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ŽUDYNES LIBANINUŠAUTAS MEKSIKOS AMBASADORIAUS JAV 35 METŲ AMŽIAUS SŪNUS
Komunistę Lyga giriasi, kad ji ambasadoriaus 

sūnų iivežusi į užmiestį ir nušovusi
MEKSIKO, sostinė. — Praeitą antradienį Meksikos universi

teto kieme buvo pagrobtas 35 metų amžiaus Hugo Margain. Jis 
jau tikėjosi užpuolimo, todėl turėjo asmens -sargus, vjsą laiką jį 
lydėjusius. Jauną vyrą užpuolė keturi ginkluoti meksikiečiai, o 
viena moteris privertusi pasitraukti ambasadoriaus sūnų lydėju- 
sjūs sargus. . ■ •

Moteris paleido į juos kelis Australiečiai Niksono 
šūvius, o keturi vyrai įsivedė 
Hugo Margan į automobilį ir iš*, 
sivėžė. Jis buvo nuvežtas už 
miešto ir vieno kaimelio laukuo 
se nušautas. Policija tuojau bu 
vo informuota apie rastą lavo
ną, bet praėjo visa valanda, kol 
jis buvo atpažintas.

Pagrobtasis’ įalė jo. -■ 
kovoti su užpuolikais

Užmustolavonas yra gerai 
apdaužytas ir keliose vietose 
sužalotas. 'Galimas daiktas, kad

• Jis buvo • mušamas, ' bet; galėjo 
būĮi h;

. - " • nenori
Canberra, Australija. — Bu

vęs prezidentas Niksonas norė
jo rugsėjo mėnsį nuvykti į Aus 
traliją ir pasakyoi kelias kal
bas. Buvęs prezidentas norėjo, 
kad Australjos vyriausybė ofi
cialiai jįj pakviestų. bet premje
ras Fražėr atisakė lai padaryti. 
Australiečiai žino, kad Nikso
nas yra geras kalbėtojas, gali .kel 
ti šių dienų tarptautines proble 
mas, bet jie nenori pakenkti ge 
riems santyįdams su preziden
to' Carterio administracija. Nik 
sonas gali turėti kelias geras idė

Marquette Parke vyko iškilmingas Molinos Dienos minėjk 
mas: Iš kairės į dešinę matome: Reginą Krutūlvtę, Juozą Bag- 
džių, Marquette Parko Apylinkės pirmininkl], Lioretą Grišma- 
nauskaitę, Rūtą Cėsnauskaitę ir Ramunę Tričytę.

r ■ Vaclovo Noreikos nuotraukaEGIPTAS ATMETA DAUNĮ PAGROBTU
< T “ r- r'r r ‘ * — . . ■ _ ‘ ^2 J. r -

ANASTAZDAUS SAMOZOS 
RŪMAI APSUPTI

'lakęs/ kad'iKfeingeris' yni Jgeni- 
;; ręs apie sųnaus pag^bimį-^uo. 'Paliečiai sitdltfn&gd 

fru iš.^ą^ingtonę. „Skrido-į

aiškino įvykį ir užsidarė; su-§ėi-j " 
uja . savo, namuose. ’Jisr atsisakė j 
IŽlbetis-su-lai^astii^nkais. /

’^FBI^APSTVALYMAS \

v GAO (General . Accounting-
• Office) praneša, kad patikrr

; jau-penkti'-metat' ’Meksikoje 
veikia-vadinama ' Meksikos ko- 
riluhistų/Tyga. Josios': tiarfųskaf 
čius nedidelis, liet jie labai akty 
vus teroro* veiksmuose. Jie jau 
yra pagrobę kelis meksikiečius 
ir išreikalavę stambias sumas pi 
nigų. Ta pati lyga paskelbė, kad 
jL pagrobusi ambaadoriaus Hu
go R. Margain sūnų. Ji tikėjosi 
stambios sumps iš turtingo am
basadoriaus, bet sūnus žuvo su- 
sįrėmimo metu. Meksikos polici; 
jai yra žinomi keli šios lygos

arnariai bet ji neturi įrod; 
jįe dalyvavo ambasadoriaus su 

' naus pagrobime ir nužudyme.

nus> FBI tarnautojų 843-rekor
dus laikotarpyje nuo *1977£/ m. 
sausio iki 1978 nu vasario mėn. 
wuž tokią kriminalinę, .nesąži
ningą elgseną”, kaip girtuok- 
•liayiipas, narkotikų vartojimas 
ar paleistuvavimas buvo “sudis- 
ciplinuoti'tuzinai FBI agentų 
ir klerkų. Prieš 69 tarnautojus 
pavartoti tokie drausmės žygiai, 
kaip subarimas žodžiu, sudrau- 
dimai raštu, neapmokamoms 
atostogomis ir atleidimas iš 
darbo. K ‘ i

! Kongreso investigacijų- įstai
ga pareiškė, kad įsteigus Profe
sinio Atsakomingumo Ofisą, 
žymiai pagerėjo tos įstaigos 
aukštas tarnybinis standar
tas.

Izraeliui nepatinka prez/Cartęrio mintis 
pasivs-ti Amerikos’karius taikai prižiūrėti

KAIRAS,Egiptas. — Egipto prezidentas iš anksto pareiškė, 
jis jiesut&s^su Tokįadaiina'įaik^. Jeigu. Izraelįs. 

ynorės . taikos, tai jis-turės atiduoti Egiptu: visas karo metu pagrot> 
tas žemA< Jam teko nugirsti, kad Izraelis pasiūlys daliną -žemių; 
atidavimu Vienus plotus atiduos tuojau,-o kitus -praėjus kokįern^j 
ųąnkpricpią pietaų^joj £r£Čiuš dar vėliau. Egiptas pasirašys rik tpi 
jgį taik^ kurį atiduos egiptiečiams vigas pagrobtas Egipto žemes. ; 
Įtt^elio kabinetą^, ąptarė Egipto delegacijos laikyseną -David va- ‘ 
sgįrietėjeri Delegacijai vadovaus prezidentas Sadatas. Washing- 
tdrie’bus Visi įtakirigėsnieji Egipto prezidento patarėjai. - -

. ’ JAV-karojėgi/ _£■
: . Izraelis nenori .

7 JERUZALĖ.; Izraelis.-— Laik- 
raŠtinmkams teko pabirti,. kad-Iz? 
raelio kabinetįą Jabai šaltai pri
ėmė prezidento Carterio mintį

Atrodo, kad pamažu kraštas 
grįžta prie taikos, bet pats kras 
to prezidentas maištininkų yra 
apsuptas.

Prezidentas Samoza, norėda
mas .išvengti nesusipratimų su 
nacionalinės gvardijos kariais,' 
švyko į Ma<agalpos miestelį, 
įsantį apie šimtą mylių nuo Ma 
naguos, ir ir pradėjo tvarkyti 
streiko ir krašto administraci
jos reikalus. Iš Matagalpos jis 
siuntinėja įsakymus kariam, 
bet pats negali iš rūmų išeiti ar 
išvažiuoti.

