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BREŽNEVAS SIUNČIA DAUGIAU NAUJU GINKLU Į VIETNAMĄ
Užsienio ministerija Maskvoje pasikvietė 
du JAV žurnalistus ir dar kartą juos įspėjo

SINGAFCRAS. — Sovietų vyriausybė siunčia didesnį kiekį 
pačių naujausių ginklų į Vietnamą. 1975 metais sovietų valdžia 
pristabdė ginklų siuntimą į Vietnamą.. Tuo metu šiaurės Viet
namas laimėjo karą ir gavo didoką kiekį naujų Amerikos gink
lų, paliktų Pietų Vietnamo vyriausybei. - -/

Dabar politinė padėtis gerokai 
pasikeitė.. Paskutiniais mėne
siais Vietnamo karo jėgoms te
ko susidurti su Kinijos kariais, 
atvykusiais ginti Kinijos pilie
čių. Laoso ir Ta j aus kariai ne
gali pasipriešinti Vietnamo ge
rai ' organizuotiems daliniams, 

'Kinijos kariuomenė yra geriau 
paruošta susirėmimams. Vietna 
miečiąi galės vykusiai pasiprie 
sinti kiniečiams tiktai pačiais 
naujausiais ginklais, kuriuos 
Maskva laivais siunčia į VieĮ> 

- namą. / r '
' ■ |'i \ ' ' . . .

■■ve, ii; Lengvesnius ginklus
. į; siunčiu lėktuvais

■į j ' t j • II VI ’ * • .
* Sunkiąsias artilerijos dalis ru- 

sai siunčia transporto laivais, o

; Hs riunčia lėktuvais. Laivais ve
žamų prekių . specialistai. tvirti
na, kad pastaruoju metu sovietų 
valdžia jau yra pasiuntusi į Viet 
namą kėlias važmas sunkesnių 
ginklų Pirmieji ginklų transpor 
to laivai pasiekė Vietnamą lier 
pos pradžioje.^ -Ai i '

Tuo tarpu pasienio susirėmi
mai vyksta tiktai retkarčiais. 
Tie susirėmimai esti trumpi, bet 
labai žiaurūs. Kinijos kariai la
bai atkakliai gina užimtas pozi
cijas, .bet pastaruoju metu ir k- 
niečiams , sunkiau išmušti gė
liau ginkluotus vietnamiečius.

Amerikos reporteriams 
neduoda ramybės

Sovietų užsienio ministerija 
pakvietė tuos pačius du Ameri
kos reporterius, kurie jau su
mokėjo kels tūkstančius dole
rių teismo išlaidų, atsisakę pa
tikslinti Amerikoje paskelbtas 
žnias apie sovietų gyvenimą ir 
nenuėjo į teisėjo Lev Almazovo 
teismą, kai jis norėjo pranešti 
apie bylos nutraukimą Ameri
kos žurnalistai nenuėjo į teismą, 
užtat jiedu buvo pakviesti į už
sienio ministeriją. Ten New 
York Times reporteriui Craig 
Witney ir Baltimore Sun repor

teriui Harold buvo pranešta, kad 
jų paskelbtos- netikslios žinios 
galėtų būti pagrindu atimti 
jiems teisę būti spaudos atsto
vais Sovietų Sąjungoje, bet so
vietų valdžia to nedarysianti.

Sovietų valdžia, siekdama ge
resnių santykių tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, tų dviejų žur
nalistų nebaus ir paliks jiems 
teisę atstovauti Amerikos laik
raščius Sov. Sąjungoje. “Turė
dami galvoje, kad jūs jau sumo 
kėjote teismo jums paskirtas pi
nigines baudas ir sovietų teismo 
išlaidas, užsienio ministerijos 
spaudos skyrius . skaito galima 
šį kartą pasitenkinti vien įspė
jimu, kad -ateityje parodytumė- 
te'; re£kal*rig6s pagarbos sovietų 
teismams ir prisilaikytumėte 
krašte veikiančių įstatymų ir pat 
varkymų žurnalistams”. — sako 
žurnalistams įteiktas užsienio 
ministerijos Lev Krylovo pa
reiškimas.

Ministerijon pakviesti abu žur 
nalistai pasiėmė Krylovo pa
ruoštą pareiškimą ir, jam nepa
dėkoję, išėjo.

Senosios Jeruzalės gatvė, kuria šiandien asiliukas yra pati pigiausioji ir parankiausioji 
pervežta™ priemonė; Kaip buvo prieš du t^slaa ' ,eruzalžs vals-
das mažai pasikeitė. r. llu
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Rugpiūčio 26: Pandvina. Za- 
ferinas, Ugnė, Algiminas, Žval- 
gūnas, Jogintas.

Rugpiūčio 27: Monika, Keze- 
ris, Didirė, Tolvydas, Tautgei- 
dis, Visgirdis.

Saulė teka — 6:09, leidžiasi] 
— 7:36.

šiltas drėgnas, gali lyti Ir 
griausti.

TRYS VYSKUPAI IR AMBASADORIAI IŠLYDĖJO SENATO UŽPUOLIKUS

Onasaitė rengiasi 
gyventi Maskvoje

Maskva, Rusija. — Christina 
Onasaitė, pralidusi porą savai
čių Graikijoje, vėl atskrido į 
Maskvą, pasitarė su savo Serge
jum Kauzovu ir nutarė apsigy
venti Maskvoje. Ji tuojau nusis- 
samdė butą netoli botanikos so 
do ir liepė vyrui sunešti įvairio 
se vietose išmėtytas josios do
vanas ir abiejų daiktus. Mėne
siui už butą graikų milijonie
riaus duktė sumokėjo 150 rub
lių. Ją labai buvo paveikusios 
žinios, kad josios vyras yra bu
vęs sovietinis saugumietis. Vie
toj medaus mėnesio, Kauzovienė 
buvo išskridusi į Atėnus, kur 
turėjo progos išsikalbėt su span 
dos atstovais bei savo tetomis. 
Ji prižadėjo joms būti labai at
sargi, bet tuo pačiu metu ’ji pa
reiškusi, kad jai patinka josios 
vyrelis, kurio ji nesirengia taip 
greitai atsikratyti

Už vaiką reikalauja 
stambos sumos

CINCINNATI, Ohio. — Ne
pažįstamas žmogus pagrobė res 
tarano savininko trijų metų vai 
ką ir reikalauja 100,000 dolerių 
už sugrąžinimą. Tėvas buvo na
mie, bet su keliais savo drau- 

• gaiš žaidė sode golfą. Nepažįs 
tarnas įžengė į namą, pasigriebė 
nuogą vaiką, išėjo į kiemą, sėdo 
mašinon ir nuvažiavo. Federali
nė policija įsikišo, nes manoma, 
kad vaikas išvežtas į kitą vals-

DAR VIENA GALINGA BOMBA PRIEBRITU KAREIVINIU VOKIETIJOJ
■ .■ ‘ v ! I

? Britu ekspertai laiku suspėjo išmentuoti
"1 wfomobiliu atvežtą galinga bornbą -?vrr

MONCHEN — Glabach, Vo-kietija. Ketvirtadienio rytą’ prie 
britų kareivinių, kur yra visos didelės Reino apygardos štabas, 
buvo padėta galinga bomba, bet britų ekspertai suskubo laiku 
išvengti didelio pavojaus.

Ankstų rytą prie kareivinių 
štabo namo privažiavo automo
bilis ir sustojo Automobilį :atve 
žusieji žmonės dingo, o pačią 
mašiną paliko gatvėje, šalia na
mo. Tuojau buvo pakviesti eks
pertai, kurie pradėjo mašiną ty
rinėti. Jie nustatė, kad mašinos 
bagažinėje buvo laikrodžiu nūs-

WASHINGTON, .D C. — Sena 
tas yra pasiruošęs iš pagrindų 
pertvarkyti pilietinės tarnybos 
įstaigą (Civil Service), kurioje 
pastebėta daug nenormalumų.

tatyta bomba Ekspertai grei- f Nustatyta, kad visa eilė Civil 
Service tarnautojų nepajėgia 
arba nenori tinkamai eiti savo 

■pareigų. Darbas jiems buvo pas 
kirtas politikų, bet jie ne visuo 
me parinkdavo darbui tinkamus 
žmones. Prezidentas taip pat ne 
patenkintas dabar veikiančiais 
Civil Sendee nuostatais. Jis no 
ri gauti teisę darbui netinkamus 
tarnautojus atleisti. Dabar vei
kiantis įstatymas draudžia at
leisti Civil Service tarnautoją.

tai atidarė bagažinę ir laiku iš
montavo atvežtą bombą. Reika
lu susidomėjo Gladbacho polici- 
cija, kuri ėmėsi nustatyti, kam 
ta mašina priklausiusi ir ku
riais sumetimas bomba buvo at
vežta ties britų kareivinėmis.

Bombas dėlioja 
tarptautiniai teroristai

Vokiečių policijai jau pavyko 
nustatyti, kad praeitą savaitę 
mestos bombos ir šiandien at
vežtoji yra padėta tarptautinės 
teroristų grupės darbas. Kaip 
vokiečiai tą nustatė, bet jie ži
no, kad Europoje veikia gerai 
organizuota ir dar geriau apmo
kama tarptautinė teroristų gru
pė, vykdo iš Irako einančius įsa 
kymūs. Britai nustatė, kad baga 
žinėje buvo padėta 45 svarų ga
linga bomba, sujungta dviem 
skirtingom dėžėm, kad 
galia būtų dar didesnė.

Britai ir vokiečiai nori 
ir tiksliai nustatyti, kur
galingo bombos buvo gamina
mos. Stiprėja mintis, kad tai ga 
Ii būti iš Maskvos organizuoja
mos akcijos darbas. Sovietų po
litikai bando pakenkti šiaurės 
Atlanto valstybių vedamam dar 
bui.

josios

ištirti 
tokos

— Italijos karaliaus 41 metų 
amžiaus sūnus Victor Emanuel 
padėtas kalėjimą už vaokietaitės 
peršovimą. Jį tvirtina, kad ne
laimė įvykusi netikėtai.

l

serga leukemija
JERUZALĖ, Izraelis. — Gy

dytoja nustatė, kad dabartinis 
Sirijos prezidentas Hafez Asad 
yra nepagydomas ligonis. Jis 
vykusiai tvarkė valstybės reika
lus, bet dabar nustatyta, kad jis 
serga leukemija. Specialistai ap 
skaičiuoja, kad ilgiausiai jis gali 
išsilaikyti vienerius metus.

Prezidentas Asad, pats būda
mas karys, mokėjo labai grai 
tvarkyt Sirijos karo reikalus. 
Kariai jo klausė. Jei ne Asadas, 
Sirijoje būtų buvusi didelė su
irutė, bet jis mokėjo palaikyti 
tvarką ir kontroliuoti karius. 
Jis norėjo kištis į visus vidaus, 
užsienio ir karo reikalus, dirbo 
ilgas valandas, todėl ir nustojo 
sveikatos.

— Korčnojus prašė Karpovą, 
kad 16-tą žaidimą baigtų lygio
mis. Karpov*® •nHfea.

smarki audra
MANILA, Filipinų salos. —

Trečiadienio popietę šiaurinę Fi- das nemiegojo. Nemiegojo ir iš 
lipinu salų dalį pliekė tokia sti-Jkitų kalėjimų į Managua, veža- 
pri audra, pavadinta Elenos var mi politiniai kaliniai.
idtt.jkąd-padarė nepapfasfaF-dide 
lių nuostolių salų gyventojams. 
Nepaprastai smarkus lietus ir 
vėjas vertė ' medžius. plėšė sto
gus ir pakėlė vandenį vilose sa
lose. Baguio miestelyje audra 
taip smarkiai kirto, kad ten 
šachmatininai sustabdė žaidy
nes. kad galėtų pasižiūrėti į siau 
čiančią Eleną.

Panamos vyriausybe internavo teroristus ir 
išleistus politinius kalinius

PANAMA, sostinė. — 25 Nikaraguos maištininkai, priklausan
tieji vadinamai sandinistų organizacijai, ir 58 politiniai kaliniai, 
Ivdimi trijų vyskupų ir dviejų ambasadorių, lėktuvu nusideido di
džiausiame Panamos aredrorne ir paprašė vyriausybę duoti atvy
kusioms politinių tremtinių teises. Nacionalinės gvardijos kariai 
buvo apsupę aerodromą ir nieko į jį neįleido. Trys Nikaraguos 
vyskupai ir dviejų valstybių ambasadoriai buvo paleisti aerodro
me. o visi Nikaraguos piliečiai buvo ‘susodinti į automašinas ir iu- 
vežti į Panamos nacionalinės gvardijos kareivines, esančias 19 
mylių artumoje nuo Panamos sostinės.

