš mūsQ dtloda po gaba!iuką paragauti. 
Visi norime žinoti iŠ kilt ir kaip lokius skanėstus gal? 
ma gauti.

— Karri Ofltų ktUia&s, tubjail užuodžia kur žuvini 
kvepia jiiokatijfl vyrai. Apstoję Kaliną prašo pasa*» 
kyli kur 0itkę^ kad pasakytų ar įrodytų. Tačiau Kal
tinas ndsako, siūlosi pats nueiti it Mribtiėmš parneš
ti. SutirikM, kad du vytai jsftl fadftų ęahbešl}. Tflip it 
padarėm®. IššiUntėmč įtids ir iiėltukUŠ pSienkiriti vai-’ 
gėine antrą vakarienę.

Tik Katinas pasižadėjb daugiau rtfekiftftnd kitienm 
nieko nefepifkti. Mat Jagg bėdoš lurĮ)oiile kol. su pi
nigais atsiakaitėhte. Nežinodami kafetaf dkagumas' 
įdavė Katiliui Irios pehkis šilingus, kuftucft glvcme Cii-! 
xaven’e vtfe tik aflt laivo užlipę. Kriiuttfvttttnkas iš at
neštų pinigų aUkailė tiek* kith jfttt Pteikejo. Kitus grą
žino Katinui nešttsntulkinęs.

Vėliau, jau apsigv venus. sužinojome, kad taukuo j 
se kepti bulvių pirščiukai ir žuvis, daugiausiai men-Į 
kė, britai vadina Pish & CHipS. T&i !abai populiaru* Į 
maistas. Kickvicnanu; micski rajoac ranOasį-bent ke‘ 
tfdk •CtptfHčjf .kĄM kur durnos ntefu. it t
vakare galinia nusipirkti Fish & Chips išsircšiinuk f 
arba ten put BžkiddiMjė ‘ pHsiMus, fxnatgv ti, I

(Bus daugiau)
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WALTER WOIDAT

Laidotuvių Direktoriai

_____.________

MAGDALENA STANKŪNIENĖ Iš gėlių ciklo—aliejus

•MKBTV IR ILAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T,kf. 495-0533

DR.LE0NAS SEIBuTISj

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos diraktorm*

MB S, Hanhtlm Rd., Wsstchestw, K- 
VALANDOS: 3—8 darbo diennmiy ir

• JGU__BE 3-38% j
OR. X B. GLEVECKAS 

GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ą^ECJALYBS AKIŲ LIGOS 

>907 Wa»t ]03rd Strati 
Vplandot pągal suaitaiima.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 S<k Puiajkj Rį. (Crowfwd 
Madical Building). Tel. LU 5-6446

Priima lipomus pa^al susi tarimu 
Jei oeaUiliepia, skambinti 374-8004.

DR. FRANK PLEURAS
OfTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71 St TtL 737-5W

Tikrina akis Pritaiko akinius, ij
“contact lenses”’

VaL agal susitarimą, uždaryta tree

’ INKSTŲ, PŪSLĖS /n 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrai. 1—4 popiet 
ketrirtd. 7 yal vai.
Ofiso telafu 776-2880 ~ 

RĮTridencijos telsf^ 448-5545

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠIAU
LIŲ RINKTINĖ

(Atkelta iš 4 pel.)
davo Bendruomenės apygardos 
valdyba. Jai rengti nustojus, ren 
gia Vytauto Didž. Šaulių rinkti
nė. Į minėjimą kviečiama atsi
lankyti visa Čhįcagos lietuviui__ ___
visuomenė. Juk tai mūsų Tau-i ir paaukoti.

tos švente!
Antras rugsėjo mėnesyje ren

ginys bus kasmetinis rudens ba
lius, rugsėjo 16 d. 7 vai-, šaulių 
namuose. Taip pat bus ir progra 
ma.

Jono Ylos tvarkoma rinktinės 
biblįoteka auga knygų skaičiu
mi. Knygos bibliotekai galima

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* Apsivilki te Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventuaiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsi vilksi me visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

IV. RAŠTO TYRiNiTOJAI.

Mažeikai Evans
Gyv. 3512 W. 81st Place. Chicpgoje.