Visą prezidentūros rūnių klo 
ką yra apsupę Matagalpos ir ki
tų apylinkių maištininkai. Jie 
nieko neprileidžia prie rūmų.

Helikopteriais atnešamas mai 
stas ir šoviniai Matagalpą rū
mus saugojantiems kariams 
Kiekvieną dieną į Matagalpą ai 
skrenda du helikopteriai.

Tuo pačiu metu. į Matagalpą 
plaukia maištininkai, kurie yni 
pasiryžę Sąmozos neišleisti iš rū

IZRAELIO MINISTERIAI TARĖSI SUAMERIKOS AMBASADORIUM
Izraelis rengiasi įsakyti Sirijai sustabdyti 

puolimus pieš Libano krkščionis
JFRUŲALĖ, Izraelis. — Israelio premjeras Begin, viejų 

Misterių lydimas, praeitą trečiadienį labai rmtai įspėjo Amer 
ambasadorių Samuel F. Hart paskutinėmis savaitėmis vis da 
jančius Sirijos kaiuomenės dalinių apšaudymus, areštus ir ži 
nes Libano krikščionių. Paskutinėmis praeitos savaitės dienc 
Shijos karo jėgos apšaudė, nužudė ir nuginklavo visą eilę Lit 
krikščionių, gyvenusių Libano šiaurės pajūryje. Pats Srijos 
ridntas buvo atvykęs į Latakijos uostą ir nurodinėjo park 
ką ir kaip jie turi daryti.

MOTORISTAMS PERSPĖJI 
MAS

Chevrolet Vega motoristams, 
ypatingai turintiems 1971—73 
metų modelius, gresia pavojus, 
kad gali sprogt, užpakaliniai 
degalų tankai, kaip ir tiems, 
kurie vairuoja Fordo Pinto da
bar .atšaukiamuosius modelius, 
praėjusį trečiadinį perspėjo vai 
ruotojų advokatas Ralph Na-, 
der.

Atvykęs' su autoniobilijį sau-

TRUMPAI 1$ VISUR

Rytus Amerikos karo jėgas taikai 
prižiūrėti. Jeigu amerikiečiai to
kį pasiūlymą padarytų, tai nie
kais neitu visi Izraelio planai 
Sinajaus pusiasalio taikai. Izrae
lis norėjo pasiūlyt atšaukti savo 
karo jėgas išvenų žemių tuojau, 
o iš kitur jas atšaukti už penkerių 
ar daugiau metų. Be to, jeigu bus 
pasiųsti'Amerikos kariai į Sina
jaus pozicijas, tai Izraeliui teks 
atšaukti visas savo karo jėgas ir 
palikfį* /visus įjungimus. #

— Italijoj e< Jatanijos provin
cijoje,' Etnos vulkanas vėl pra- 
dėjo versti lavą iš kelių krate- 
rių.Karsta lava upeliais pradėjo 
ristis žemyn.

— Įvairūs Žemės garsų klau- 
sytuvai nustatė, kad praeitą 
trečiadienį Svietų Sąjunga Sibi
re išsprogdino dar vieną atomi 
nę bomą po žeme.
' — Ateinantį 
parduos apie 
aukso.

— -Visa eilė

mėnesį JAV vėl
700000 uncijų

^—Italijos' teismas išleidai FBI turi 19.500 tarnautoju, 
iki teismo Savojos kunigaikštį!--------------
Emaauelį. kuris ’ peršovė! D .
atostogoms atvažiavusią, gražiai Popiežius prašo 
^kietaitę. Užstatas labai dide-j kardinolu pagalbos 
’K j VATIKANAS, Italija. — Nau

jai išrinktas popiežius Jonas
— Ženevoje buvo susirinkę Paulius Pirmasis ketvirtadienį 

Europos valstybių atstovai įvai kreipėsi į kardinolus, prašyda- 
riems reikalams aptartu Ketu-1--------------------
rjolika vastybių patarė Izrae
liui atšaukti savo karo jėgas iš 
Egipto žemių.

— Kambodijos kariams įsaky 
ta daboti, kad vasaros metu kai 
mietis nuo ryto iki vakaro dirbtų 
laukų darbus.

KALENDORftLIS
Rugsėjo 1: Verena, Egidijus, 

Gunda, Dievainis, Daugvinas.
Saulė teka —*6:15, leidžiasi

— 7»:
Šiltas, fftuMUs,

i

Kartu sq premjerui Be: 
pasitarime dalyvavo Izrs 
užsienio ministeris Moiše 
janas ir Izraelio karo min 
ris Weizinan. Jiedu inform 
Amerikos ambasadorių Iz 
lyje apie Sirijos karo jėgų 
puolimus Beiruto priemies 
•prieš Libano šiaurės vakari 
gyvenančiuss krikščionis.

Izraelio vyriausybės atst< 
turėjo progos išsikalbėti su 
bano krikščioniu -vadais, a! . — i * ’ ■ '-C 
kusiais praeitą savaitę į Izr; 
iri informavusiais apie-nej

_ ____ . visu 
LiBarib.

-imį.’•-«* 4K>rL4rauktt ji.aėismau. -rastai llanuya
,4’.............. ’ x

clJWe TMan6--MŠČ^H^
Įi^vo^^raU'^Ayriau^bę^
auįomQ^hų in<Mrįjąpagatto*:' MhaucP kr: 
pasistengimą garantuoti,.< kail <k: •

tiž?rpa'dšfyiūs kfašfūT*! Yhiosfr> 
liušri -* trik:

Uęėiądieąio ^pa^^.^orifeiHK

OS

'■ AMERIKAI GALI PRITRŪKTI 
r DEGALŲ ‘

XtASinNGTON, D. C.-įEneJ 
gijos komitetas apskaičiavo, 
kad apie 1980 metus Amerikai, 
gali pritrūkti’ ųųĮomobilianis. de 
gal% -- - į- 'Y.

Atstovų rūmų komiteto na
riai pareiškė savo nepasitenki
nimą, kad energijos komisija 
šitų duomenų nepaskelbė komi
teto nariams.

Prezidentas Carteris, komisi
jos pirmininkas James Schle
singer ir kiti specialistai, apskai 
čiavo, kad kongresas būtinai 
privalo imtis priemonių dega
lams taupyii. Prezidentas šilą 
reikalą supranta ir kelis kartus 
kreipėsi kongreso vadus, prašy 
'damas leisti energijos komisi
jai tvarkyti visas 
energijos atsargas, 
nutraukė atostogas, 

įsu komiteto nariais 
ir įtikinti juos leisti 
saugos priemonių.

kolizijoje sutrenkus atitom.obL 
Jio. užp^kąįine 7dą|į^nekilsį fata
liškas gaisras.