Panamos nacionalinė gvardija 
atėmė visus Nikaraguos maišti
ninkų ir teroristų ginklus ir pra 
dėjo kiekvieno atvykusio žmo
gaus apklausinėjimą. Panamos 
vyriausybė gali duoti atvyku
sioms Nikaraguos maištininkams 
uemtinių teises, bet ji pirma no 
n išaiškinti, ko jie siekia ir ko
kiomis priemonėmis. Panamos 
vyriausybė pradžioje nori leisti 
atvykusiems pailsėti, nes senatą 
užpuolusieji teroristai 48 valan

Tito Hua bučiavo, 
o serbai šoko

BELGRADAS, Jugoslavija.—: 
Jugoslavijos aukščiausios tary
bos pirmininkas Vidoje Zarko- 
vic parvežė premjerą Hua į pre
zidentinius Tito rūmus, kur bu
vo susirinkę geriausi Jugoslavi
jos šokėjai ir dainininkai. Kai 
Tito glėbesčiavo Kinijos prem
jerą, o šis bučiavo Tito skruos
tus, tai kieme serbai šoko. Ser
bai džiaugėsi, kad Huos atvy
kimas pristabdys sovietų karo jė 
gas nuo įsiveržimo į Jugoslavi
ją. Jeigu 86 metų amžiaus Tito 
ir mirtų, tai serbai galvoja, kad 
Hua prilaikytų sovietų karo jė1- 
gas. Taip galvojo ir galvoja dide 
lė Jugoslavijos serbų dauguma. 
Visi bijo sovietų karo jėgų ir 
rusiškų saugumiečių. Jiems Tito 
yra geresnis, nes jis turėjo drą 
sos pasakyti Stalinui, kad nesiūs 
tų daugiau sovietų karių į Jugos 
laviją.

— šiaurės Vietnaman nuvyko 
amerikiečių delegacija, kuri no 
ri nustatyti, kur galėjo dingti 
340 Amerikos karių. Apie juos 
neturima jokių žinių.

_Vokietijos parlamente buvo 
susidariusi gana stipri opozicija 
dabartinei vyriausybei, bet kri
kščionių vadams pašlijus, parla 
mente opocicijos veik nėra.

— Europoje Hua patyrė, kad 
yra visa eilė komunistų, norin
čių užmegzti santykius su Kini 
jos komunistais, nes 
jiems jau įgrįsusi

.. 1 ■! ■ ■ "7 =•'

Hefner nenori vykti i teismą

Los Angelles, Cal. — Hugh 
Hefner ir Robert Ckiccione at
sisakė vykti į Georgia valstiją 
ir aiškintis prokurorui apie 
leidžiamuose žurnaluose nuo
galius. Jiedu redaguoja ir lei
džia plačiausiai skaitopius žur
nalus apie moterų ir vyrų šian 
dieninį gyvenimą. Georgia vals 
tijos prakuroras, gavęs vietos 
gyventojų skundą, pašaukė re
daktorius teisman už pornogra 
fijos spausdinimą. Jiedu tvir- 

I tina, kad jų redaguojamuose
Managua. Nikaragua. — Ni-| žurnaluose- pornografijos nė- 

karaguos ^prezidentas Anastazioj ra, todvT jie višar nesirengia 
Somoza, politiniams kaliniams vykti į Georgia ‘rr aiškintis pro 
ir teroristams išskridus iš Nik’ara 
guos, pareiškė, kad jis pasielgęs 
žmoniškumo sumetimais. Prezi
dentas norėjo išvengti daugiau 
žmonių . aukų. Senate žuvo ke
turi •nacionalinės gvardijos na
riai, gynusieji senatą nuo įsiver 
želių.

Teroristai buvo pasiruošę pra 
cifą trečiadienį pradėti šaudyti 
senatorius, jeigu prezidentas 
būtų nesutikęs išleisti politinių 
kalinių ir teroristų. Nikaraguos 
vyriausybė išleido 25 teroris
tus ir 58 kalinius. Teroristai rei 
kalavo Išleisti apie pusantro šim 
to politinių kalinių, bet paaiš
kėjo, kad tokio didelio skaičiaus 
nebuvo. Iš viso Nikaraguos ka
lėjimuose buvo tiktai 83 kaliniai, 
bet jie buvo išskirstyti keliuose 
kalėjimuose. Iki ketvirtadienio 
popietės valdžia suspėjo atvežti 
į Managua tik 58 kalinius, o kiti 
buvo pakeliui i Nikaraguos sos 
tinę.

Teroristų vadovas, kuris vadi 
nosi komandienum Zero. įsakė 
susodinti 58 ir išlisti, užmirštant 
apie neatvežtus į Managuos ae
rodromą. Kiekvienam kaliniui 
vyriausybė davė po 50.000 dole 
rių, o likusią pinigų sumą ati
davė teroristų komandieriui.

Teroristai į aerodromą atsive
žė grupę įtakingesnių senatorių, 
kuriuos laikė Įkaitais. Jeigu Ni
karaguos vyriausybė būtų maiš 
tininkų neišleidusi. tai jie būtų 
sušaudę įkaitus. Tiktai visi suli 
pę į lėktuvą ir įsivedę 3 vysku
pus ir 2 ambasadorius, maišti
ninkai paleido paskutinį senato 
rių. Maištininkų lėktuvas pakilo 
ir pasiekę Panamos sostinę.

Prezidentas Somoza dar pri
dėjo, kad viskas buvo organizuo 
jama iš Kubos. Kam teko klau 
syti Havanos radijo pranešimus 

Maskva (paskutinėm dviem dienom, tai 
’aiškiai galėjo matyti, jog Ui bū-

kurorui. Teismas gali uždraust* 
Georgia valstijoje pardavinėti 
jų redaguojamus žurnalus.

i

Prancūzu vandenyse 
susidūrę du laivai

LA HAVRE, Prancūzija. — 
Ketvirtadienio vakarą uosto sri 
tyje susidūrė du transporto lai 
vai. Britų laivas nuskendo su 
apačioje buvusiais britų jūrei
viais. Gelbėtojams pavyko iš
traukt vieno jūreivo lavoną. 
Prancūzų transporto laivo kapi 
tonas, kuris nelaimės metu buvo 
ant denio, sutrenkimo metu ne
susigriebė ir įkrito į jūrą. Kiti 
įgulos nariai atidžiai ieškojo iš
kritusio kapitono, bet jo nerado.

Kardinolai renka 
naują popiežių

VATIKANAS, Italija. — Penk 
tadienio popietę susirinko 111 
Romos katalikų Bažnyčios kar- 
dįnolų, kad galėtų išrinkti nau
ją popiežių. Susirinkusiems kar 
dinolams dar kartą bus perskai
tytos taisyklės, pagal kurias bus 
renkamai naujas Bažnyčios val
dytojas. Ištiną savaitę kardino
lai lui^jo progos susipažnti su 
įvairiomis katalikų Bažnyčios 
problemomis, kad galėtų išrink 
ti tinkamą žmogų toms proble
moms spręsti. Visi žino, kad ka
talikų Bažnyčia keičiasi, bet 
kardinolams reikia nustatyti, ko 
kios tos pakaitos gali būti ir kur 
reikia sustoti. Kardinolams ati 
davus balsą, balsai suskaičiuoja 
mi. o vėliau balsavimo kortelės 
sudeginamos.

ta Castro vyriausybės organizuo 
tas užpuolimas. Przidentas So- 
moza buvo apsupęs snatą, bet 
noras išvengti žmonių aukų, pri
vertė jį nusileisti teroristams.



i cė’ žmogaus te-sis popiežius, Giovanni Batista Mon tini širdies smūgio ištiktas, mirė 1978 m. rugpjūčio mėn. 6 dieną. Castel Gondolfo mieste- lyie, netoli Romos, popiežių rezidencijoje. Jo netikėta mirtis sukrėtė visą laisvąjį pasaulį. Viso laisvojo pasaulio spauda, televizija ir radijas skelbė šią liū dną žinią, kad šiandieninis pasaulis neteko vieno didžiausio,

Taip, kad nuo Tokijo iki Te- hrano, nuo Izraelio ir Egipto, pa sauliniai ir religiniai vadovai jun gėsi su krikščionimis gedulan, dėl popiežiaus Pauliaus VI mirties. Daugelio kraštų bažnyčių varpai skambėjo, pranešdami liū dną žiną apie popiežiaus mirtį. Žmonės verkė ir meldėsi. Visų re Ii gijų ir ideogijų vadovai ir vadai pagerbė vyrą, kuris pali-šiandieniniame pasaulyje mora-;kęs Vatikano rūmus vyko į tolimo autoriteto, dvasinio vado- * ’imus kraštus, kad būtų išgelbė- vo. I ** taika. Popiežius Paulius VIbuvo moralinis šulas šių dienų neramiame pasaulyje.JAV prezidentas arteris, mirus popiežiui Pauliui, pareiškė apgailestavimą, kuris savo gyvenimą pašventė žmonių gerovei. Jo mirtis yra nuostolis ne tik katalikams, bet visai žmonijai. Šv. Tėvas Paulius VI siekė ekumen ninės vienybės, jis, nešdamas tai ką ir meilę, keliavo po visus kraštus, įskaitant ir Jungtines .Amerikos Valstybės. Per penkio liką šv. Tėvo Pauliaus valdymo metų. VI — jo žodis skambėjo šiame sunkumų pilname pasaulyje. Su Pauliaus VI-jo mirtimi pasaulis nustojo stipraus morali nio balso.Eigiptas paskelbė, kad per sep tynias dienas bus laikoma gedulą dėl Pauliaus VI mirties. Irano šachas įsakė savo asmeninę ir tautinę vėliavas nuleisti pusiau siebo iki trečiadienio, ženklan liūdesio. Abi minėtosios šalys yra dominuojamas muzul- monų.Izraelio Vyriausias rabinas

Kas ypač stebėtina, kad pirmą kartą istorijoje popiežius buvo pagerbtas Romos miesto galvos, marksisto, kuris oficialiai skaitosi Romos katalikų Bažnyčios ekskomunikuotas. Pirmą kartą kūju ir pjautuvu pažimėtos tar ptautinio komunizmo vėliavos plevėsavo gedulos ženklan dėl katalikų Bažnyčios vadovo mir ties, kaip pažangiam mūsų laikų popiežiui, kuris giliai supra to šių dienų vyksmus, problemas šiųdieninio pasaulio įtampą. Italų komunistų lyderis Enrico Belingueris pareiškė, kad po piežius Paulius VI stengėsi išgelbėti taika. Jis tvirtai rėmė Italijoje, valdžios pastangas prieš teroristus, kurie pagrobė ir nužu dė bu v. premjierą Aldo Moro. Popiežius Paulius VI buvo .ryšių su Rytų Europa Kūrėjos. Jis už mezgė diplomatinius santykius su Jugoslavija. Čekoslovakijoje paskyrė kelioms vyskupijoms vyskupus. Banė rasti modus vi- vendi ir su Sovietine Rusija. Jis Helsinkio konferencijon siuntė savo atstovą, ten buv^ pasirašy-1 Shlomo Goren pareiškė, k id 700
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AKCIOLIOK AS NEMANAS?
nojus straipsny — “Magiškas ėzuitas” iškelia kun. A Kezį ii, pabrėždamas jo ne tik įvai ius sugebėjimo nuopelnus fote nene, bet ir magiškumą kultūros užmojuose. Deja, kažin kodėl, rašeiva nepaminėjo, tiks- hau-nutylėjo to “magiško jėzui to” veiklos “raudonojoj magi-, joj” — “jaunimo centre” rodant bolševikų propogandinius filmus, pergyvenimus “užpuolimo metų prie altoriaus”... To “magiško jėzuito” “magiškumas” ypač pasižymėjęs įsteigiant pra bangią leidyklą — taigi knygų leidimas.Anot V. Ramojaus-Butėno: “Vieno tokio veikalo-albumo pa ruošimas leidyklai atseina apie 25,000 dol Išpardavus visą Ura žą — JO(X) egz., leidykla surenka apie 17,000 doL Tad po kiekvienos knygos leidimo deficitas siekia apie 8,000 doL”Sąryšy su Kun. A. Kezio, kaip

leidime, z-pnsufciuti dar

ų aps.) burlioko ^nuotykis Mas
kvoje. Kadaise tas bazdočius 
— atsidūręs Maskvoje, besi- 

gatvėmis, pavargo. 
Užtikęs parke gėlyną-įgriūvo po
ilsiui. Garadavoj” (policinin
kas) aptikęs klausė: — Ką čia 
veiki?

— Balandžius skaičiuoju^.
— Kiek suskaičiavai?

luoti, atsakė 20, nors gulint auks 
telninku, suskaičiavęs tik 5 ba
landžius.