Mirė 1&78 m. rugpiūčio 18 d.. 12:20 vai. p. p. sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Mildred LeVesque, brolis Frank, sūnėnas 

Frank, P., jo žmona Marilyn, marti Ruth ir daug produkterecių jr 
prosūnėnų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Vedonis buvo dėdė mirusio Richard.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South. Wes

tern Avenue. - " '
Antradienį, rugpiūčio 22 dieną, 9:00 vai. rylp bus lydimas iš 

koplyčios į Sv, P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o pd gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiro Lietuvių kapįnėsę-

Visi a.a Walter Woidat giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam .paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, sūnėnas, marti, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL1 737-8600.

Tryš Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CM1RŲRŲAS

3«ndri praktika, MOTERŲ ligoc 
Ofisą* 2652 WEST 5vth SYROET

Tai. PR S-1223
OFISO VAL.: pirm, antiad., trečiad.1
(r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. StaUdie-; 

iaL .popiet k kita Laiku

. P. ŠILEIKIS, O. P. !
OBTHOPEDA^-BROTEZfSTAS į 

tai - Protezai. ban-, 
Speciali pagalbi kjfoms 
Support., ir t t ' j

JOHN A. TRILIK (TRILIKAUSKAS)

Šauliai darbu ir finansiniai j Rinktinės valdybos posėdyje 
remia daug ką, o sau paramos 
teprašo tik atsilankyti į rengi
nius. Vien praėjusiame, karšto
je vasaros dienoje įvykusiame 
rinktinės valdybos posėdyje, vai 
dyba paskyrė 50.00 dol. Argen
tinos Ji.etuvių namams ir 25.00 
dol. Kairio ir Bielinio pamink
lams.

neapsieinama be namų tvarky
tojo Juozo Mackonio pranešimo. 
Jis padarė pranešimą ir praėju
siame posėdyje. Kitaip ir būti 
negali. Geras administratorius, 
geri jo talkininkai, o ir rinkti
nės pirmininkas ir moterų vado 
yė nenuilstamai namais rūpina
si. Visada geras žinias pasėdžiuo 
se praneša valdybos finansinin
kas Julius Pocius. Tai kruopštu 
mo ir tvarkingumo pavyzdys. 
Tikras “skarbų” saugotojas.

Praėjusiame rinktinės valdy
bos posėdyje priimta 10 naujų 
narių, šaulių sąjunga-Ar jos da-' 
lis Vytauto Didž. rinktinė, kiek 

i gali remia visus mūsų tautinei

DA2M1DG aD -Jšaudymas ir kiti reikalai

Atgaivintas gaudymo sportas. 
Jam vadovauja yečislovas Bra
zas (4?32 W. 99 Pl.. Oak Lawn, 
UL, tel. 423-3517). šioje srityje 
prityręs vyras., ^as Kazį Jakštą, 
prie Union Pjer? yra įrengta sau 
dykla.. “Išvirtau krūmus, sut- « 
varkiau šaUdyHą, bet šaudyto-] veiklai reikalingus uždavinius, 

■jų neątsjrandn”, pasakė V- Bra-lsau teprašo tik, kad neužmirši 
zas, rinktinės valdybos posėdyje. ’ ‘J

Yra šaudymo sportu besiįdo- 
maųjančių, todėl visi kviečiami 
užsiregistruoti pas V. Brazą ir 
šią įdomią sporto šaką organi
zuotai puoselėti.

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440Gyv. Oak Bark, fil. Daug metų buvo kirpėjas.. Chicagoje.

Mirė 1978 m. rugpiūčio 19 d-r sulaukęs 81 mįžįaųs- Gimęs 
i Lietuvoje. <

Amerikoje išgyveno daugelį metų. 3 . ' * ‘ / -
Paliko nuliūdę: duktė Florence Biesiada, jūs-'vyras John, sūnus 

f John D., jo žmona" Marie/ mukai—--Stephan, Dennwv Christine, 'John, 
Diana ir Pauline,^proanūkė'Stėfanie, sesuo NelBe JUisšąll ir;kiti gi- ■ 

_jninėą> .draugai ‘ir pažįstami. 7 - o’" W
Lietuvoje liko sesuo JLnna. ‘f v > •
Velionis buvo vyras mirusios Albinos. j'.t/ - > ’ -
Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos . Legiono-- Postui Nr- 271. 
Kūnas pašarvotas .Pętetson Jęęplyčioj^ 6938 -W-, North..Ayę.. 
Antradieni, rugpiūčio 22 dieną 16:00 vaL ryto bus lydimas 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. c v:

Visi a. a. John Trilik giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskatoj? patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, proanūkė, seserys, giminės

Laidotuvių direktorius Mr. Paterson. Tel. 637-4441.

kite, kurie gali, atsilankyti į ren 
ginius įr prisiminkite, kad ne sa 
voje žemėje veikia Lietuvos 
šaulių Sąjunga ir kiekvienas 
lįetūvis’ yra kviečiamas būti jos 
nariu.