Naderis?be -to rodė «nuotrau
kas irA‘ dokumentus,»- tvirtinan
čius, kad Ford Motor Go;
1970 melais žinojo, kaip paga
minti saugius degalų t inkus, | 
bet to nedarė, norėdama šutau 
pyti daugiau pinigų.

Bet General Motors, kuris 
Vega automobilitis gamino ligi 
praėjusių metų, yra tikras, kad 
jo sistemos integralumas bus 
be priekaišto.

čidnvs' vra' išrtifcine/ kad til 
‘fe mėlio kariai gali ’ šuvak 
s'a u valia u j a ik*i ūš ' Siri i os 
rius. neš kitos valstybės net 
pakankamos jėgos širijiečia 
suvaldvti.
« Izraelio vyriausybė žino. I 

j Sirijos prezidentas, norėdan 
pakenkti David vasarviet 
planuojamai konferencijai, 
siuntė karius Libano krikše 
nims naikinti. Sirijos prezic 
tas pasiektų savo tikslą, 
Amerikon nuvykę Egipto ir 
raelio vadai nesusitartų. Iz 
elio vadai nenori leist] Siri, 
prezidentui Asadui išardyti i 
sėjo 5 dienai šaukiamos koi 
rcncijos, bet jie taip negali 1 
!i Sirijos kariamu išžudyti i 
bano krikščionišką mažumą

Izraelio vyriausybės tai 
vyrauja dvi skirtingos nuon 
nės. Vieni mano, kad Izr 
liui neverta kištis į provoka 
n mis Sirijos vyriausybės pi 
vartos veiksmus, o kiti mm 
kad Izraelio vyriausybė turi 
įspėti Siriją ir nubrėžti raut 
ną liniją, kurios Sirijos k ar 
neprivalo peržengti. Jeigu Si 
jos karo vadovybė nesila 
kytų patvarkymų, tai tada ] 
raelic L rėty įsikišti ir įsak^ 
Sirijos kariams išsikrausb 
iš Libano. Izraelio premjer 
yra pasiruošęs brėžti ‘’raudoj 
liniją”, bet jis pirma nori ga 
ti JAV vyriausybės atsakyr 
j iškeltas Libano problem: 
Izraelis yra pasiruošęs siu: 
karius, jeigu Sirijos karo vad 
nesustabdys karo veiksmų pri 
Libano krikščionis.

Wald- 
organizacijos 
prašydamas 
karo jėgas

Amerikos 
Prezidentas 
kad galėtų 

išsikalbėti 
imtis ap-

stambių Ameri
kos bankų pakelė paskolų nuo
šimtį nuo 9% iki 10, 25%.

—< Japonijoje dolerį trečiadie 
nį buvo galima nusipirkti už 194 
jenas, o anksčau kainavo 200 je- 
nų. — Ekonomistai apskaičiuo
ja, kad tiktai ateinančiais me
tais doleris pradės kilti.

.— DariK) Dieną, pirmadienį 
visos valstybinės ir savivaldy
bių įstaigos bu uždarytos.

_  Pirmadienį. Darbo dieną 
Naujinos neišleis. Jos pasirodys 
tik antradienį,

— Kongreso 
ma yra linkusi 
vesikianfj (Ml
mą. Tarnautojai ir geras algas 
gauną daugelis žmonių, kurie 
nepajėgia darbo atlikti. Nevy
kėlius prezidentas turės teisę at 
leisti iš darbo.

— Kongreso atstovai nori su
daryti Prekybos sekretoriarą^ 
kurį valdytą prezidento parink
tas žmogui Manoma,, kad galė
tų padidėti prf&ybat

YORK

JUNGTINIŲ TAUTŲ JĖGOS 
TAIKAI PALAIKYTI

NEW YORK, N. Y. — Jung
tiniu Tautu sekretorius 
heim kreipėsi J 
saugumo tarybą, 
sudaryti didesnes 
taikai palaikyti.

Tos jėgos reikalingos ne tik
tai Libano taikai, bet jos bus 
reikalingo^ ir kitoms valsty
bėms Iki šio melo arabų val
stybės buvo sudariusios karo jė 
gą Libano laikai palaikyti. Da
bar atrodo, kad tos jėgo^ takai 
jau kenkia.

Kai Sirijos karo jėgos pradė
jo nąikinti Libano krikščionių 
apgyventus kaimus ir mieste
lius, tai Sudano prezidentas Nu 
meiry įsakė Sudano kariams 
grįžti iš Libano. Sudanas neno
ri, kad jo kariai būtų įvelti į 
tarpu^avės Libano gyventojų 
kovas.'

Sekretorių- mano, kad Jung
tinių.Tautų karo jėgos teks sių
sti ir į kaikurias Pietų Afrikos 
vietas. Jos gali būti reikalingos 
Roderijoje ir Numibijoje.

PALEIDO NEW 
TIMES REPORTERI

HACKENSACK, N. J. — Vals
tijos aukščiausias teismas, pe
rėmęs visą New York Times ir 
teisėj o Teodoro T ra utweino 
bylą, tuojau išleido iš kalėjimo 
•žurnalistą M. A. Fisherį ir su
stabdė kiekvieną dieną $5,000 
baudą.

New York Times turėjo mo
kėti teismui $5,000 vien dėlto, 
kad atsisakė duoti teismui re
porterio užrašus,vieno gydytojo 
nužudymo byloje.

N.Y.Times reporteris apklau* 
nėjo daugelį liudininkų iri pal 
rašė eilę straipsnių apie gydy
tojo nužudymą.

Advokatai pareikalavo, kad 
reporteris liudytų teismui, kaip 
jis gavo žinias, bet jis atsisakė. 
Nuo rugp. 5 d. ji sėdėjo kalėji~ 
me.

— Nikaraguos karo vadai yra 
įsisikinę, kad Somoza jau prili
po liepto galą, krašto valdyti jis 
nepajėgs, nes valstybės pinigų 
atidavimas'vagims labai nepopu 
liarus.

mas pagalbos sudėtingiems Baž
nyčios reikalams tvarkyti, 
tai pasakė besišypsodamas, bet 
vėliau pradėjo kalbėti apie pa
čias svarbiausias problemas, ku 
rios jam pirmon eilėn rūpi.

Viena svarbiausių — pačių ku 
nigų moralė. Jis yra pasiryžęs 
imtis priemonių kunigų lygiui 
pakelti. Kol nebus pavyzdingų 
kunigų, katalikų Bažnyčiai bus 
labai sunku stiprėti. Jis prašė 
kardinolus rimtai šiuo reikalu su 
sirupinrti ir siūlyti priemones 
šiam klausimui spręsti. Jis nore 
tų turėti galvojančius kunigus, jdyti. Naujam popiežiui labai rū 
kurie mokėtų pastovumo darbą pį Bąžnyčids santyki# su komu 
sėkmingai vesti. Jis nori suma-į nistine sovietų imperija.