“Garadavoj” už gėlyno sųglam 
žymą* neleistiną parke gulėjimą

milijonų Romos katalj£ų dvasi-silankymą Jungtinių Tautų an- gaulush paskaičius plačią laisvo nis lyderis paliko pėdsakus is- samblėjoje pareiškė: Tai didy- jo pasaulio spaudos apžvalgą, ku toninėje eroje, po Europos holo- sis dvasinis vadas ir nepailsta-Į no j e yra paskelbta didžiųjų pa- . - 1 sauliškių ir dvasiškių autoritetųatsiliepimai labai išaukštiną mirusį popiežių, o kartu ir jų apgailestavimą dėl jo mirties.Gi, kun. J. šarauskas, savo duo tame pasikalbėjime pareiškia [ jis turėjo "būtL Ar gi ne priešingai, kad popiežius Pau- j keista, kad didieji pasauliniai- lius VI, nebuvo pakankamai mo > autoritetai matė popiežių, kad raliai pajėgus vadovauti šių die- buvo tuo, kuo turėjo būti' nų pasaulio įvykiams. Jis ypač jr tokiame pasaulyje. Bet to ne kritiškai atsiliepia, kad popiežius matė kun. J. šarauskas. Nejau- nesirūpino sovietų persekioja-} gį mano, kad jis už .anuos visus mais katalikais Jo manymu Vatikanas yra daugiau kvalifikuo- tingesnis? Tikrai reikia apgailės tas pasisakyti dėl žmogaus tei- tauti, kad tokį užgaulų popie^ šių, negu JAV prezidentas. Toks pareiškimą padarė ameri- priekaištas popiežiui, be jokių! kiečių spaudoje -kun. lietuvis; įrodymų, yra tik plepalas. Iš kur j Todėl lietuviai turi pagrindo kun. šarauskas žino, kad popie i jam pareikšti kietą ~ priekaištą,į-

ta chroniška užtvara čionybės ir judaizmo.Arkivyskupas lakovas graikų ortodoksų Bažnyčios Šiaurinės ir Pietinės Amerikos primas, popiežių Paulių pavadino vargšų ir prispaustųjų g^ėįi^Budistų kunigas Tokijoje, šventykloje Tenkiji Hongauji pareiškė, kad jis buvo labai geras ir didelis žmogus.Garsus JAV evangelistas Bil-

Žrp krikš Italijos naujasis socialistų pre zidentas, Sandro Bertini, pagerbė Paulių VI, sakydamas, kad tai buvo didysis popiežius, vado vas ir išreiškėjas žmonijos aspiracijos taikos, socialinio teisingumo, solidarumo tautų gyvenime.

nedaro garbės. Tiesa, pabaigoje šio savo pareiškimo jis bando sušvelninti, lyg ir pateisinti po piežių, girdi, mūsų dienų pašau lio buKlė yra tokia sunki, tat, ir popiežius nepajėgė būti tuo,;

už balandį-..Burliokas grįžęs namo kaimy nams pasigyrė:— Ar jūs suprantat’kad maskviečiai tokie '.kvailiai? Suskaičiavau 5 balandžius bet sumokėjau už 20... Apstačiau juos...Ar Riestainiškio burliokas ir, anot Ramojaus, “magiškas jėzuitas” šiuo ‘atveju ^nėra vienodai “magiški”? ' S-P.
Juozo Šmotelio .

■*

iutoritetai matė popiežių, kad

ja parodys, kad Paulius VI, buvo vienas iš garsiųjų moderniais laikais popiežių.Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kurt Waldheim prisiminė Pauliaus VI istorinį ap-

iteration^ womaa
<Xz *:

k?

Čilės prezidentas Augusto Pi nichet pareiškė, kad popiežius Pauliaus mirtis yra didžiulis nuo stolis Romos katalikų Bažnyčiai ir mūsų laikų civilizacijai.Panamos valdžios galva, gen. Omar Tarrijos, pareiškė: popiežius buvo taikos apaštalas, kuris savo gyvenimą paaukojo Baž nyčiai.“Naujinęs” rugpjūčio mėn. 7 dienos laidoje, paraše: 'Visi pripažįsta, kad jis, Paulius VI, nuo širdžiai siekė taikos pasaulyje, bet ne visuomet valdantieji pri tarė jo skelbiamoms taikos idėjoms. ' į V. ' ..Chicagos Tribune report. Kay Withers paskelbė, kad prie popiežiaus Pauliaus Vatikano veikla išaugo 100 procentų. Tai popiežius neapsakomo darbštumo. Būdavo dienų, kad jis pasakyda vo net 8 kalbas. Jis ypač sekdavo spaudą, neišskiriant net italų komunistų laikraštį L Unitą.Skaitant šiuos .tokius šiltus ir plačius amerikiečių spaudoj e pas ikelbtus pareiškimus dėl popie-, ’žiaus Pauliaus VI, pateko į . rankąs Chicago Sun Times, rugpiū! čio .mėn. 7 dienos’laida 'Reikia tikrai nustebti, kad vienas lietu vių kunigų. Jurgis šarauskas, apie kurį mes jau skaitėme Atei tyje ir vėliau ’Naujienose, jo pa darytus pareiškimus apie Vatikaną, popiežių Paulių, .apie vyskupų rinkimą, apie divorsus ir nukunigejusius kunigus. Dabar jis ir vėl, popiežiui mirus, rado progą pareikšti minėtojo laikraš čio reporteriui apie jįmeigiamų atsiliepimų. Jo padarytas pareis kimas yra skaudžiai užgaunantis popiežių. Ypač atrodo jis už-

esąs kur kas didesnis ir išmin-

kun. šarauskas žino, kad popie į žius nesirūpino persekiojamais katalikais? Tai nerimtas pareiškimas, rodąs visai nenusivokian tį apie Vatikano politikos atilsius žygius komunizmo pavergtuose kraštuose, kuriose Vatikaj no pastangomis buvo bent šiek!,: tiek sušve \inta tikinčiųjų būk lė.
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įdomi 250 puslapių knyga su- • * ?• 
krauta autoriaus Iroboje^; .r.:
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Ypač blankia naivus ttrodo j jo pareiškimas paskaičius pašau J liškių ir dvasiškių autoritetų 3 padarytus pareiškimus. Atrodo, r kad kun. J. šarauskui visi didieji pasaulio autoritetai, valsty j bininkai, mažai, ar visai nepaži no Pauliaus VI. Tokiu įžeidžian- -čiu iššokiu kun. J. šarauskas parodė didelę drąsą. Drąsa dar nereiškia išminties. Jis neturė- 
į jo skubėti, vos tik mirtis užmerkė -popiežiui akis, daryti pasikal bėjimą su'Sun Times reporteriu. -Reikėjo pirma pasiskaityti pla- dią, ka ir amerikiečių spaudą, kurioje buvącrpaskelgta popiežių išaukštinančių pareiškimų. Jo gi, pareikštos reporteriui min- -tys nėra objektyvios, bet nugirs tos ir pasisavintos iš tų, kurie turi labai menką nusivokimą ben drai apie -politiką, o dar menkes ni apie ’Vatikano.Toks jo be platesnio akiračio .padarytas spaudoje pasisakymas apie .popiežių, mums lietuviams

i. mintys 7fc 2» pan, liettančini TMB
.xfieiu xoiomno ir 'lucoratoo jausta cUeMaJT
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Ulkna Uip pat uinsaryti pMtu, mtuntus MĮ arba 
nurodytas Kainos prtdodam 50c, porMunftmo BtartMoa. 
l/K. ATMAINO J.UUiSiSNe
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Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 
m. Specialus Vajus

Susivienijimas kviečia visiis geros vaKos Bgįtn^iis'įr^ų^ngiiv 
įsijungti į ^SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAŽtaCS lengvato- ' 
oris ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių4iėmesi, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir .nepraleisti šie® progos apsĮdrausti 
^pridėtinėmis apdraudomis. A

* Dabartinio Vajaus melu įduodama didelė, .net ,50% .NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

4

•I
1
J'

J. Biirkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
rienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
Kaina $8.50. ____ -

“KONNERSREUTHO TERESE”
[NEUMAN N AITĖ),

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai Įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $1350, užsakant iš:

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizaį gintaro karoliai 
ir žiedui,-China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko JEstkos šeimos vedamas biznis)PATRIA £0.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tel 247-6081

*»di be repheed if recc«» ure p Hhį- 
j:* Beeded. Bonds can be cwbed «i bvk

*»b*et to ofe Joctl r«wne tw.r^W 
f * trr aw J-z - » —U __ ____

katos. -
•k Aplikantai nuo 1 iki 60 metu-gali apsidrausti-nuo 31^00 

iki $5,000.
★ Airiikantai .nuo 61.iki 70 mėly gali apsidrausti Į$l,000 arba

S2,000. . . . .
★ Per šį Vajų galima pasirinkti-sekančius apdmudiĮ.pbniytĮ 

Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2) ’ ' ' ' 'i-
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year EndowmęnJL‘y-3) h- 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 .Year Endowment VK)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudę vertybės (Cash Surrender irPaid*Up"Value)

-Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI
Non-Medical aplikacijų galima gauti , pas -vietinį \ST A -Qrg!u»i7^<^ 
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir-į Susivieniji- 
m o Centrą:

Lithuanian Alliance*of America
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001
Tel (212) 563^210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą-(mėnesį.
. dieną ir metus), tada siunčiant aphkacijas Juta*4»us įirai»«9ji*.j>.
draudų mokesčiai

nacu..^, CHKMoį Saturday, August 26, t97?
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*KAM PRIKLAUSO AMERIKOS ŽEME? j Balsas reikalaująs žemės reformos
i amerikiečiu išgyve- kaip 2 bilijonai akrų Amerikos

savo amžių nematę ir supra-1 “provincijos — ūkių, laukų, par 
neturėdami, kokia didelė'kų, dykumų, upių ir kliu, ir nie- 

gr graži yrą jų Tėvynė — šiauri- kas tikrai nežino kas viso to dau 
Amerika įr. kam priklauso pa guma priklauso.

ant kuros įsisteigė net 
1^9 kaip Ū žemė pe-

4 Stambiausiu žemės vak 
^ytojų rankas; o smulkiųjų ūke 
^;ąavįnipkai. keliasi į miestus, 
/didihcląmi prolętanj skaičius. 
LVįėnsį,Tribūnos, reporteris R. C. 

ryžosi ištirti ekono- 
j^btines, problemas, ko- 

koncentruojant_______ ___plotus į nedi-1 virtiną, kad stebėtinai didelė da

Iš tų 2 bilijonų akrų 762 milijonai akrų yra arba 40% fede- ralines valdžios nuosavybe, čia ieina ne vien tik parkai ir visos vietos publikai, bet ir didžiausi plotai mineralais ir miškais turtingos žemės, kuri išnuomojama stambioms korporacijoms.Dar lieka 1.4 bilijono akrų privačiose rankose. Įrodymai pat-
Tiuplat mažėjančio “dva- 
hięįįo rankąs.
miestų gyventojai yra 

rVąldiios.ir bi^nib mokesčių įstal 
■gų bei kredito . kompanijų ko 
^mulkiaųriaj 'ištirti ir sukatalo 

faktas, kad labai 
■sunku’ arta Visišką!, neįmanoma 
jgąuti ihfpfmacijų;.kas is tikrųjų 

Rambiausi ‘žemvaldžiai ir 
tfėĮka.nera: literatūros apie JAV 
■žemės naųddjįmo politiką, rašo 
iic^gworth.-sen  joje straipsnių. 
TJ^ękh^ nežįnb kas yra Ameri- 

savininkas”,- skundžiasi re- 
'portėrįsf pastebėdamas kad mies 
luose* ■ Valdžia’ blokas po bloko, 
^narnas po pąmo> rėkorduoją mies 
'tų micisavyk^kbetuž mestų ribų

lis yra patapusi tų kelių korporacijų nuosavybe.Tačiau niekas — įvairūs reformatoriai, kovojantieji už šeimoms ūkius, nei valstijų ir fe- deraliniai pareigūnai, norintieji iškolektuoti mokesčius (taksas), nei agrikultūros ekspertai įpla- nuodami teikti priedus prie gau namų žemų kainų duoti priedų ir kitokią pagalbą — negauna rei galingų statistikos duomenų.Tų milžiniškų vvarų ir “dvarininkų “kritikai”, prikiša kad mes amerikiečiai, metų metais reikalaudami kad atsilikusios (neišsivysčiusios) tautos darytų pas save žemės reformas, — dėl daugelio priežasčių — gale-

n

Kauno senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ
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j kanalą buvo nutiesta* vamzdis 
! ir juo iš Doveriu į Calais te- 
* k<jo benzinas, lai prasidėjo

pirm. W 
ingių tauta 
artėja karo 
ramybę ir 

taiką. O lietuviu tauta liūdėjo, 
nes prie Lietuvos sienų jau ai- 

Hėjo k< ‘uunistinės Rusijos ka- 
■ iiuomenė, atm .in‘i žiaurių ver 
iPjQ-

O kur

je. t unmet mm.
Churchillis ir vis:

invazijai, per taupoma apie 100 1. spūitu, ki 
rį, vežant degalus rtmkvez.i 
ir.iais, daba p suvartoja kie
kis, kurio pakanka vienam au
tomobiliui nuo Lisalxmos ik 
Maskvos...". (‘“’Livtuvi’i Žodis*,

bar It džius?
V. \ utenirti

-y KWG0S ANGLŲ KALBA
Cifoft IM THK DARK. ĮPltantUtaj ir (ntvuiia nunztytii 

fpreaizno. Lengvu itilius. gyva kalba, gražiai Išleisti

J- B, M4STORT OR LITHUANIA. Lietuvos Istorijo.
■ — jBKįjęjpotiTlo metu. Vidutinio formato i*-