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

iš

>

Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSTYMAI 

MOVING
Lx dim ai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
4L iERtNAS 
Tai. WA 5-8063

26M W»*t 63rd St, Chicago. HL 60629 į 
•1 TaUf-; PRoapact 6-5084

TĖVAS IR SŪNUS

STANLEY KASARSKI

ir

S.

iš

Lt
h te^poc® MarĮoe /

cream dressing. Simple to make and deUdcoa to Mm, a
Bernice, pagal tėvus Valiūnas, duktė 
žmona Maureen, motina Pauline, gyv.

Developed by home ecocaiabte foe Morion Mt Compeny, 
I drawing** quick, pick-mewp flavor comet tarn a oomteaa- 

doo ot brown Mgtf and Mortpd*Nature*! SeMQOnjpfQiunf 
i blend.

Other aalad tipa? To plwe fbe aya ai imH M M teite texK 
Wiry color, shapes and sizes of different fruits (or Mptabio) 

■ WthijerTOg pUtter.
\ To prevent cut fruit from dhcoloring. dip alM or WadgM

Gyv. 7158 S. Lawndale Ave., Chicago, III.
17 d., sulaukęs 60 metų amžiaus. Gi-

, — -t r--. a--- --  - . « . - — '

4 >*■ i ~ — - •- — -a - - _ _ . • _ / —

ONA BARAUSKIENĖ

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

Telef. 476-2345

R ADŲ O 1EIMOS VALANDOS

Visos programos Ii W0PA, 

4420

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
raL ryto.

' Vadafa Aldona Daukut

Talof-c HEmlock tfjlf 

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, JLL &&

Didžiau mos icąjVKf 
paririnkimaj

PM TieatiMU

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra-

jfemj riųjime NaųjittlM <hi &■

t M enp fimtypecM M v
brown cqg<

Combine oB te jfntfl tpvlj te

Gyv. Cicero, Illinois.
Mirė 1978 m. rugpjūčio 17 d., 5:00 vai. ryto. Gimusi Latvijoje.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Danutė Liepienė, žentas Stasys, anūkas 

Algis Liepa, brolienė Marija Banaitienė, jos duktė Gabija Flynn 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis — Butkus koplyčioje, 1446 So. 
Ave., Cicero, DI.

šeštadienį. rugpjūčio 19 dieną 10:00 vai ryto buvo lydima 
koplyčios į šv. Antano par. bažnyčia, o po gedulingu pamaldų bu
vo palydėta i Lietuvių Tautines kapines.

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, brolienė, giminės.

Laidotuvių direktoriai Vasaitis ir Butkus. Tel. OL 2-1003.

ir

50

iš

Mirė 1978 m. rugpiūčio 
męs Irons, Michigan.

Paliko nuliūdę: žmona 
Carolyn, sūnus Kenneth, jo 
Hebron, Ind., sesuo Ann Mikalouski, jos vyras Dominick, gyv. East 
Chicago, Ind , ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Post Nr. 271 
buvęs pirmininkas Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo.

fiestadienį kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 
Western A ve.

Pirmadienį, rugpiūčio 21 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas 
koplyčios i §v. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. stanjey Kasarski giminės, draugai įr pažįstami nuošir-x 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, rrx>tina, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.
Swkwbi 9HRH

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
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INCOMING INSPECTOR

KAS VERTINGA

sese m
RESEARCH INSTITUTE

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TOOL ROOM MACHINIST Tel. 737-7200 *rbi 737-8334

MACHINE ASSEMBLER

GOOD ROOFERS WANTED
WELDING

STASYS ŠAKINIS
484-1707

WM. A. LEWIS

WM. A. LEWIS
Pavardė ir vardas

Naujienoms reikalingas
Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresai

Pavardė ir vardai

Pavardė Ir vardai

Adresai

typing ability required. TWX/ 
ability helpful. Loop location, 
opportunity for advancement

567-4167
I I T

429-0505
681-1130
585-1020
795-5900

TINLEY PARK STORE 
WINSTON PLAZA STORE 
SCOTTSDALE STORE 
CERMAK PLAZA STORE

3843 West 43rd Street 
Tel 523-4804.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

ROOM
I N I S T

die manufacturer 
has a minimum of 

with tool room

Change the oil and 4 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

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

ginio darbo gimnazijoje, Ji b 
mergaičių bendrabučio vedė

Cal! Frank ZapoIIt 
GOSVi w.vsm St.

GA 4-U54

ENERGY 
WISE «

•' 13 anksto be raj 
mažindamas zusiraši

CARSON PIRIE SCOTT & CO 
9700 S. Western Ave.

Evergreen Plaza

— Sen. Edw. Kennedy norėtų 
būti demokratų partijos kandi
datu prezidento pareigoms, bet 
prez. Carter pareiškė, kad sena
torius yra asmeniškas geras jo 
draugas.

TOOL; &r ME. c 
TROUBLE SHOOTER

Idsurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

MACHINE ASSEMBLER
Must have own tools.
Free Hospitalization.
Apply in person:

NYGREN DAHLY 
1422 W. Altgeld, Chicago

LAIKRODŽIAI Įr BRANGINYBRS

Pardavimai tr Taiaynai 
um win m sTMn :

• L. Teįfo

MUST HAVE OWN TOOLS. 
FREE HOSPITALIZATION. AP 
PLY IN PERSON NYqREN DA I 
HLY 1422 W. ALTGELD CHGO. Į

Rugpjūčio 20 d. nuo 12 . vai. 
Amerikos karo veteranų VFW- 
'9115 postas ruošia valstybinia
me miške prie 26 gatvės pietuo 
se ir Des Plaines Ave. vakaruo- 

‘se North Riverside ^Illinois, pik 
niką.

■ ..Visi -lietuviai kviečiami daly
vauti.

Contact MR 
- 585-5300.

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcharAV. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

1 Ramiai moteriškei reikalingas 4 
kambariu butas antrame aukšte Brid- 
geporte, ramiame name. Skambinti 
po 6 vai. vakaro. 927-7414

PRINTER - OFFSET

M. i I 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 kitoki blankai. ;

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VINCINITY 35th & ARCHER
PHONE 247-0490

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo __
yra naujas skaitytojas. Priede________doL

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

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

T
Pavardė ir vardai —-—___ ___________________________________________

• Press Brake Operatoriai.
• Mašinų Operatoriai,

• Kiti Bendriems Fabriko 
Darbams.

Labai geri dirbtuvės priedai 
Pageidaujami pietinės Čikagos 
gyventojai. Kreiptis asmeniškai

MARVEL METAL
PRODUCTS COMPANY

Willing to work hard. Plenty 
of work to do. Call between 9 
and 5.

10 West 35th St.
Chicago, ILL 60616.

equal opportunity employer 
M/F HDCP

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJTMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Dalcy kole; 
gusiems kursus 
kelionių agentu, 
dės rugsėjo 
virtadienių 
Rice aukšt. 
So. Pulaski 
rugsėjo 6, 7, 
legijoje, 
Teirautis

REIKALINGI:
PRODUKCIJOS DARBININKAI 

DIENOS IR NAKTIES 
PAMAINOMS

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

RENTING IN GENERAL 
Nuenai

MACHINIST — DIE MAKER
Setup & maintain custom built spe
cialty packaging equipment. Clean 
light work.

N E in city location
FOR INFORMATION 561-2496

— Illinois valstijos loterijoj 
rugpjūčio 17 Big Pay Day lo
šime laimėjo 069, 92 1 ir 7311. 
Gold Strike loši me 1 ai m ėjo 06, 
18, 31 ir 01...

HOUSEKEEPER — Live-in 
Wanted by Wilmette Family 
w/4 child. Gen, lisewrk, no coo
king, pvt. rm. w/TV. Days off 
flex. Must supply recent Refs. 
Englishspeaking foreign well- 
come.’ "Top salary. 251-3515.