Jis

— Chrysler apskaičiuoja, kad 
ateinančiais metais ji parduos 
daugiau automobilių, negu šiais 
metais.

Imti prancūzų pardinolo Lefe- 
bve reikalą, nes jis nėra toks jau 
svarbus. Blogiausia, kad keli 
kardinolai jį rėmė. Jeigu jau pa 
daromas Vatikano tarybos nuta 
rimas, tai visi privalo jį vyk’

atstovų daugir 
pataisyti dabar 
Service įstaty—

— Prancūzijos vyriausybei 
labai rūpi Mreta vinos, Vaskorri- 
jos, Korsikos ir Elzaso-Lotariir 
gijos gyventojų reikalavimas 
atsiskirti nuo Prancūzijos.

— Japonų didelė bendro 
Vietname pastatys audimo dir 
tuvę už 47 milijonus dolerų.

— šiais metais įgabenta 
Ameriką 31% daugiau plien 
negu praeitais metais.



AT V-JI METAI

ADOMAS GALDIKAS GAMTOVAIZDIS" (Tapyba)

,unn«

Coldwa

AT OUR LOW RATES

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvį

psktn. b. A- Butkevičiaus pagei Kuopos nariams ir jų šeimoms 
davimą, ypatinga vieša padėka už jų skaitlingą dalyvavimą ir 
prjklauso Čikagos Jūrų saulių prisidėjimą, rengiant šią šventę.

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way to savejegufariy!

te, kur jau ankstyvą dieną rin
kosi minios žiūrovų, dauguma 
su kėdutėmis, kad galėtų užimti 
pakrantėj geriausią vietą. O pa
krantes ' centre, maždaug prie 
Buckingham© fontano, buvo pas 
tatyta didžiulė garbės svečių es 
trada, kur buvo vieta patiems 
garbingiausiems svečiams: mies

Medžiagą siųsti Redakcinei Komisijai, 4750 So. Rockwell Ave.
Chicago, Illinois 60632

Baigiant tenka pažymėli, kad 
su tokia planingai ir išgąlvo ai 
tinkamu momentų pasirodyta 
reprezentaciją, ^^Įgg^Jįjetųyiii 
Jūrų Skautiją, parodė, kjįlf 
li pasišventę asmenys šų laibai 
jau apribotais piniginiais resur 
sais. sugbėjo prieš kelių dešimt 
-tūkstantinę miniąą ir aukštuo
sius svečius taip garbingai \ re
prezentuoti ' Lietuvą;'; lietuviu^ 
— kaip ir pilsią
Lietuvių‘’Jūrų Skautiją, ko ųe-i 
galima būtų palėkti dr ;už:rtūks-~ 
tančiūs' ’dolerių.'i

Cenposaded
Quarterly

OUR SAYINGS
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Nowadays, people arc still helping America 
Mrcng and selfrsuffidcnt. And they’re helping them- 
*d»es to safe, dependable savings. By taking stock ia 

America with the Payroll Savings Ptm.
United States Savings BodJk
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me Venecijos Nakties laivų pa
rade, kurį kasmet ruošia Čika
gos miesto vadovybė ir kur susi 
renka dešimtys tūkstančių žiū 
rovų. Primintina, kad lietuvių 
jūrų skautai, o taip pat ir kiti 
pavieni lietuviai su savo ir ne 
savo laivais prieš daug metų 
yra ne kartą dalyvavę tokiu© 
se paraduose, bet paskutiniais 
metais, ši reprezentacija , buvo 
nutraukta ir lietuvių su laivais 
jau nesimatė. Nors dabartiniu 
metu į tą paradą su paprastais 
laivais ir paprastai publikai yrą 
beveik neįmanoma patekt, nes 
dalyvaujančių laivų skaičius dėl 
laiko užsitęsimo yra apribotas 
ant 20 laivų, o įr tie patys turi 
turėti ką nors ypatingo ar savp 
išvaizdoje ar statyboj ar daly
vių reikšmėje, bet mūsų ener
gingiem vadovams pavyko įsi
jungti į šį 21-jį Įš eilės tradicinį 
Vpnęęįjpą NąĘįies laivų festivą 
U kaip “į^^hųąniąn Sęa Scouts 
Association” su sąyo škūųęriu 
“BALTIC SĘA” Mūsų škūnęris 
į>ųvp išpuoštas vėliavėlėmis, p 
nuo naujų stiebų driekėsi įyąi 
riąspalvių lempučių girliandos 
kurioms srovę teikė specialus 
elektros generatorius po dėmų.

Jau prieš 6 vai. pp p. laivas 
turėjo prisistatyti galutinei da- 
įyvavimo registracijai o pats 
paradas prasidėjo 9 vai. vakarę 
ir tęsęsi iki 11 vai. nakties, s/m. 
18 d. penktadienį, Monroe uos

to vodovams, dvasiškijąt politi-. 
kams kariuomenės, porcijos,-biz 
nio, mokslininkų, bizniejių, spau 
des ir kt žymiausiems ameri
kiečių visuomenės ątstovąms. 
Mūsų didingas laivas ‘ BALTIC 
SEA”, vedamas dr. piųtąro Ka 
raičio ir dr. Algio. Ęing>2 kurie 
kartu su j. pskt. Jujių Ęutku 
kai tik ir buvo ąios reprezenta
cijos sumanytojai ir vykdytojai, 
su 16 asmenų įgula ir ant denio 
išrikiuotais uniformuotais jūrų 
skautais susįlaukė dapgiąųsiai 
plojimų iš masinės publikos, ku 
rios buvo apie 80.000. Sčlkė'ų 
pažymėti, kad mūsų vadovai su, 
gebėjo prieiti prieš šventę prie 
šio laivų festivalio piešėjo ir 
suteikti jam gausįų žinių Wie 
lietauvius, apie dabartinę pgq^t 
okupuotoje Lietuvoje,* ąpę Liet. 
Jūrų Skautiją ir jos veiktą ir pa 
galiau apie laivo istoriją ir jo 
atstatymą. Laivui plaukiant pa 
krante dr pro tribūną, pranęšė- 
jas visa tą gautą informaciją per 
garsiakalbių* sistemą atpasakojo 
žiūrovams, todėl plojimams ne
buvo (galo. , ; -

Vasaros laikas Lyra j£aip.
jūrų skautams.-pat s. parankiau 
sias išvykoms su laivais; -geguži 
nių ruošimams ir kt>’*parengi-' 
mams prie vandens. Jau yeįte

Kaip jau anksčiau šiame mū- lietuvių dalyvavimą tradicinia- 
sų. žinių kampelyje buvo rašy
ta, Čikagos Liet. Jūrų Skautija 
nupirko jau pareitais metais iš 
varžytinių didesnio . pobūdžio, 
•dvistiebę būrine jachtą, škūne- 
rio tipo su atsarginiu 4 cylinde- 
rių dyzelio anglišku motoru. 
Nors ši jachta įuvo pastatyta 