1. VYTAUTAS TH1 GREAT. Istoriniai DLK v,
tUtoynĮtft'ližlo Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 

ylri^aU M.00.
ttnJtamoe dovanos Įvairiomis progom!*. Ji* ii 

*t*U*ziriu* 1 Naujiem* arba atahmtu* četį u
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rūme patys sau tą pat padaryti.Žemės klausimas darosi aktua lūs, kai paaiškėjo kad svetiša- liai pradėjo pagyvintai supirkin tėi amerikiečių farmu žemes ir kitokį nejudomą turtą, netik ara bai, bet ir Vakarų Europos pilie! čiai, japonai ir Pietų Amerikos! gyventojai.Kongresas pareikalavo studijos, kad paaiškėtų kaip toli Ame rika yra atsidūrus svetimšalių rankose. Kai kurie Kongreso at stovai reikalauja įstatymais suvaržyti tokią prekybą. Agrikul tūros ir Komercijos departamen tai ir Generalinė Ataskaitos Įstaiga tą reikalą jau studijuoja Kelios Vidurvakarių valstijos jau priėmė įstatymus, kurie reikalauja parodyti kas kiek turi žemės nuosavybės labiausiai dėl tos svetimšalių problemos, o Illi nojaus legislatūroje svarstomas bilius, kurs svetimšaliams, neturintiems JAV rezidento statuso, visiškai uždraus įpirkti bet kokią nejudomą nuosavybę Illinois valstijoje. ?Valdžios padaryti patikrinimai (negalutini) rodo, kad sve-

Nen Percy atvyks pas Briedžius 

dingo PLUTC, pasi- Senatorius Charles Percy 
įtra.am karui? Tuo ruošiasi atvykti Į Illinois lielu- 
išeiviu spauda Vokie- vių respublikonų vasar s išxy- 

ka, kuri ivvks l)r. Juozo ir Ka-
• . i ■ •

karo ii išmontavus zimieros Briedžių so<lyboje, 
/.dziu utgabc.itą į Bar H3th Si. ir Bell Road, Lemont, 

lyno britų sektorių ir manyta rugpiūėio 27 dieną, sekma- 
j sunaudoti kanalizacijos tiks-^dienj. 1 vai. p. p.

*ains- i Lietuviai respublikonai
ločiau šiandien, del tebesi- <ja Čikagos ir apylinkių 

s “PLU'IO* vius atvykti ir susitikti su 
r! visai rim-Įtorium Charles Percy, 
montuojami nuolat yra paslaugus

tijoj taip

kvie- 
lietir 
sena- 
kuris

PLUTOAntrojo karo eigoje sąjungininkai planuoja, kaip per Kf lti kariuomenę į Europos že myną. O Anglijos samu liai pri pildyti degamais skysčiais. Tai kyla klausimai, kaip tuos sandėlius apsaugoti nuo vokiečių bombų. Kaip degalus dideliais kiekiais ir saugiai perkelti ten. kur jie yra skubiai reikalingi. Ip kaip juos ten patiekti ne naudojant kasdieninio trans porto, kuris karo metu bu ve sutrikdytas. Begalvojant staiga kilo mintis, kad ir benzinas gali tekėti vamzdžiais, kaip teka vanduo. Buvo pagaminti įvairaus skersmens vamzdžiu ir padaryti bandymai sausumoje ir jūroje. Po i bandymų pasirodė, kad nuostabusis technikos kūriny gerai veikia ir jį priėmė karinė vadovybė. Iš išradimas buvo įjungtas į invazijos paruošiamąjį planą. Taip atsirado Pipe Lines Under The Oceans, , sutrumpintai vadinamas PLU

timšaliai turi įsigiję Amerikoje ūkių žemės sudaro mažiau kaip pusę vieno nuošimčio. Federalinis Reserve Bankas Chicagoje taip pat paskelbė, kad Vidurvakarių d’strikte svetimšaliai yra j įsigiją mažiau kaip puse nuošim į čio farmų žemės.Iowa valstijos oficialūs prane Šimai rodo, kad- ten svetimšaliai ne rezidentai turi įsigiję tik 7,000 akrų žemės, kurios 2,000 akrų yra Metternich šeimos, gyvenančios Vokietijoje, nuosavybė Kitas toks dvarponis Detroito autobusų kompanijos ekzekuty- vas William O. Bridge prie Ode bolt, Iowa, turi 6,000 akrų far- mą, įsigytą prieš 10 metų per visą tą laiką savo farmos nėra mates, nes nėra jos aplankęs.Dar kitas pavyzdys, kaip dar bo nesibijančių, farmų aplinką nelengvą ūkių darbą su visa šeima mėgstančių ir sėkmingai ūki ninkavusių gentkartė baigėsi ir kaip jų ūkiai perėjo : milžiniškų korporacijų, bejausmių kon glomeratų rankas. Mažažemiai ūkininkai nebegalėdami, dėl vis ko pabrangimo išsiversti, buvo priversti keltis į miesrus daugin ti proletarų bedarbių gretas, o jų farmas baigia suryti nepriso tinamų rykliu pilvuoseU. S. Agrikultūros departamentas praneša, kad dar 98 mili jonai akrų bus reikalingų 1985 metais patiems išsimaitinti, kai maisto produkcija tinkamos žemės platai kiekvienais metais po 1 milijoną akrų mažėja. Iš tų mi lijonų mažėjančių akrų žymi da lis pačių savininkų parduodama spekuliantams žymi dalis paverčiau! subdi vizijomis priemiesčiams plėsti ir naujoms kolonijoms pradėti.Balsai pradeda kilti reikalaujant JAV pilnos žemės reformos. Korporacijų farmeriavimas sumažina kompeticiją ir tai veda į kalnų kėlimą. Pavyzdžiui, keturios kompanijos dabar kont roliuoja 90 nuošimčių Amerikos javų (grūdų) produkcijos ir per penkerius metus javainių kainos pakilo dukart aukščiau.Smulkieji ūkininkai išvaromi iš savo ūkių. Dabartniu metu farmų Amerikoje bėra dukart mažiau kaip buvo 1950 metais. Gi kiekvienų šešių mažų farme- lių likvidavimas reiškia šešių ma

vamzdžiai gauna
tą uždavinį: jie montuojami nuolat yra paslaugus lietuxiš- 
dvicm linijom tarp Gaiowo ae' kiems reikalams. Parodykim ir 
rodpomo ir Hevelio upės (ilgis jam dėmesį. Informacijos apie 
— 3 km.). Viena šaka skiria-išvyką galima gauti pas valdy- 
žibalui, antroji — dyzelio aly- bos narius, 
vai. Tudors, Haltons ar Lan- 
cester tipo keturių motorų lėk —
tavais atgabenti degalai išprj • 1970 m. didžiausią gitarą 
kimi tiesiog iš lėktuvo į pože- pagamino Harmony B-vė Čika- 
my esančius da 50.000 kūb.j goj. Ji yra 8 pėdų ir 10 colių 
metrų talpos rezervuarus. Apiej aukščio, o sveria 80 svarų. Jos 
sausio vidurį, kai d 
baigti, dviejų 1000 1 talpumo 
Siurblių pagalba degalai (o jų 
l dieną 
tekės į 
upe jie 
pu m o

atgabenama 200 ton) 
Havelio paupį. Havelio 
gabenami (><X) ton. tai- 
sklandomis į Spandau

A. Miliūnas

bai bus tūris yra 16,000 kubinių colių, tuo tarpu normalaus dydžio gitara turi tik L024 kubinius colius.
ilgesnių] uoski.

šjsl Visa įrengus, kasdien bus su

• Iš 
kviečia 
valgyti 
sta.

visų gyvūnų tik žmonės savo draugus j svečius skaniau paruoštą mai-
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JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

TatfpyKite dabar
pas mus

aw*
IM

MEMBER MES TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS 
nter-City Relocation Service

SAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

I — MAIUIBMOS, CMtCAOO I, ILL, Saturday, August 26, 197g

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0 
■ ■ ■

AUJIENU
- i K* f - C '

IKNIKASėjo 10 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARGE

ENERGY 
WISE w

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.
* -

'Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką

? RČjUŽjams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

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

Don’t be a Bom Loser!

žų krautuvių mažuose miesteliuose užsidarymą.Viena milžiniška energijos ga mykla Tenneco valdanti 1.8 mi Ii jono akrų žemės visas farme- riavimo reikmenis mašinas, trak torius ir perka iš industrijos centrų, ne iš ūkiui artimiausių krautuvių. J. Pr.(Bus daugiau)

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

?is SE3 ]S*f tfsif*! *£■
t»*r>. dideliu darbu. Firma, jie P*- 
d«4a Jums pasiekti asmeniiku jūsų 
uisimojimus. Antra, jie padeda ro- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prlež JO mėne

sio dieną, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmoi dieno*,

Išduodami Certifikataį kurie ne
ša iki > . ‘>£-3

m

1 spalūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
emnos ir jos išėmimo. f

Investavimo knygelė* aąskaitot 
^eša ^į- i

UNIVE
turinti dideles atsargas

TM. 421-8070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įsteigt* 1923 metai*.
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Lietuvių turi būti viena atstovybė
Šiomis dienomis viena lietuviška radijo valandėlė ke

lis kartus kartojo, kad Į Baltuosius Rūmus važiuoja di
delių lietuviškų organizacijų pirmininkai. Vėliau paaiš
kėjo, kad ten važiuoja vienos organizacijos pirmininkai:

to atsakingų pareigūnų įstaigas. Ten ne tik suteikdavo 
žinių apie dabartinę padėtį Lietuvoje, bet ir duodavo tiks 
lių žinių apie tenykštį gyvenimą.

Labai plačiai buvo nuskambintas Gečio ir česonio vi
zitas JAV ambasadoriui Andrew Young. Jam labai pla
čiai teko aiškinti, kad Lietuva yra rusų pavergta, kad pa
vergtiems žmonėms reikia padėti atgauti laisvę, bet iki 
šio meto nepaskelbtas ambasadoriaus prie Jungtinių Tau
tų atsakymas. Kad tas vizitas buvo beprasmis, kiekvienam 
buvo aišku, kai visa eilė atsakingų pareigūnų reikalavo 
atšaukti Youngą iš Jungtinių Tautų.

Jeigu Gečys su Česoniu būtų pasitarę su kitais Ame' 
rikos lietuviais apie Andrew Youngą, jo dirbamą darbą 
ir galimybes padėti lietuviams, tai Gečiui ir Česoniui bū
tų nereikėję varginti Youngo irir užsitraukti gėdą sau ir 
visiems lietuviams. Bet Gečys daugiau žino, negu visi jo 
tarybos nariai kartu sudėjus, tai jam neatėjo net mintis 
kitų atsiklausti. Kai tik patyrė, kad česonis gavo pasi
matymo dieną, tai ir išvažiavo. Naudos iš to pasimatymo 
nebuvo jokios. Jiems nepavyko įtikinti Youngo, nes jis 
rūpinosi kitais reikalai. Jeigu jiems būtų ir pavykę įtr 
kinti Youngą, tai vistiek naudos iš to nebūtų buvę, nes 
šiuo atveju Youngas yra bejėgis.

Washingtonan reikia važiuoti retais atvejais, kai tu 
rimas svarbus reikalas ir galima tą klausimą išdėstyti 
įtakingam pareigūnui. Lietuvos reikalus galima dėstyti 
visiems, bet svarbu, kad reikalas būtų išdėstytas tokiam 
pareigūnui, kuris gali ką nors naudingo padėti.