— Vasario 15 gimnazijoj, Vo
kietijoje, mokslo metai prasi 
dės rugpjūčio 21 d. Iki šiol gan 
tomis žiniomis iš įvairių Ame
rikos vietovių ten vyksta 13 
mokinių. Taip pat vyksta hu
manitarinių mokslu magistre 
Ramunė Kviklytė. Be pedago-

Men experienced in lathe, mil, 
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.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

TECHNICIAN
IIT Research Institute, a leading 
independent research organiza
tion, has opening for a Techni
cian in animal research. Pref er 2 
years College, ideal with mic
robe biology background.

Work will involve training 
in cell culture, animal research 
and cancer research laboratory.

If qualified, please contact: 
CATHERINE JABLONSKI

BENCH ASSEMBLY

Steady employment for mechanical
ly inclined men. Days. Tools help-

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos# ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Taiman Avė.

Tol. 927-3559

DĖMESIO
42—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9t pusmečiui automobilio 
ulablllty apdraudimai pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

SK ASHLAND AVI.
5ZM775 . ‘

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALs 
Dirbininkp Reikli

TOOL
MACH

Modern brake 
needs a man who 
5 year experience 
equipment Must be a self starter, 
aggresive and work without direct 
supervision. Salary commensurate 
with experience and ability.

A CMP ANY WITH A FUTURE! 
CALL DOREEN 339-5951

POWER BRAKE; DIES
263 W. 154th St.
So. Holland, III

An equal opportuhrty employer

—: SPECIALI 20% NUOLAIDA 
:UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
[Daug įvairių puošmenų. Moka
sine $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto 'žeiiklus“ ir pinigu 
kolekcijas. - PĄTRIA, 4207 Sd. 
Sacramento. Tęl.247-5081. JPr.)

Męs,.,planu°jame , papildo
mą kelionę į Vilnių spalio mėn. 
Marius Kiela — 737-1717.

’ KPr.)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę reikia

Experienced A B Diek 350*360. 
Loop printer. Excellent compa
ny benefits.

346-8081.

MATRON
Immediate opening for part time 

Matron.
Apply in person:

PERSONNEL OFFICE

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi-1 
cago area seeks maintenance 
mechanic with good all around 
skills with heavy emphasis on' 
electrical and welding. Union 
shop. Call 248-6767 for appoint- j 
ment
An Equal opportunity Employer ?

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

72 ir Campbell VA aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rusvs. 
$65.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

JAV stu 
Lietu 
metu 
rasti

KEY PŲ>;CH OPERATOR 
t )l^-2 years? Experience

Near Midway Airport 
' Call Mr. McIntyre 

767-2500
An equal opportunity employer

LIETUVIS 
/DAŽYTOJAS

- 4612 S. Paulina St
• / . J (Towr. of Like; */ 
Dažo namus Iš Ii»zko Jr Iš vidau* 

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtQUrrn ®IFT PARCH. I IfXVKI 
1M1 W. Ckle»«a, IIL — T«L WA M717
m3 Sa. St, CtelCM., IIL — T< tM-ttM

V. YALANTIKAI

Experienced with making and repai, 
ring of piercing, blanking, forms 
dies etc. used in. metal stamping 
operations. Must speak English. Ap
ply: BELL & THORN

4259 S. Western Blvd., Chicago

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

725-0575

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MECHANICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
gas—LPG, FCR controls + abi
lity to trouble shoot. We provide 
advanced training in cable 
form, EV I plus square D con
trols. We offer excellent wages 
plus company free fringle be
nefit package.
LESSMEISTER
CLARK LIFT of CHICAGO SO 

7000 West 63rd Str 
Chicago, Ill. 60638.

..HICKORY HILLS MOTEL...
(Under NE)V MANJAUEMEyT)

NEEDS MAIDS
Full *& Pąrt Time

598-4000

• Platinimo vajaus proffa, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
Enlmul nemokamai be joklų įsipareigojimu._____ _____________________

Good 
Telex 
Good 
and excellent benefits.

CALL DON VOYLES
368-9030.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

VALDIS

— Ofelija Baršketytė, . 
denių atstovė Anierikt 
vių l'arvboje, vasaros 
pakviesta dirbti VLIKo 
nėję, New Yorke.