'1910 metais, bet yra-gerai išsi
laikiusi, tačiau dėl įvairių prie
žasčių buvo gerokai ’ apleista.' 
Dar yra senesnių laivininkų Či
kagoje, kurie atsimena ją iš an
kstyvesnių metų kada ji priklau 
sė žymiems asmriims ir dalyvau 
davo lenktynėse. Ugą laiką jos 
savininkas buvo net pats Jack- 
son Parko Yachtklubo Commo 
doras, o lenktynėse šį jacmta 
yra laimėjusi pirmas vietas įvai 
riose yachtklubų tarpusavio len. 
ktynėse, o taip pat net ir garsios 
siosę Mackinaw varžybose nup 
Čikagos iki / Mapkmaw .tilto* 
Michigan^ ęžęro pąčipje šįąųrę-

see us for 
financing

šiaurinio molo sudužo mūsų jū
rų skautų reprezentacinis laivas 
“BUDYS” o su juo nuskendo mū 
sų pirmieji jūrų s kautai .Lygiai 
po metų toje pačioje vietoje, at 
nešus nuskendosiems pagerbti 
vainiką, milžiniška banga nuplo 
vė nuo molo dar 2 būriuotojus.

O daug vėliau — birželio mė 
nėšio išvežimai bei žiaurūs žu
dymai—irgi skatina bet kur gy- 
ventnčius lietuvius minėti tą ir 
datą. Į visa kas tai atsiėvelgus, 
šiemet Čikagos jūrų skautiją 
grįžo prie savo senų tradicijų ir 
tokį minėjimą suruošė liepos 
mėn. 23 dieną, Monroe Uoste, 
prie krantinės tarp Columbia ir 
Chicago Yachtklubų. Laivai jau 
buvo atplukdyti iš vakaro, kad 
užsitikrinus savo vietą prie kran 
tinės, o apie 12 vai. pradėjo rink 
tis rengėjai ir svečiai. Susirinko 
apie 40 dalyvių ir dalyvavo dvi 
būrinės jachtos “BUDYS” IV ir 
“VANDENĖ”, vedant j. psk. J. 
Butkui ir dr. G. Karaičiui su įgu 
lomis.

Minėjimo atida rimą atliko Ta 
rybos narys j. sktn. M. Maksvy 
tis, kartu trumpai paaiškinda
mas šios dienos reikšmę jūrų 
skautijtaj, po ko sk. K Rumputis 
perskaitė jūrų skautijos mirusių 
sarašo pavardės. Ju pagerbimui 
tapo nuleisti skautiški vimpilai 
iki pusės stiebo po ko sekė a. a. 
Tėvo J.. Raibužio ^sukurta malda

Tuoj po nupirkimo, aktyves
nieji mūsų nariai,- Jau praeitais 
metais prądęjp ręiųgųĮp ir atnau 
jįųųno darbus, kųjįę tęsėsi iki 
šįps vasaros, l^ol i| ąpįęisto ir ii 
gus mętųą nenauda įąįyp vėl 
pasidarė tokįą laivų.pąžpną, l$ąd 
yra garbė pasirodyti ne tik savp 
bet ir platesnėje7 amerikiečių 
visuomenėje.

Turint tokį reprezentacinį lai 
vą ' Lie|* jūros -skautijos vado
vų tarpe kilo mintįs atgaivinti

Bonai Oi be rephc _________ r_______
»eeded, Botkdi aa be cached at foar back iettaar te 
act aubiecr *n «atr or local Ineome fefew

Volare Premier Coupe ^'iA"

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau? 
(A artėtos masinos — urmo kainomis). 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros cfeparUnX

k w» bad enough we W to fight the British 
fcr our freedom. But on top of that, we had to figbe 
the weather, too.

Because winter at \h3ey Rxge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing.
not nearly enough food, and short on

A. Butkevicius ir vainiko įme
timas į vandenį, ką atliko tauti
niais rūbais jaunuolė Zuzana 
Staniulytė ir uniformuotas jū
rų skautukas J. žemaitis.

Po to visi dalyviai buvo pa
kviesti prie bendrų vaišių, ku
rias paruošė mūsų moterys, o 
kas pageidavo buvo vėžinami 
su burlaiviais. Paminėtina, kad 
turėjome ir vieną tolimą sve
čią net iš Melburno, Australijos 
— ‘tai buvęs jaunystėje irgi jū
rų skautas-vyr: valt. Juozas’ Ją- 
rinkevičius, kuris ‘ tapo' 'Visiems 
pristatytas, pagerbtas ir pavai
šintas.

Kiekvenais metais Čikagos na, nes tą dieną Klaipėdoje, iš- 
Liet. Jūrų Skautija surengia mū plaukiant į Baltijos Jurą prie 
rusių, žuvusių, išvežtų, tremtį ir 
nukankintų lietuvių minėjimą, 
prisiminimą ir jų pagerbimą. 
Anksčiau, kuomet dar savo lai
vų. neturėjome, samdydavome 
kelioms valandoms keleivinį lai 
vą ir, išplaukus įMichigano eže 
ra, su atatinkamomis apeigomis 
įmesdavome vainiką mirusiams 
prisiminti. Beveik visuomet da
lyvaudavo brangus jūrų skau
tuos vadovas a. Tėvas J. Raibu
žis S. J., kuris atkalbėdavo spe
cialiai tai dienai sukurtą savo 
maldą. Vėliau, kada įsikūrė Či 
kagoje jūrų šauliai ir įsigijo nuo 
savą didžiulę motorinę jachtą, 
tie minėjimai buvo rengiami kar 
tu su jais, glaudžiai ir broliškai 
šioje srytije bendradarbiaujant. 
Paprastai tokie minėjimai būda 
vo ruošiami anksti pavasarį, ge 
gūžės mėn. pabaigoje. Memorial 
Day proga.

Tačiau pasitaikydavo ir taip, 
kad ‘šaltas, lietingas ar vėlyvas 
pavasaris neleisdavo paruošti 
laivus ir tada tokie minėjimai 
iškrisdavo. šiemet Liet Jūrų 
Skautijos vadovai savo pasitari
me priėjo išvadų, kad ta anks 
tyva Memorial Day data mums 
nėra paranki dėl daugel prįęžas 
čių ir todėl turėtų būti tokie mi 
rusių pagerbimai nukelti į kitą 
datą: Tos priežastys yra šios: Lie 

dieną jau iš. seniau 
buvo laikoma Liet. Jūrų'Škau- 
tįjp& -gedulo irK susikaupimo dię-

-si■’

w sjĮffiįiii "regą T1
klai ir. laivų išlaikymui, bet no-1 

fnenėjej- 
primm] ■ 
jos jū- ‘ 

^aloniaii 
kviečiame mū$ų. visūomenęjį 
gausiai dalyvauti šiame trėdici-’l 
niame 
kare ir ta^>gi. ^asSvečiųot 
skautijos lai vilose,

. L.. j. a
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Union Pięr^ 
vakaru. ĮvafooyA- 
ant nuosavų laivų, kuriais atbū 
riųpjąma iš Čikagos^

Šiemet “UGfcT(^žUB^IŲn 
vakaras ruožam aš per Labor 
Day ilgąjį say|itgąlį, rugsėjo 2 
d., šeštadienį, liet. Tautmėje.Sa: 
Įėję, Union Pier, Mich., kur šo
kiams gros p. A. Stelmoko ^pr- 
kestras, kur mūsų pačios mote
rys paruoš svečiams skanų faęi. 
sotų lietuvišką maistą, q mūsų 
budžiai patarnaus bare.