Kada Dr. Kazys Bobelis ir SLA prezidentas Povilas 
P. Dargis važiavo į Baltuosius Rūmus, tai jie atliko d-i 
delį darbą. Jie išdėstė lietuvių susirūpinimą Helsinkio

Vienas vaizdas Gedimino kalne

Skaitytojų Balsai
>- - - ■ —

buvo prarasta nepriklausomy
bė”?

Tai blusinėjimasis ir ieškoji
mas nepamatuoto daikto, kad

makliavojo liepos men. 17 die* 
nos savo vedamajam?”

Toliau rašo: “Patikrinęs mū’ 
sų ir tarybinę enciklopediją su-

buvęs pirmininkas ir naujai paskirtas pirmininkas. Bu' 
vo tvirtinama ,kad senas pirmininkas pristatys Baltie
siems Rūmams naują pirmininką. Dabar pasakojama ir 
rašoma, kad važiuos ne tik pirmininkai, bet ir įvairūs] 
jų pavaduotojai, kurie nori dalyvauti naujo pirmininko 
supažindinimo ceremonijose.
.. Visa tai būtų buvę gerai, jeigu tie pirmininkai va' 

žinotų į Baltuosius Rūmus tada, kai tuose rūmuose yra 
pats prezidentas. Visi žinome, kad prazidentas yra išvažia 
vęs dviem savaitėm atostogų. Jis išvažiavo į Georgia 
valstija, Plains kaimelį, kur jam teko augti ir žemės 
riešutus augintu Prezidentui patinka pabūti gimtiniam 
kaime, bet jis nepasitenkino savo tėvų ūkiu. Jis išvažiavo 
į Mississippi valstiją, kad galėtų užmiršti valstybinius 

. reikalus ir atsikvėpti. Vieną atostogų savaitę jis pralei 
-do, o kita savaitė dar jo laukia. Į Baltuosius Rūmus jis] 
grįš tiktai kitos savaitės pabaigoje.

Jeigu prezidento dar ištisą savaitę‘nebus Baltuose 
t Rūmuose, tai kaip tas senasis pirmininkas galės prista- 
l tyti'naująjį pirmininką Baltuose Rūmuose. Svarbiausia, 

kam jis pristatys? Bene pristatinės naujai išrinktą -vyrą 
antros eilės pareigūnui? Taip, rodos, nederėtų. Nei vie
nas lietuvis nenorėtų, kad lietuviškos organizacijos atsa
kingi gareigūnai būtų pristatinėjami sprendimo galios 
neturintiems žmonėms. Jeigu taip būtų, tai visiems tektų
apgailestauti

Kada į Washingtona važiuoja Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, tai kiekvienas žino, kad jis yra pa
kviestas į kurį nors svarbų kongreso komitetą liudyti ku
riuo nors svarbesniu pavergtos Lietuvos ar labai žiauriai 
išnaudojamos lietuvi ųtautos reikalu. ALTO pirmininkas 
liudydavo ne tik senato ir atstovų rūmų komiteto na-j 
riams, bet visuomet užeidavo ir į Valstybės Departamen'*

konferencijos reikalu ir prašė tuometinį prezidentą tuo 
reikalu padaryti pareiškimą. Prezidentas Fordas pada
rė daugiau, negu jiedu prašė. Jis perskaitė ne tik paties 
diktuotą pareiškimą, bet jis reikalavo, kad tuometinis 
Valstybės Departamento sekretorius Dr. Kisingeris bū
tų toje pačioje salėje ir išklausytų prezidento pareiškimą. 
Jis pareiškė, kad Helsinkyje nebus pažeistos Lietuvos tei 
sės ir niekas ten nepadarys jokių pasižadėjimų lietuvių 
tautos sąskaita.

Kad tai nebūtų tušti žodžiai, prezidentas paprašė 
abu Amerikos lietuvių didžiausių organizacijų atstovus, 
kad jie tuojau užsuktų į Amerikos balsą ir pasakytų lie
tuviams apie JAV prezidento paskelbtą pareiškimą ir 
padarytų savo komentarus apie JAV politiką šiuo reika
lu. Kaip Dr. Bobelis, taip ir Povilas Dargis pasakė kalbas, 
kurias galingiausios Amerikos siunčiamos radijo stotys 
perdavė kiton geležinės uždangos pusėn. AmerikojejRrež 
nevinę propagndą skleidusieji svirpliai rašė, kad'^Helsin
kyje Lietuvą parduota už kelis Judo grašius, bet pačioje 
Lietuvoje lietuviai geriau žino. Jie žinojo, kad tokio daly 
ko nebuvo ir nebus. Tai pasakė JAV prezidentas ir tai. 
pakartojo pasitikėjimą turį du Amerikos lietuviai

I Washingtonan reikėjo važiuota, kai Europos saugum0 
ir bendradarbiavimo komitetas klausinėjo liudininkų ir 
rinko medžiagą apie padėti pavergtuose kraštuose. Dr.

ką nors įgeltų, apšmeižtų ir su
niekintų kitą asmenį.

Toliau jis rašo: “Karts nuo
Draugo dienraščio bendradar Į karto paskaitau Naujienų ve- 

bis Ramojus, nekartą yra pa
rašęs Draugo puslapiuose me
lagingų ir sufabrikuotų — pra
manytų šmeižtų apie atskirus 
asmenis. Bendrai jis mėgsta ra
šinėti netiesą, tai jo “profesi
ja”. Toks rašeiva,: kuris nesilai 
ko jokios spaudos etikos ‘ir jos 
dėsnių, jis lieja paplavas iš' kai
rės ir dešinės, kas jam pakliū
va. Tai žmogus be veido, ku
ris nesivadovauja jokia etika, 
sąžine ir savigarba. Jis parašė, 
kad kunigas buvo užpultas prie 
altoriaus ir kita, o šių melų 
rugpiūčio mėn. 14 d. Drauge 
rašinį, pavidinęs: “Nežino- kada

MELAGIŲ MELAGIS 
REIKALAUJA TEISYBĖS

radau, kad Vytautas Kazakevi
čius, gimęs 1930 metais, o ne 
tais, kur Naujienos rašė”.

Tenka manyti, kad Kazakevi 
čiaus, krikštynose -'nedalyvavo 
Naujienų redaktorius, nei raw 
šeiva Ramojus, neP enciklope
dijos autorius, tai gimimo da
ta nėra žinoma ir ją tenka lai
kyti tik korektūros klaida, o ne | 
melu, kaip Ramojus nori skai
tytojus, klaidinti. Tenka .'stebė
tis dėl Ramojaus tokio-plataus 
“žinių bagažo”, kad net minti- 

}nai žino kuomet ;būvo okupųo- iy 
mijos žygiavo į Lietuvą, ją okuį^ L^tu^a ir nesekėme & 

klausomybės. Šią-3<tą žino ir | 
visos kaimo b<)beIės,;J^. Kamo- i 
jus vis kartoja kartoja; kad į 
nepamirštų, Žnio^s’fkuTis mėg g 
sta ąpš^męiž^ti;"m^u3r^iekaj|Lis f 

‘ -asmenis ir blusinžtis"^ k£Mįhe- 
• tis kitoje spaudojK^ū^gnę^t-

darnus ir š. m. liepos mėn. 17 
dienos vedamajam radau šiuos 
žodžius — prieš 40 metų Kau
ne gimęs Kazakevičius, prsime- 
na nepriklausomą Lietuvą ir 
jos pradžios mokyklas.’’

Tuojau kilo klausimas, kada 
gi buvo prarasta Lietuvos ne
priklausomybė?”. *' 5 v •

Pats Ramojus klausia, pats 
irsako: “Ogi po to,kai 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. Sovietų ar-[

pavo ir surežisavo liaudies ser 
mo rinkimus.”

Dar pridėjo: “kad Naujienos 
visuomet rašo tik tiesa, o ką prį

- -4 f L • Į t , • k t- } • • . ? ' < ’ * J ’ - . i ’ - • - - - .

pareiškimas nuvedė prie Belgrado, kur rusams labai ne
malonu buvo klausytis apie klastotą Lietuvos prisijųn-įšfoi^;!>kor^ttf^į/.zc{^^e/

ls sa

Bobelis buvo įpareigotas kalbėti visų trijų Pabaltijo kil
mės amerikiečių vardu. Dr. Bobelis tada įteikė 7 puslapių 
pareiškimą, kuris nustebino daugelį komiteto narių. Jis 
prašė nurodyti Helsinkio aktų paragrafus, ku
riuos būtų galima naudoti prieš sovietų prievartą ir klas 
tą Pabaltijo valstybėse. Dr. Bobelis ir P. .Dargis atstova
vo pačias didžiausias Amerikos lietuvių organizacijas, 
jų žodis buvo svarus ir lietuviams naudingas. Dr. Bobelio

' Kada Jietuvių delegacija važiuoja i Washington^, tai \ 
reikia visus reikalus taip sutvarkyti, kad atsakingi pa
reigūnais tos delegacijos žodžio išklausytų. Kada lietuviai 
važiuoja į Baltuosius Rūmus, tai iš anksto-turi būti tikri, 
kad tą dieną ir valandą pats krašto prezidentas bus Bal
tuose Rūmuose ir lietuvius priims.

Lietuviai gali peštis kitais klausimais, bet dėl kelio
nių į Washingtona turi susitarti. Washingtonan-.turi va} 
žiuoti viena delegacija, bet ne kelios. Nuvažiavusi dele-huri žmoagaus veidą?! h- 
eaciia turi kalbėti visu lietuviu vardu, bet ne mažos vien X Kreivėnas

jpauao^e4- vi 
atšaukia, Het

netikslumus savą' spaudoj y i-1 
suomet, pataiso ir atšaukia, Jei 
kad Rmojus ątšau^Ę,§ąyo me
lus ir šniei&us^kuriuos pa|s- 
kelbė Drauge,- kad Jaunimo 
Centre buvo užpultas kunigas 
prie altoriaus ir niekur/jcekalti 

;asmenvs buvo skaudžiai įžeisti j ♦ y > • - *•
iir apšmeižti? Ar toks rašeiva

gacija turi kalbėti visų lietuvių vardu, bet ne mažos vie-j 
nos grupelės. Asmeniškos lietuvių ambicijos kartais yra| 
didesnės, negu visos lietuvių tautos reikalas. Bet tas am-j ~ 
bicijas reikia suvaldyti. Reikia žiūrėti, kad pirmoje ei
lėje būtų visos lietuvių tautos reikalas, o ne vieno ambi
cingo pasipūtėlio.

Du Libano aviacijos^ kari 
] ninkai atskrido į Izraelį ir pap 
1 rašė, kad leistų jiems pasilikti

Lai nesaugu.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Vieną lietingą dieną, po pusryčių sugręžę į savo 
baraką, neturint ką veikti, kaip paprastai atsisėdome 
arba atsigulėme ant savo lovų. Ir vėl kartojasi tos pa
čios kalbos, tos pačios mintys ir dūsavimai. Vienas iš 
mūsų, berods Katinas, pradėjo skųsti, kad baigiąs pas
kutinę cigaretę rūkyti. Dėl lietaus negalėsiąs nueiti į 
kaimelio krautuvę nusipirkti.

— Kam katinui rūkyti, dar ū^us nusvilinsi, —pa
sigirdo kažkieno balsas. — Eitum pelioti, nors pinigus 
sutaupytum.

Pasakytas juokas tuojau rado atgarsį. Pradėjo vy
rai diskutuoti, įrodinėti vienas kitam*, kad rūkymas 
tikrai kenkiąs sveikatai, na ir piniginei. Nerūkančių 
buvo tik keli. Jie tvirtino mums, kad tik silpnavaliai ne 
nustoja rūkyti. Kažkas pasiūlė mesti rūkyti, šiandien 
tuojau pat, dabar. Dar tris ar keturi pritarė. Prisidėjau 
ir aš. Rūkoriai atsistojome, išsitraukėme iš kišenių ci
garetes ir tabaką. Nutarėme užtraukti paskutinį dūmą. 
Po to bus baigta. Sutarėme tvirtai. Kaip įrodymą savo 
tvartam nusistatymui ir aplink stovintiems matant, su
mėtėme savo mundštukus bei pypkes į vidury je bara
ko stovintį geležinį pečiuką, kuriame neseniai buvo
me sumetę ir užkūrę per ryto švaros darymą surinktus 
popirgalius bei šiukšles. R^tu apstoję pečiuką, ištic- 
sėme rankas virs jo, sudedami vieną ant kitos Liudi
ninkų akivaizdoje iškilmingai pasižadėjome: Nuo šios 
dienos per tris savaites nei viešai, nei slaptai, nei die
na, nei naktie., metu, nebevartosime tabako. Nerūky
sime, tabako nc?.ramtysime, nei cigaretės, nei bank- 
rntkės formoje, ih ir pypkėje nenaudosime. Sulaužęs 
šį pasižadėjimą, laisva valia savo barako gyventojams 

atiduos iš savo maisto kortelės vienos dienos maistą.
Per dieną jautėmės lyg karžygiai kilnų darbą at

likę. Bet vakarui artėjant jau pradėjome ilgėtis įprasto 
dūmelio. Ne visi rūkoriai mūsų barake tokį pasižadėji 
mą davė. Tie lyg tyčia, dabar pučia dūmus tiesiai į 
mūsų pusę. Dūmas kutena šnerves, dar labiau erzina. 
Neiškentęs dar tą patį vakarą “krito” pirmasis sava
noris. Kiti laikomės, nepasiduodame.