MAN in his 50-ties, handy with 
tools to clean metal in junkshop. 
Can 226-3893.

ija ntasia suair
— kaip tapti 
Kursai prasi- 

1 i d. ir tęsis ket- 
vakarais Broter 
mokykloje, 10001 

Rd. Registruotis 
ir 8 d. Daley ko-j 

7500 So. Pulaski RdJ 
735-3000 Suaugusių j 

švietimo skyriuje. Kursų ant-' 
roji dalis apims moteliu ir vieš 
bučių administravimą ir šauly 
kius su kelionių agentūromis. 
Čikagos gyventojai už kursj 
moka 10 doleriu.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARDA N0REIKLEN1

tM? Wert AHk St, CMe*ro, m M62f ♦ Tet WA 5-27S7
Oi^ellt KcIriRklmtt f*ru« fOUm Įvairiu

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

A.A. Petras šatulis iš Mar
quette Parko, buvęs Lietuvoj 
kariuomenės viršila, mirė rug 
piūčio 15 d., su’aukęs 74 ni 
amžiaus. Liūdėti liko žmona 
Marija. Pašarvotas Mažeikos 
Evans šermeninėje »o penkta
dienį laidojamas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Velionis tar 
navo pagelbiniuose daliniuose 
prie Amerikos armijos Vokie 
tijoje.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vaįaug komisija kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškai spMfc 
dos pirmūnų pavyzdžiais; platinant šį- seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant- ir 4į užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti’ <nenntr0k- 
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos :Lietuvos;ir ’ jos imoitių- gerovei, bendromis jėgėffds 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės, atstatymo ir^ viguo^ino-lietuviškų rei 
kalu renesanso, _><

t. r , • “X* *’v • ;' *' »’ i~ r--« ; * i o ’ • r < t t-r{ VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti. Naujienas, atsirado ^mecenatų, kurie 
tinimo vajaus labaf vertingomis dovanomis naujiems si

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

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

Needs mature sales help for women’s fine fashion store full or 
part time. Must be exp’d. • Commission on all sales. • Exell. Sa
lary. • Emp. discount profit sharing plan. • Apply in person, or 
call 12 noon.

PRESSMAN

Some printing experience in High 
School shop or trade school. Will 
train on AB Dick. 5 day wk. Air 
cond. shop. Good wages. Time and 
Vi overtime. Profit sharing. Free< 
hosp. ins. Paid lunch period.
NORTHWEST SUBURBS. 673-4646

MACHINIST
ENGINE LATHE

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

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero. Ask for Machine 
Shop. ■

___ __  ■ i< - k “i ■ t a

Senasis lietuviu liaudies menas

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

CALL WAYNE 
DATA SPECIALTIES

Northbrook 564’1800

Lsfahane ir kitose Irano vie 
Jie | tose įvyko keli susidūrimai su 

policija. Ajjie 40 žmonių yra sun 
kiai sužeistų. >

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED OPERATORS 
IN THE FOLLOWING JOBS:

♦ DE VLIEG/Jig Mill
• External & Universal Grinder,

• Internal Grinder,
• Milling Machine Operator,

• Gear Grinder
♦ Spiral Bevel Gear Cutter & Grinder.

Must speak English, be able to read blueprints, do setup & have 
tolls. Excellent benefit program.

LITTON PRECISION GEAR
4545 S. Western Blvd., Chicago’ < 
847-4211 < MS. O’SHEA

An equal opportunity employer

— Sės. M. Dorotes, šv. Kry-(------------ ——
žiaus ligoninės preziaentė ii išrinktas 4-to Distrikto chirur 
vedėja, rugpjūčio 15 d. atšven gų Čikagoje pirmininku 
ir 50 m. nuo vienoliškų įžadų lyra baigęs 1943 m. Loyolos uni 
kartu su 16 kitų to vienuolyno Į versiteto medicinos mokslą.

buvo instruktorium Kard.
T ta vi Strich medicinos mokykloje—- Dr. Jonas P. Waitkus, šv. ... . . .. .„ . priklausė Armijos mediku korKryžiaus ligonines gydytojas iru . . , , -A -. ... . . . | pui ir buvo kapitonas, pnkiauChirurgijos skyriaus senjoras . .. . , . . Jr. . .J . j so daugeliui gydytojų bei chi- 

■ - 1 ~ " į rurgu organizacijoms.

BEST THINGS IN UFE

State Farm Lile Insurance Company |