VENECIJOS NAKTIES
LAIVO PARODOS

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avė., Teį VI j

WITH REPAYMFIWT 
TO FIT YOUR INCOME

Tautm%25c4%2597je.Sa
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JAUTRCS MOMENTAI SEME
rrs SĖKMINGA GEGUŽINĖ

t L - ’ - ’
( Torontieęiai jaučias) kai tas,si pasaulio lietuviai priklauso 
JJetuvos ūkininkas, kurio pa-j Lietuvių Bendruomenei. Deja, 

• lapijoje vyko atlaidai. Buvo vi-į jų geri norai buvo tyruose šau
kiančiojo balsas. Seimo daugu
mą sudarančioji grupė su jais 
nė kalbėti nenorėjo, nepaisant \ 
to, kad jų norus netgi savo svei j 
kinimo kalboje išreiškė pats ’ 
VLIKo pirmininkas.

Štai pora tokios laikysenos 
.džiaugti, ir visus patenkinti. Ir faktų. PLB konstitucijoje sako 
>štai dąbąr, kai švenčių garsai jma, kad naujai išrinktoji PLB 
Jau praeityje, pro jo mintis bė- J valdyba pat) pasiskirsto parei
ga lyg filmąs, sukamas antrą j gomis,. bet seime vyriaujančioji 

-kartą. Dabar yra laiko sustoti ir į grupė pristatė naująjį pirminin- 
jpągalvotį apie tai, kas buvo ir ką nė posėdžio nelaukdama, 
kaip buvo, padarant bent šiokį j Baigiamajame posėdyje prie 
Įtokį prabėgusių dienų įvertini- vienos rezoliucijos buvo pasiū
lą.
r

Jsus žavėjusi didelė šventė, o ta 
jproga ūkninko namai buvo pil
vui mielų giminių ir ne-
'giminių iš ąrti ir toli. Lakstė 
^žmogelis ir visa jo šeima iš iš
kilmių į namus iš namų vėl į iš 
kilmes, norėdamas jr pats pasi

lytas šalutinis sakinys, kad ‘‘Pa
saulio Lietuvis’’’ būtų redaguo
jamas ir kitaip manančių tole- 

PLB seimo belaukiant, dau- rancijos dvasioje. Toji kitų to- 
rgelio mintyse kristalizavosi vie leracijos dvasia seimo daugu- 
^iybės musų pačių tarpe reika- mai nepatko, ir siūlomasis kai

Vienybė

<t
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' PROFK OCW
1 AFTER 
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CAH KiOT

2ąs. Spaudoje ir visuomenėje 
,neretaj bent ■ dalinis, vienybės 
-'pasiekimas buvo laikomas vie- 
pu svarbiausių -šįo seimo tikslų. 

£JSu tbkia'mintimi į seimą atvyko
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72 kuopos nare, sol. Anita Pa- 
; Kalniškytė.

J uozo Daumantc-Lukšos var
do įamžinimą atliko SLA 72 

■kuopos pirm. J. šarapnickas. Po 
to buvo pakviestas pasakyti kai 
bą šaulių sąjungos kultūros va 

. dovas centro valdyboj St. Jokū
baitis. Baigdamas kalbą, pade-

I klamavo Lietuvos pogrindžio 
Juozo Daumamo-Lukšcs garbei 
sukultą eilėraštį, kuris slaptais 
keliais pasiekė Kanadą.

L LIKE
X BUMAM/1 
į BmGS, k 
?(tET CHILLS; 
measlčs And 
SUNSfROK^

SL 72 KUOPOS GEGUŽINĖ 
buvo sėkminga. Dalyvavo sve- 
škis is Argentinos Jonas Paper 

skys, ilgametis Rosaiio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas.Pas 
ta ra sis buvo atvykęs į PLB sei
mų Torontą ir jo jo atvaž avo p:> 
seną draugą V. Mikuškį į Ha- 
mil cną, su kuriuo atvyko ir į 
SLA geguz.’nę^ Dalyvavo B. Nar 
mantienė iš Oustralijos, kuri at 
vyko į svečius pas sesutę R. Nor 
vaišine į St. Catherines. F. Nar 
man . ir ne paaukojo veitingą do
vaną SLA 72 kuopos loterijai.
Dalyvavo ir Marija Urniežienė ; Je» pasiūlė Puer 
iš Kalifornijos, kurį, radusi “Tė
viškės žiburiuose” koresponden 
ciją apie nykstančią SLA gegu
žinę. atvyko pas savo draugę

, Br. Vyniuutienę į St. Catharines, 
j SLA gegužinėje ji rado senų pa 
jžįstamų. nes prieš kelerius me
tus gyveno Hamiltono mieste. 
Taip pat dalyvavo: Ona ir Jo
nas Staškevičiai iš Port Col bor
ne ir J. Renkauskas, iš Toronto 
St. Jokūbaitis su žmona, St 
Ja gėla ir Borchert as, K. Deks- 
nys, K. Baronas, A. Patamsis ii 
kt. Programą pranešinėjo SLA

— Kalifornijos demokratas 
Richard V. Dellums, kalbėda- 

j inas Jungtinių Tautų komisijo- 
•:o Rico valstijai 

q ■ duoti nepriklausomybę. Jam la- 
! bai Įgrisę Amerikoje gyvenan
tieji nesuvaldomi portorikie- 
ciai. Jis nekreipia dėmesio į pa- 
‘ ių purtorkiecių norus.