Trečią dieną po pasižadėjimo nerūkyti, mūsų ba
rako vyresnysis, Mickevičius, gavo siuntinėlį iš I^on- 
dono. Ten gyvena jo giminaitė. Tarp kitko siuntinyje 
rado pokelį cigarečių “Senir Service”. Žmogui pagun
da didžiausia. Jis siūlo padalinti tas 20 cigarečių vi
siems “savanoriams”, bendrai jas surūkyti ir tai nelai
kyti sutarties sulaužymu. Vieni sutinka, dauguma ne. 
Per visą dieną M. vaikšto nervuotas, izlus, nepaten
kintas. Po pietų išėjo iš barako ir visą vakarą nesiro
dė. Tik visiems sumigus, tyliai įslinko ir atsigulė.

Sekantį rytą, mums besiruošiant pusryčių. M. ne
sikelia. šalia lovos ant staliuko guli jo švarkas. Ištrau
kęs iš švarko kišenės maisto kortelę duoda ją savo kai
mynui.

— Pasidalinkite, varnai, šios dienos grobiu. Su
laužiau nerūkimo sutartį.

Už atvirą prisipažinimą ir sąžiningumą nutarė
me jo nebausti. Žmogus sunkiai kovojo, bet sunku at
sispirti moters pagundai, atsiuntusiai cigaretes. Grą
žinome jam maisto kortelę ir prikalbinome eiti su mu
mis į valgyklą.

Po pusry čių visi bendrai užbaigėme jo likusias ci
garetes, nes savo dar neturėjome. Nuo laisvo pasiža
dėjimo lengvai atsimetame.

GOOD — H.XY WIGSLEY
Praėjus kelioms dienoms po parlamentarų apsi

lankymo, mūsų stovykloje pasklido gandai — turimi 

tyčia paleisti, — kad už mėnesio bus pradėtas šeimų 
atgabenimas iš Vokietijos. Žinia džiugi, bet kartu ir 
rūpestį sukelia: darbo dar neturime, tad kaip išlaiky
sime šeimas, kurias atvežus žada apgyvendinti šeimų 
stovyklose. Sutariu su Pranu nelaukti kol mums darbo 
pasiūlys. Patys susirasime. Prano brolio duktė Elena, 
su pirmuoju moterų transportų iš Neustad’o atvykusi 
Angiijon, dirbo Salfordo ligoninėje, prie Manchesterio. 
Elena surado draugišką anglų šeimą, Mr. & Mi's. Flitc
roft Jiems papasakojo apie savo dėdės Prano, kartu ir 
mano siekimą patekti į tekstilės fabriką. Mums jau bu
vo žinoma, kad Manchesteris ir visa Lancashire apy
garda garsi savo tekstilės pramone. Flitcroftai paža
dėjo mums surasti darbo, jei tik atvažiuosime.

Po tokio drąsinančio kvietimo liepos 31 d. trauki
niu vykstame į Manchesterį. Su Flitcroftu kalbėjome 
vokiškai, nes jis praleidęs dalį savo karo tarnybos jau- 
pokarinėje Vokietijoje, galėjo pakenčiamai susikalbė
ti vokiškai. Jo žmona mus ta pat diena nuvedė į didelį 
tekstilės fabriką Richard Hovarth & Co. Ord sail Lane, 
Salford 5. Čia mus tuojau ir priima darban. Darbdavių 
nuomone du jauni, vos 30 metų vyrukai, ilgai bus nau 
dingi dirbdami šiam fabrikui.

Po priėmimo Mrs Flitcroft mus dar nuvedė į Sal
fordo Darbo Ministerijos skyrių. Ten mums užtikrina, 
kad mūsų stovyklos vadovybei bus pasiųstas raštas 
sunkiant, kad Pranas ir aš esame priimti darban ir 
kad mus paleistą iš stovyklos.

Praėjo tris, keturios savaitės. Jau buvome beprade 
dą galvoti, kad mudviejų kelionė į Manchester] buvo 
bereikalinga. Grįždami raminomės, kad stovykloje il
gai nebebūsime, o dabar jau mėnuo praėję ir vis nie
ko nesigirdi apie mūsų išvykimą. Tuomet mes dar ne
žinojome anglų šalto ir lėto būdo. -
Tuo tarpu stovykloje^ verbuojami vyrai į anglių kasyk 
las, metalo bei plieno lie j iki as ir į žemės ūkį. Man ne

patinka, kad visur, kur tik to darbo siūlo, reikia sutik
ti apgyvendinti šeimas stovyklose. Jau tas stovyklinis 
gyvenimas, tiek Vokietijoje kaip ir .Anglijoje, man bu
vo įgrisęs “iki kaklo”. Jei taip atskirai gavus butą, su
tikčiau ir ūkyje dirbti. Bebirbdamas pas Mr. Greene 
užsirekomendavau kaip neblogas darbininkas. Pami
nėjęs ūkininkui man rūpimą klausimą, jis kviečia 
stoti darbininku pas jį. Jis mielai priimsiąs ir mano 
šeimą. Sutinka apgyvendinti mus savo namuo
se. Beveik ir sutariu, tik Pranas ragina dar bent kokia 
savaitė palaukti. Jis dar kartą važiuoja į Mancheste
rį, šį kartą vienas, be manęs.

Pagaliau, rugsėjo 2 d. po piefųt mane šaukia į sto
vyklos raštinę. Praneša, kad iš Manehesterio gautas 
laiškas, pagal kurį Pranas ir aš priimti tekstilės fabri
kam Išvykti galėsime už savaites, kartu su rengiamu 
moterų transportu į Lanceshire tekstilės pramoaę.

Nudžiugihtas tokia naujiena, grįžęs i savo baraką 
skubu rašyti žmonai į Vokietiją. Tegu nebegalvoja 
apie išvykimą į Kanadą. Esu tikras, kad turint darbą, 
anglai neatsisakys atvežti ir mūsų šeimas. w /

EXXTSRBY ŽEMES CKIO STOVYKLA /
Iš karo nusiaubtos ir sunaikintos Vokietijcs dar

bams į Angliją vy'ke ne tik eiliniai darbininkai. Jų tar 
pe buvo įvairaus išsilavinimo žmonių. Tuo metu svar
biausias visų dypnkų rūpestis buvo uždarbis pragyve
nimui. Ewerrby žemės ūkio stovykloje, Lincolnshire 
apygardoje, 1947 metais lietuvių tarpe buvo brigados 
generolas ir buvęs Lietuvos ininisteris pirmininkas Jo
nas Černius. Tačiau buvo neilgai, nes jau 1948 metais 
išvyko į Ameriką. Toje pačioje Ewerby stovykloje 
gyveno ir kunigas Jt>nas Kuzniickis. Tas pats, kuris vė
liau persikėlė į Bradfordą, kur dabar lebelumigpuja.

(Bus daugiau)
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AKUtERIJA IR A4OTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Fufasfa Rd. (Crowford 
Medical auilding). (Tel. LU 5-6446

Sibiras - sinonimas lėtos mirties
dai! nuo seno Sibiras buvo 

laikomas mirties kraštu įvairių 
Priima lipomus pagal susitarimą- ‘ Uutybi4 ištremtiems žmonėms. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374^004.1 Ypatingai lietuviams jis yra šiur 
---------------- --------------------- 1 pą keliantis žodis, nes daugelis 
DR. C. K. BOBELIS lietuvių ten kentėjo mirė ir da 
INKSTŲ ir tLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direfcronuc

1938 Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALA>rDO8: 3—9 darbo dienomis ir

T»L: -SC--t?27 *rb* 562 2728

------BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR -CHIRURGAS 
«SRECIALYB£ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stret) 
‘VąUndos pagal ^uMUnimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTDMtTRlSTAS 

kalba lietuviškai 
2615 W. 71 $t. T«L 737-51/9 

Tikrina akis Pritaiko akiniu* jj 
'“contact lenses’”

VaL agal susitarimą, uždaryta treč

DR.LEGNAS SEIB rj TIS 
INKSTŲ, PŪSLES 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 
VaL . an trad, 1—4 popui.

Ofiso Ufafu 776-2880 _
Rtzidtncijos 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
..GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Beadr* praktika, spec- MOTE R J 
Ofisas 2652 WEST 5*th Si RSET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., treciac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^atadie- 
riaig -2.-4 -vaL popiet -ir -kitu Taiki 

pagal ąiirĮtarimą-

OBTHOPEDzto-PBOTEZfSTA^
Aparatai - Protezai. M6d. ban
dažai. Speciali pagalba tujoms. 

" (Arch Supports; ir 11

bar dar nemažai tebeneša žiau
rią vergų dalią. Kiekvieną lie- 

‘ tuvį kuris bent kiek dar turi 
savyje žmoniškumo jausmo, jau 
vien ištartas Sibiro vardas, su
krečia ir sukelia širdyje gilų 
skausmą, nes tūkstančių mūsų 
tautiečių, žinomi ir nežinomi ka 
pai, yra amžinai priglaudę kaip « 
kankinius, kurie mylėjo Dievą j 
ir tėvynę.

t , . . i

Tūript visą tai omenyje, in
formacijos sumetimais "‘■Naujie
nos” panūdo patalpint ’VI. ’Ras- 
eiausko propagandinį straipsnį 
“Sibiras” ir nuotraukas. Minėta
me straipsnyje nepaprastai iške 
liamas — išgarbinamas Sibiras 
ii jo grožis, kuris net prilygina 
mas prie gražiausių Panevėžio 
žaliųjų gojalių. Tad nenoromis 
tenka manyti, kad sąmoningai 
ar ne, bet jis yra skirtas propa
gandai, kurios tikslas kam nors 
pasitarnauti...

j Nestebėtina, kad žinomos tu- 
jrizmo ben drovės pirmininkui. 
Į VI. Rasčiauskui, gavus važia
vimui visus reikiamus leidimus, 
buvo lengva visur būti ir viską 
pamatyti Deja, nepasistenge

} pamatyti vergų stovyklų ir pasi 
j kalbėti su ten esančiais nelai- 
i mingaisiais o esant geriems no
rams būtų radęs ir lietuvių. To
kiu atveju, /papildęs savo straips 
n į bešališkomis žiniomis, būtų 
parodęs bent objektyvumą esan 
čiai tikrovei, o skaitytojui ir 
propagandos .dozė nebūtų taip 
skaudi.

Rašo, kad vienas malonumas 
; buvo -skristi virs Sibiro, o nusi

leidus Omske prisistatė vietos 
’ inturisto atstovas, .kuris aprodė 

miestą: mokyklas, jiniversite- 
Jtus, restoranus, miesto savival

gyvena ir mokosi pusė milijono 
gyventojų. Čia išvydo pasaulinį 
stebuklą — Bratsko užtvanką 
ii elektros jėgainę, kuria nega
lėjo atsistebėti, nes .tokia didelė 
ii gerai pastatyta, tvirtina lyg 
būtų dalyvavęs statybos ’tikri
nimo komisijoje. Mat, svarbu 
viską girti iš zpeties. Įdomu ar 
tasėjas nežino, o gal nenori žino 
Įi, kad toji statyba atlikta kali
nių gyvybių -kaina, tikriausiai 
ir lietuvių yra padėta aukų. -Ra 
šo, kad Bratskas caro laikais bu 

c vo mažas kaimelis, kuriame bu 
Dievą j vo apgyvendinti .-keli jnaištinin- 

įkai, o pamiršo .paminėti bolše
vikų suvežtus šimtais tūkstan
čių “maištininkų*, kurių ^ranko
mis ir pastatyti visi-matyti “ste-’ 
buklai” ^žodžiu, skaitant 'tenka 

stebėtis tokiais naiviais.panegyri 
niais aprašymais.