— Pensylvanijos mokytojas 
Keith Koniarnicki pakeitė sav > 

t lytį ir pasivadino Janell Ashlic.
Mokytojų vadovybė nenori,kad 
ji mokytojautų.

kaipjaunimui prj 4 Pirmasis paragrafas, 
klausančių pinigų Jaunimo Są- matome iš esmės keičia Jauni- 
jungai grąžinti; mo Sąjungos struktūrą. Iki šiol

Konstitucija [laikėmės prinepo, kad Jauni-
;mo Sąjunga atstovauja vjsam 

Vašingtono seime priimtoje j jaunimui. Suteikus lygias tei- 
PLB konstitucijoje nėra nė vie Į sės sportninkams, tokių teisių 
no žodžio apje PL Jaunimo Są- paprašys ateitininkai, skautai, 
jungą. Turint galvoje, kad Jau- studentai, taut, šokių grupės, 
nimo Sąjunga yra jau rreatšau-!— jr Jaunimo Sąjunga l|ks tik 
kiama realybė, reikėjo būtinai dar viena organizacija arba tu
siame seime ją į PLB konstitu- j rės persiorganizuoti į jaunimo 
ciją įrašyti. Deja, šis reikalas ‘organizacijų federaciją. Nenuo- 
nesulaukė tinkamo buv. PLB tabu, kad Jaunimo Sąjungos at- 
valdybos dėmesio. Pradžoje ir stovės aiškiai pasisakė prieš to- 
konstitucijos kejtimas visai dar kį konsitucjos kejtimą. 
betvarkėje nefiguravo. Paskui« 
Jis buvo įrašytas pačiu paskuti-) 
niu punktu — ketvirtąją seimo 1 
dieną po nutarimų priėmimo. 
Nebuvo sudaryta konstitucinė 
komisija pakeitimams paruošti, 
nebuvo tie planuojamieji pakei 
timai žnomi seimo nariams iki 
pirmosios posėdžių dienos po
pietės. Dviem Kanados atsto
vams prispyrusiai reikalaujant, 
tas klausimas buvo nukeltas iš 
antradienio į šeštadienį bet į 
vėlų vakarą, kai jau buvo prasi 
dėję susipažinimo šokiai ir sei
mo posėdis nebeturėjo reikalin
gos daugumos. Klausimas liko 
ten, kur buvo — paskutinėje 
vietoje antradienį. Tada salėje 
vėl nebebuvo kvorumo, nes Ka 
nadoje tai buvo darbo diena, jr 
dalis atstovų buvo jau išvažia
vusi, Buvusios PLB valdybos 
pirminnkas aiškinosi, kad kon
stitucinė komisija nebuvo iš 
anksto sudaryta dėlto, jog nu
matytieji pakejtimai buvo labai 
maži, kone tik formalumas. Bet 
kai paaiškėjo, pasirodė, jog pa
keitimai buvo esminiai, iš pa
grindų liečiantieji ne tįk Jauni
mo Sąjungos, bet ir PLB seimo 
struktūrą, štai jie:

1. PLB valdybos sudėtyje da
lyvauja PL Jaunimo Sąjungos 
ir ŠALFASS (sportinnkų) at- I 
stovas. Tas pats daroma ir kraš j 
to valdybų sudėtyje.

2. PLB seime pilnateisiais na- ■ 
riais dalyvauja PU Sąjungos ir i 
ŠALFASS visų kraštų pirminin 
kai.

nėra, taip nėra. Viena iš prie
žasčių yra neįvertininmas fakto, 
kad lėšų telkimas yra du fakto 
riai: šalia rinkėjo yra ir davė
jas. ‘‘Pinigai yra ten, kur yra 

, , - i • i • -• žmogaus širdis’’ — sako senasromas kone į kiekvieno suvazia; . ? ,. ,* . j v . i {priežodis. Matyt.], kad neviemn-ar seimo darbotvarke. ,lga Bendruomene daugelio šir
džių nebepatraukia, ir aukos 
nueina ten, kur aukotojo šir- 

idžiai maloniau: Lietuvos vada- 
Ivimo reikalams per VLIKą, pa
rapijoms, jaunimui ir pan.

Užsiminus jaunimo pinigus, 
j prisimena faktas, kad jo iškėlė
jas buvo buv. PLB pirmininko 
kone viešai išbartas. Yra žino
ma, kad š praėjusio jaunimo 
kongreso liko apie $40.000. Tai 
jaunmo pinigai, nes tam, o ne 
kjtam tikslui buvo žmonių au 
kojami. Seime vis buvo kalba
ma, kad. ateinančiojo jaunimo 
kongreso reikalams bus grąžin
ta apie $17.000. Kiti pinigai te- 

k bėra PLB valdybos ižde, ir nie-

Niekas neginčija, kad plaėjai 
Bendruomenės veiklai reikia

— Rugpjūčio mėnesį maiste 
kainos Amerikoje nukrito ke
liais centais.

^atskilusios bendruomenės vadų' daug pinigų, kurių ji negauna 
^delegacija iš keliolikos asmenų,1 pakankamai. Tas klausimas įra: 
Jkurj j ieškojo tarpininkavimo j 
tarp ’ abiejų bendruomenės ša- * vimo i
<kų, remdamasi tos pačios PLB Daug kalbama, plačios rezoliu- 
•^onStitucijos paragrafu, kad vi- cjjos priimamos, o pinigų kaip

$2.00 .

frHt kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms,

CHICAGO, ILL. 16603

$3.00
$100

W. ANTANO J. GUSENO K AŠIAI
fUUJtfNOSB GALIA.* GAUTI NEPAFRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

- 4©, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
~ w,NTYS IR DARoAi, 259 liečiančius 1905

7.. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
.. rgpiairMį ----- --------- ;___________ ;__________________  $a.oc

J. Gwmui — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata ir grcllj 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________

. ll|taHtaU viršeliais tik ________ *_________________
^» iįk X Gmėn -s* AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

- K>Ubnėi po Europą įspudŽJ»L Dabar tik________ _
IW užsisakyti ?«štu, atsiuntus čekį arba money ordsrf, prie į

AUJIENU

gsėjo 10 d., sekmad

POLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

• .Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios ir vertingos dovanos .

į Kitas paragrafas liečia PLB 
seimą. Visoje PLB struktūroje 
yra šiuo metu keliolika kraštų. 
Jeigu į seimą suvažiuos kelioli
ka Jaunimo Sąjungos pirminin
kų ir keliolika sporto sąjungos 
pirmininkų, o ateityje gal ir po 
keliolika kitų jaunimo organi
zacijų pirmininkų, — tai gausi
me organizacjnį chaosą, nes 
kažkurie- tautiečiai; ■ būdami ir 
Bendruomenės, ir Jaunimo Są
jungos, ir sporte organizacijos 
nariai, bus seime trigubai atsto 
vaujamj. Toks keleropas vieno 
asmens atstovavimas yra nelei
džiamas betkurioj Vakarų de
mokratijoje.

Buvo seime ir .daugiau jaut
rių reikalų, kuriems aptart ne
belieka vietos (pvzš įtariamas 
svetimos įtakos įsigalėjimas Va 
sario 16 gimnazijoje). Tad bai 
giu, prisidėdanmas prie man pa 
sakyto vieno užjūrio atstovų žo
džio: ‘‘Jeigu PLB seimai ir atei 

' tyje bus daromi vienos grupės, 
kuri net tolerancįjos žodį iš re
zoliucijos išbraukia, daugiau į 
tokius semus nebus verta važi- 
nėai”.