žinoma, reikia duoną pelny
kis, bet nevalia savo tikslams 
naudotis Lietuvos ir jos žmonių 
sunkaus likimo išgyvenimais, ku 
riuos norima “gražiais” jašinė- 
liais nugramzdinti užuomarson 
lyg jų nebuvo ir dabar nėra.‘Dan 
gstyti baltu šydu 'bolševikinį nu 
sikaltimą, žinant ir esant nu
sikaltimo vietoje, sunkiai 'nusi
kalstama prieš tėvynę Lietuvą 
ų savo tėvynainius.

J. Tijūnas

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

P r. Antanai Gusenas vėl išvyko į ligoninę

VWWtfVWWWWWVVWVWWVMWWVWWvwvwWWVWVVVVW

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jie giedojo Dievo temo Moxes sieimj Ir Avinėlio giewnf". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’, žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikins giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 

i tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

CICERO, JLLt. — Dr. Antanas J. Gusenas, rašytojas ir žur- 
’Balistas, šeštadienį ir vėl išvyko į Lcretta ligoninę sveikatą tik
rinti. Dr. Gusenas visą savo gyvenimą yra parašęs šimtus straip- 
nių sveikatos klausiniais,o paskutiniais metais yra parašęs kelias 
iknygas. -Populiariausia jo knyga yra “Dantys”, o plačiausiai 
skaitomi yra jo “Mintys ir darbai”. Dabar spausdinama “Sau
gok savo sveikatą”. Manoma, kad lietuvių mėgiamas gydytojas 
ir rašytojas už savaitės jau galės grįžti iš ligoninės. ! >

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

I

2tft W*tt 63rd Str Chicago. IIL 6062* 
.-RReapect 6-5084

-PERKRAŲSTYMAI

■MOVING 
Laidiniai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
"R. 1-E-R-tNA-S ’ 
TaL WA 5-8063

1 dybę ir-naujai pastatytą viešbu 
1 tį. Susipažinęs su daugeliu pa
reigūnų ir išdalinęs -savo korte
les. Na,’o už suteikia malonumą 
apžiūrėti ir pasidžiaugti miestu, 
visgi turėjo padėkoti kapitonui/ 
vyresniam ‘broliui.

Vėliau skrido į Bratską, kur

iMDVING
.AjxiriWiai rperkraustymar 

<U .{Mid V Jtabwnv.
ANTANAS VILIMAS

T«L 376-1882 artu -376-5996

pcmship.

<11 his previous ngms. se- > 
rcferee.cou?Spenūade him f ’ 
n to a neutral corner, the f 
?er had reached .the coast Į 
■ver the

«77*«9

IM Nertb Awbbr

Wfcfa AldofX -D*ukus

[HEmtock «413
7159 So.'MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, UL 6062$

to regain the crown he had 
year before. Both tghtera

Lietuj kasdien .nuo pir- ' 
madienio jfci penktadienio 3:00 
—&30 .vaL ^popiet Šeštadieniais 
ir j^kma.dįftMąįs nj# 8:30 iki 9:30

RADIJO «IMOS VALANDOS 

Visos ^ropramos jj .WDPA 

M9C kiL A. M.

MdŽfaus fas koiHv 
pasirinkimas, 

vleninteU

Sei 4lnote asmenis, kurie 
grflMy užsisakyti ’Nauj ienas, įpra
šome atsiųsti jų adresus. 'Mee 
jiems siusime Naujienas -dvi •«- 
voties nemokamai

<

Apšvieta gyvuoja

Lietuvių Motera Draugija Ap 
Svietą turėjo pusmetinį susirin
kimą birželio 10 d- ir buvo gau
sus, taipgi nutarė, kad būtų pa
gerbtos narės, išdirbusios drau 
gijoje 25 metus ir daugiau.

Visoms sutikus, bus pagerb
tos šios narės: Joanna Želviu 
Mikalina Baranienė, Elizabeth 
Lukienė ir Stella Kaulakis^ 
^am pagerbimui yra rengia
mas banketas sekmadiėnį, rug 
^ėjo 10 d. David’s ;valgykoje» 
3100 S. Halsted Si. Pradžia 2.-30, 
p.p. Viskas ruošiama, bilietai 
llatinaim duos platina JkOmisi- 
Jos narės.

Jei kas mylėtų šū mumis;-kar
tu praleisti gražų Jaiką, pramo
ne skambinti: Aldona:Olis, 925- 
P546; Frances Wagner, -927- 
^839; ar Rožė Ltidžgalvis, 927-

50. Lauksime jūsų at^ilan-

Nors pereitais metais draugi
ja Apšvieta atšventė 70 metų 
gyvavimą. Ji yra .seniausia mo
terų draugija Apšvieta visoje 
hicagoje. Dabar gerai laikosi, 
bet jau daug gerų darbininkių 
yra iškeliavę amžinybę, o 
mums paliko pramintus takus, 
tai -męs ir einame, kol jėgos 
leidžia.

Iki - pasimatymo bankete. 
Lauksime jūsų -atsilankymo į šį 
banketą.

DAŽYTOJAS
AGJL2 ft. Paulina cSL

-ilTown -oi Lake) ?

D<to -namus H fr H vidaus 
Darbai .gerentvctaK

Skambinti YA 7-5107,

v------- --  . . —z
• 1782 m. -Škotijoje buvo už

draustos bulvės, uies jos nebu 
Rožė Didzgalvis/ rast, paminėtos šventame Rašte.

LIETUVOS AIDAI”
KAZĮ BRAZDZIONYTČ,

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 
Penktadieniais 9:30—10 vaj. vak.

Visos laidos <įs W0PA stoties, banga '1490 AM.
2646 M. ZltSt Street,. Chicago, 'Illinois 60629

j - 778-5374

EUDEIKIS
DAIMID

SENIAUSIA IR DIBŽIAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

the Dempsey who fast the title.
Referee Dave Barry, at the be

ginning of die historic battle, re
minded both contestants the new 
boxing commission ruling: in t 
knockdown, the count would not 
be .started .until the aggressor .had 
retired do a neutral comer. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first-six rounds, Tenney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down -his guard. The seventh saw 
Dempsey -change tactics, switching 
from body attacks -to the head. A 
right caught Tanney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tuawy was down for 
the count.

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the 1 
to return 
timekeeper 
of five -over — ,—— -— _ _
Jack immediately back-pedalled to 
an off corner and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tanney had regained his 
feet t

Jn-tbe remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- t 
punched Dempsey, scoring' enough 
points to retain his title. v

This was Dempsey** last ^reM 
fight. Tunney retired from the ring 
a ytx later still the champ. Box
ing history has newr repeated the 
“long count," but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
games at the mention of the Ma
nassa Mankrmxl the ^Marine. Par
ticularly remembered w Dempsey, 
whose disregard during four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted fa his failure to regain the 
heavyweight boxing chanyingahy

*1
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AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 
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/CYCLE TIPS
The Right Fuel Does A Better Job For Your Engine

-Getting the most out of 
your motorcycle requires 
the use of the right fuel for 
your particular engine. 
While most owners’ manuals 
Wffl give the technical infor
mation about using regular, 
-ethyl or unleaded gasoline, 
Jhey rarely on,to .explain 
bow one differs from an
other. AUo they don’t ex
plain exactly what happens 
ta the combustion chamber 
of your engine.

'The .experts at Kawasaki 
Moton Corp., U.S.A., from 
their -Santa Ana, Calif., head
quarters, want you to know 
what -happens when the 
engine runs, so you have a 

'better working knowledge 
of your bike. This in turn 
will help you diagnose pro- 
biems and help you keep 
your motorcycle .running 
smoothly for many years to 
come.

In a .four-stroke engine 
the fuel is drawn into the. 
ey Under from -the carbure
tor by the down-stroke (of 
Jhe jMston. -The piston's 
upstroke then compresses 
the Tuel whieh is ignited by 

tfttoe speck 3>tag, .<ausH< the 
compressed fuel mixture to 
ignite and force the piston 
downward, creating the 
power of the engine.

-Problems occur 4n this 
cycle when the wrong type 
of fuel is used. The “octane 
-sating” of 4he fuel indicates 
the relative quality of the 
various bler^įs .of gasoline. 
This octane rating simply 
measures the enti-knock

line. The proper fuel 4b- 
dvtesmmed by the amount 
4f .comprenion in the com
bustion -chamber, and just 
js motorcycles differ in Mza

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNiSKQS KOPIYQOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

and . power, these varying 
compression ratios deter
mine the type of fuel for 
your motorcycle. .

Unleaded or premium 
gasoline is recommended for 
most motorcycles and the 
M octane rating” should be 
at least 89, with 91 the pre
ferred rating.

Using the wrong type of 
fuel will result not only in 
poor performance but can 
cause a condition called 
“knocking” which can even
tually damage your engine. 
This situation will occur 
when a rider uses a fuel with 
too low an octane rating. As 
the. engine fights for power 
from this under-rated gaso
line; the temperature rises 
in the combustion chamber 
causing extra pressure and 
self ignition of the fuel in 
the combustion chamber. 
This of course works against 
the proper timing of the fuel

burning process and also 
increases the heat which the 
cooling system must dissi
pate. Both these effects 
cause damage to the engine.

You’ll know when your 
engine starts knocking. As 
you accelerate, especially 
through the low gears, an off
beat and repeated pinging 
will occur. This is your en
gine knocking and should be 
avoided. Check your owners’ 
manual again for the proper 
fuel recommendation.

The experts at Kawasaki 
want your motorcycle to 
run smoothly and trouble 
free for many, many years. 
Using the right fuel for 
your bike is one way to in
sure against difficulties.

(Editors Note: This is the 
first in a series presented by 
Kawasaki dealing with the 
fact that safe, smooth motor
cycle operation is more than 
just turning the key).-

NARIAI:
Ckicagoc
Lietuviu
Laidotuvių 
"Dirt Ktorią
Aasociacijo*

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS
.307 -So. lATUANlCA AVENUE. Pkone: YArds 7-3401

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLyjnpic Z-1UM

3354 So. HALSTED STREETUnleaded or pcemiuin gasoline Js recommended for 
most motorcycles. Mere the rider Tills up with unleided fuel, 
which is suggested in the owner’s jKsnual for his Kawasaki 
KZ650 and on the pump Unposted 89, the “octane rating?* J

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

GEORGE F. BUDMINAS
3tl? So. JJTUANICA AVE. TeL: YAris 7-1138-llSf

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACXAWId)

2424 WEST 69ta STREET RKpubUe 7-1211
2311 WEST 23rd PLAC1 YlitWa 7-«71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hilh, PL 874-4414 1

Phene: YArdi 7-1111

MAWIEMM, cm»c*oo a, NX Saturday, August 26. 1978



KAS VERTINGA

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• TRUMPAI
______________________

— Viktoras Matulis# Winni
peg, Canada, atsiuntė tokį laiš
ką: “Jūsų dienraštį kartas niu 
karto gaunu paskaityti. Jį labai 
vertina, nes jame yra žinios ir 
straijjsniai be propagandos, ku
li yra nepageidaujama, nes 
kiekvienas pasidaro savo išva
das. Kai gausite šį mano laišką, 
tai pradėkite siuntinėti Naujie
nas, e aš, apskaičiavęs valiutu 
skirtumus, atsiųsiu 6 mėnesių 
prenumeratą”. Dėkui už laišką 
ii už prenumeratą bei dėmesį 
Naujienoms.

— Mike Paliulis. iš pietva
karių kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už ?7 
auką, atsiųstą pratęsiant prenu 
merą tą. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiam ne
skelbti.

geleb. Cal., tapo Naujienų akai 
į Į tytoju, Užsisakydamas jas vie- 
ftneriems imtams. Dėkui už dė- 

kiiesį Naujeinoins ir jų platini
nio vajui. Taip pat dėkui jo ge
riems draugams, kurie jį supa
žindino su Naujienomis ir tu- 
rėj teigiamos įtakos. Visi skai
tytojui prašomi remti Naujie
nas ir jas platinti, stengiantis 
rasti bent vieną naują skaity
toją. Visi lietuviai kviečiami į 
jus utkreipti asmenišką dėmesį, 
gerui su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomo
nę jus užsisakant. Naujienos 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokumaii.

— Vytautas šernas, jaunuo
lis iš Ruckfordo, gerbdamas sa
vo tėvų įsitikinimus bei idealus j 
ir vaizdžiai rodydamas,kad tarp 
jo ir tėvų bei vyresnio amžiaus 
asmenų jokio skirtumo nėra, 
paaukojo Naujinoms penkis 
dolerius. Dėkui.

04, 31 iir 03.
— šv. Jurgio parap.

los Motinu klubas ruošia kuge
lio ir kepinių išpardavimą šį

nimo komisijoje. Konkursui
. . I premija kasmet skiria Simas

'L.™kyk' Kašelionis. , -
tsia ku«e-i >r|ti,i»

TOOL & DIE 
TROUBLE SHOOTER

— Tomas Sereika Los Ali

— Illinois valstijos loterijoje
rugpiūčio 2 d. Big Pay Day lo-j šeštadienį, rugpiūcio 26 d., nuo 
Šime laimėjo 614, 96, 0 ir 0715. ’ vidudienio iki 6 vai. vak. ino- 
Gold strike lošime laimėjo 30Jkyklos salėje, 911 W. 32 PI.

MACHINISTS

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED OPERATORS 
IN THE FOLLOWING JOBS:

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

• Internal Grinder,
• Milting Machine Operator,

• Gear Grinder
• Spiral Bevel Gear Cutter & Grinder.

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

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

An equal opportunity employer

į — Lietuvių gydytojų ir dan
tų gydytojų K<>rp! Fraternitas 
Lithuanica-Patria narių suva
žiavimas įvyks rugsėjo 3 d. Či
kagoje. Bus paminėta 70 metų 
veiklos sukaktis šia tvarka: 10 
vai. ryto pamaldos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. 1 vai. bendri pie
tūs Holiday Inn, 7353 S. Cicero 
Avė. 3 vai. visuotinis narių su
sirinkimas, o 6 v. pobūvis Tau
tiniuose namuose. Programoje 
dalyvaus sol. Praurimė Ragie- 
nė ir Fausto Strolios styginis

j vienetas. Narius ir svečius re- 
jgistruoja dr.V.Tauras, 2652 W. 
159 St., Chicago, IL 60629. Tell 
1(312) 778-1223. :

Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŪS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKRJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

NAUJI] SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi imtais skri* 

lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei Hetuyfškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos 'išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišką reį, 
kalų renesanso- / P

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI< . < .
* 'ų 1 • ' i f - ’ - V * > - • <

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado' mecentf 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis nai

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, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu* ir kitais moderniais įrengimais.

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

kurie prisidėjo prie Fla
ms skaitytoj ang.

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. į Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigą 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Bendriems raštinės dar
bams reikalinga tarnautoja, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-7747.: (Pr.)

— Mes planuojame papildo
mą kelionę į Vilnių spalio mėn. 
Marius Kiela — 737-1717.

(Pr.)

— (R.) LB Brighton Parko 
Apylinkė rengia linksmą gegu
žine š. m. rugsėjo 3, sekmačhe-į 
nį, O Bruzgulienės sode, 8274 
S. Kean Ave.r prieš Ik Tautines, 
kapines. Veiks turtingas baras,

— Balzeko Lietuviu Kultūros virtuvė, Laimės šulinys ir kiti 
a '_i n* __  • • -r , . _! muziejus išleido 4 psi. iliustmo 

tą leidinį apie Čikagos lietuvių
įvairumai, šokiams gros sma
gus P. Venckaus orkestras. Pra 

architektūrą ir puošmenas. Ja- dzia 12 vv dieną. Kviečiame vi- 
me yra architekto’ Jobo: Muloko sus linksmai'popietę su mumis
namas, taip pat jo konstrukci-l 
jos Marquette Parko bažnyčia. 
/Taip pat yra Lietuvos konsulą^ 
tas, Lietuvio sodyba, Baliūnų 
namas, Jaunimo centras ir Bal
zeko muziejaus meniška iška- 
ka. Visą puslapį, užima' Viliaus 
Variakojo privaląuš ^muziejaus 
vaizdai su aprašjinaK.
— Rašyt. Danutė'1 Bindokienį 

rašyt. Alfonsas šešplaukfe’ ir 
žurn. Antanas Juodvalkis yra- 
Dirvos konkurso novelių verti-

praleisti. Iki pasimatymo!

Apylinkės .Valdyba (Pr.)

HELP- WANTED — MALE 
Darbininkų, reikią

- -t-* MECHANIC
Nationally known Container mfr. 
has career opportunity for experien- 
ed Seamer Service man to perform, 
seam check and overhauls. Travel re
quired. Position offers excellent wa
ge/benefit package. Contact
’■•PAUL MARHOUL 254-8400

Crown.- Cork & SEAL CO.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Naujienoms reikalingas T ... ? ;
t LINOTIPININKAS ■
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

; HA 1-6100.

>' Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________ doL
T _ r—
Pavardė ir vardas ---------------------------------------------------------------------------------

Adresai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOR 

tws Weft «»tk St, Chi<a«o, Hl W621 • Tel. Wa S-Z7S7 
Mdrfntlma* tara, rt&as fra Iri v

MAISTAI Ii lUKOPOf SANDELIŲ.

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo___
yra naujas skaitytojas. Priede  dot

Pavardė Ir vardas ■ . . —--------

Adresas

t
i

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

Cosmos Parcels Express Corp.
MAIWUrrn OIFT PAMCELJ ItRVICE 

LM1 W. *9W» Cittern, lit <0429. — Tot WA 5-2717 
ms te. FUIsHd Chteag*, III. ėdėot. — T*L 2544320

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė Ir vardas .... ------------------------------------------------- - .

Adresas ---------------------------------- .-------------------------------------------------------------_ ------ ---------------------------------------------- ------ -
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa_ 
tinimui nemokamai be jokių istpareigojfanu. > 

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

Adresas ------------------- —----------- ----------—----- -------------------------------------------

Pavardė Ir vardo 
l
Adresas _______

Pi/ardė ir vardas

Experienced with making and repai, 
ring of piercing, blanking, form-, 
dies etcl used in metal stamping 
operations. Must speak English. Ap- 
ply:

^BELL, &t THQ^N .
4259^ S. Western Bjvd./<*hicago

‘ ix ’.N’ i P.. U Lii'V’H" W ;
ELECTRICAL & MECHANKJAĮj ( 

MAINTENANCE MAN:

needed for south side plant. 
Apply in person or call 646-3600.

CHICAGO STEEL & PICKLING 
122nd. TORRENCE __

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir saldy-j 
mas. atominė slėptume, 3 automobi-Į _______ ___ _ ___
lių garažas, du balkonai, patio. Tik garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
$85,000 Marquette Parko centre. ‘ ’
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, S34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie ‘ 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius Brighton Parke. S79,000.

ŠIMAITIS REALTY
' v . Notary Public

. Insurance, Income Tax
>951 W. 63rd SL TeL 436-7878

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

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.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 irb* 737-8534

PRESSMAN

Harris LXD printing press. Some ex
perience necessary. Good starting 
salary and benefits. Opportunity foi 
advancement. Near loop. Call for 
appointment.

BERLAND PRINTING 
939-1219

AL L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

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

kam nuomininkus . .
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

■■■■■ ■............. ■ ..... i r ■ i ■ -I

i ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI -

Turiu Chicago* miesto leldiirą. 
Dirbu Ir užmissčIuoM H- 
r* n t uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS
I 4514 S. Talman Ave.
I Tol. 927-3559

sa

‘ MECHANICS' 
iEORKLffiT-

• • < ■ - ■ -' * n® 
Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
gas—LPG, FCR controls + abi
lity to troubleLshooUWe provide 
advanced fr&imrig (in cable! 
form, EV 1 plus Square D con
trols. We offer excellent wages 
plus company free fringle be
nefit package. Contact MR. 
LESSMEISTED — 585-6300. 
CLARK LIFT of CHICAGO SO.

7000 West 63rd , į 
Chicago,’Hl. 6’0dB85'"!! 

- - ■ f' — '-------------- '------------ • ■ - . j
\ MACHINfSF,-.:, M !̂4? i 
'Opening 'new ’$l^t$n 
‘urb. 1st & 2nd shifts.

Boring Mill Operators 
Bridgeport Operators 
Lathe Operators.,
MiHirig MachhDeVdp^^ibrs 

precision tools’ 
zations & life ins. P^,ofiį sjiar 
ing, TetirįjĮg -plaptii bHp 
■: H R 4F

7401 S. $erd^nd 
Bridgeview 458-7696 j

SAVININKAS parduoda Marquette 
Parke i Vakarus nuo Western ant 
Marquette Rd. 2 butu po 5 kamba
rius su 3 miegamais geltonų plytų 
namą. Uždaras porčius ir 2 mašinų 
garažas. Abu butus tuoj galima už
imti.^ Virš S50.000. Tel. 863-0898.

62—43 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $99 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensln tekame
Kreiptis -y-4

^5 Sk ASHLAND AVI;?
52M775

TOOLS & <D EKS

JOB SHOP EXPERIENCE.

. SAVININKAS parduoda aukšto 
gerą mūrini namą prie 71 ir Rich
mond. Įruoštas skiepas. 2 auto ga-a- 
žas. Daug priedu. Galima tuoj užim
ti. 776-2191.

KELP WANTED — MALS
t Pa rbkilnkv Reikia

PRINTER - OFFSET
Experienced A B Dick 350-360. 
Loop printer. Excellent compa
ny benefits.

346-8081.

7
? ir prW
MACHINE ASSEMBLER 

y- • »» *. >• . V \ .

-Mušt have ’own - tools.
-lt ospifalization.

Apply .in person: 
NYGREN D AKLY 

1422 W. Altgeld, Chicago

SHEET METAL
f įLAYOUT MAN

5 ‘jtb^hfilyears experience. Must 
iave,^oojs.p( First shiflt. Good 
staiiting ^atė. Good fringe bene- 
:it$?P<i4. holidays & vacations.

Apply in person: 
EELI^^QOJUP.

I 2444 N? Pulaski Rd.

MOTOR WINDER
EXPERIENCED 

A.C. - D. C.
SOUTHWEST SUBURBS

Tel — 839-5027

LAIKRODUAI ir BRANCINYMS:
' - • • A- ' . 3

Fard&vimat tr Taisysas j
U45 WEST I

RIpwMte r-Wf į
i ■■■ r—**

P. NEDZINSKAS, 4365 Arti*? A*.
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

- ‘ ***'• •-* i . _ X

* S

r5

•i

Machine operator & Die S^l ups 
Some tool repairs. Shop on 
smal parts. Downtovn U^turi- 
įy helpful. 739’04^?. • ° -0
ąm.

MAINTENANCE VP ’,t r'

SPINTELIŲ GAMINTOJAI 
(Cabinet Makers)

M. i IM K UI 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Frank Zapolls
W.yjtti St 

GA 4-U54

run CA1M

IMS U i am

Į blate Farm Lite Insurance Company ||

HELP WANTED — FEMALE
Dirblninkiy Reikto...^

KEY PUNCH OPERATOR 
1—2 years experience 
Near Midway Airport 
Call Mr. McIntyre 

767-2500
An equal opportunity employer

GENERAL OFFICE
We need an experienced typist and 
switchboard operator who is looking 
for permanent employment. <

• 1-------M
Itor pernianeiiv 

k'uolatinis darbas, unijinis atlygini-’ Good salary.& benefits, .ice p ,

Kmjrtis angliškai. 
JURE - NELSON CO. 

325 Factory Rd., Addison, Ill. 
543-9400 arba 261-3598

t0 ^SHAMROCK PLUMBING ; 
SALES CO. 

1900 S. Clark St. 
225-3307

TYPIST-
Federal Reserve Bank has several immediate openings for 

good accurate typists in the following area:
TELEGRAPH,
AUTOMATION SUPPORT
BANK EXAMINATION
FISCAL AGENCY

Entry level, as well as intermediate positions are available. 
We offer a liberal benefit package including tuition assistance,' 
low cost medical insurance, subsidized cafeteria, and tetirement 
program. For immediate consideration apply in person between 
9 and 3:

( „AR CENTERmetals and maintenance
Paid vacations hNidov ^riFcr construction company, 
benefit^ 0*11 TOM

FORKTIFT 
MECHATTC 

Mus have exp^riencs 
propane and ’lee*-"

For construction company, over au.j 
Ad lusting overhead doors and small*

* I
luck lurnished.. Must have own 

tool Salaried position.
Call between 4 and 5 

799-9393

1 SEAMSTKb/MS/1 ALLAjxx
I Needed part time Hours flexible 

Over 30.5 B. YOUNG FORMAL WEAR 
11016 S. Cicero
Oak Lawn 

423-3530 Ask for Mr. Walter?

f

FEDERAL RESERVE BANK
230 S. LaSalle

525 M7?

n^s.
Paid vacations, 
farforx- training ’ OT

BRUCE GREY & CO.

496-0400

WANTED 
BARTENDER

Part Time Nights
Friday & Saturday

6 P. M. to 1 A. M.
Private Chib. ! .

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

CXEANINGPEOPLE
Luxury adult apartment comp
lex in Mt. Prospect has several 
openings for janitorial help. 
Full time—experienced. Ideal 
working conditions. 991-4400

M. t 
957-12031

NAUJIENOS, CHMAGO t, ILL Saturdaf, AuguM 3& 1978