Iš Tėviškės Žiburių

ANBESOU KILLS 
MOUTH RAIN ON

CONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.
When minor mouth pa>n strikes 

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlrnz, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykiu 

tprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai Išleista. 
150 psL Kaina $2.30.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
santrauka nue pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
jsL, kainuoja $2.00. ’ • ’ .

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
teitas knygas galimi Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekliu 
oiuigiiię perlaidą. *

nST Soath Hilitad Street, CMexgs, 2L Wf88

pas us
l TavpyKite dabar

Buy* carnolarneroc 
more po wwlul than yov 
need.

Dc«l b* • Bom Loeed

BU Uiyoffll JSsf lt* 
liet* dideliu dirbu. Pirm*, jie pa
tiri* Jum* prilėkti umeaiiku* jC*ą 
uirimojlmu*. Antra, jie padeda K- 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
(r parūpina fondu* namam* įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mine* 

tio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė* 
nėšio pirmos iienoa.

Išduodami Certifikatal, kuria ne*

ENERGY 
wise r"

I 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės *4*kaltoc
■>eša ff

UNIVERSAL
JAVINGS < LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hahtod St. Chicago, III. 60608

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtelit* 1923 m»t*I*. TM. 421-S070
l*t*leo* pfetooM Bern** *«rtorooMli*ni» .

| — MasJICMM. CMiCAeo «, IU, Friday, September 1, 1978
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Matas:

tn Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
^18.00 per six months. S9.0O per 
three months. Canada $33.00 per year; 
pther countries $34.00 per year.
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AL 60608. Tele! 421-6100.

Pinigus reikia siusti petto Money 

Orderiu ixrixj m statymo.
Krtoee JAV Vetoes: 
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NAUJIENŲ rištinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 raL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Rado badą lietuviams skaldyti

Sovietų valdžia jau seniai rado būdą suskaldyti len
kus, ukrainiečius, gudus, estus ir kitų Amerikoj gyve- 

I nančiųRytų Europos tautų orgamzacfjas ir supjudyti jų 
‘ atstovus. Rusų emigrantus jiems pavyko pirmiausia su- 
- piudyti. Iki Antrojo Pasaulinio karo rusai turėjo kelias 
; stiprias organizacijas, leido laikraščius, net dienraščius, 
; o dabar emigrantų veik nėra. Karo pabaigoje didelė dalis 
i rusų pateko j čekistų rankas ir išvyko į “didžiąją tėvy
* nę”. Visa eilė -Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijo- 
je, Vengrijojer Vakietijojer Prancūzijoje ir kituose kraš-

i .tuose gyvenusių rusų emigrantų, grįžo į Rusiją ir dingo.
* .Vienus Vakarų Europoje siamtusiejį čekistai gaudė, gro-
* bė ir gabeno į rytus, o kiti sudarė didžiausias “gnrguo- 
’ les” su vaikais ir dainomis' grrao į “gaRngą motiną Rusi’ 
’ J?”-- '

Jeigu neskaityti Rusijos žydų leidžiamo Novoje Rus- 
» koje Slovo, tai rusai emigrantai neturi savo spaudos, di- 
J dėsnių, pyganizacijų • ar kitokių 1sambūrių.'. Vienui* kitūr 
! užsiliko grupelė rusų, besidominčių rusų kalba, literatū

rą^ istorija, bet šiaip gyvos" ir'veiklios 'drgai^zSajbs jie 
, neturCLaunėį'Jad ’apre.Nbyoje.Ruskojė .SĮQ^~^upupja-

Iki šio meto lietuviai geriausiai gynėsi nuo Maskvee 
agentų, bet negalėtume to padaryti šiandien. We vfffib-' 
kiais, tai kitokiais būdais maskviniams pavyko paveikti 
dalį lietuviškos emigracijos. Pradžioje visos lietuvių or
ganizacijos priešinosi sovietinei politikai laisvoje Ameri
koje, o dabar jau keli tokie intelektualai, kurie pradėjo 
sovietine politika žavėtis. Jiems atrodo, kad pačioje Lie
tuvoje “padaryta pažanga”, daugelis mokosi. bet jie ne
palygina pirmyn žengiančios nepriklausomos Lietuvosi 
Jeigu iki šios dienos Lietuva būtų nepriklausoma, tai jo
je pažanga būtų padaryta žymiai didesnė. Joje ne tik mo
kyklų būtų daugiau, bet ir ekonominis krašto gyvenimas, 
keliai, susisiekimas butų daug geresnis, negu buvo tuo
jau po Pirmojo Pasaulinio karo.

Lietuviai nesižavėjo atvykusiom sirenom, nekreipė 
dėmesio specialiai į Ameriką pasiųstus gydytojus, neda
rė didelės įtakos ir kolehozininkų vargo ir bado sąskaiton 
spausdinamos įvairios knygos. Jeigu neskaityti kelių gy
dytojų žmonų, niekas atsiųstais pasiuntiniais ir Guzevi- 
čiaus knygomis nesidomėjo. Lietuviai turėjo bendrus Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimus, susikaup’ 
davo birželio tragedijai prisiminti ir vieningai akcijai po-' 
litiniuose Washrngtono sluoksniuose. Turime pripažinti, 
kad šį metą rusams pavyko apardyti birželinius minėji
mus. Vilniuje išleisdami kelias provokacines knygeles, jie 
paveikė vienybės reikalą supratusius žmones. Medžiagą 
rusai turėjo ištisą dešimtmetį, bet jie jos nenaudojo. Tuo 
tarpu jų nudailinta, specialistų pastabomis apipinta ir 
sovietinėmis išvadomis išmarginta “dokumentinė” apy
saka sukėlė nerimą lietuvių tarpe. Lietuviai pradėjo bars 
kinti prieš 50 metų vykusias tafpusaves kovas, seimų vai 
kymus, pralaimėtas progas didvyriais pasiskelbti ir kitus 
dalykus. Jeigu sovietų valdžia būtų turėjusi dokumentus, kanį iš.
tai būtų paskelbusi dokumentais paremta knyg^. Vietoj J vengti.”. Dėlto buvę pagirtina, 
dokumentų, ji paskelbė “apysaką”, parašyta ne mirusio 
autoriaus, bet specialistų klastoti ne tik praeiti, bet ir do
kumentus.

Jeigu lietuviai mokės atskirti svarbius dalykas nuo 
antraeilių, jeigu jie pajėgs visą laiką turėti gaivoje, kad. 
okupantas yra pats didžiausias lietuvių tautos priešas, tai 
jie prisimins, kad tiktai vieningai jie galės kirsti liefe 
vių tautos ir visos žmonijos priešui smarkesnius smūgius.’ 
Kiekvienam aišku, kad turės praeiti tam tikras laikotar
pis, kol komunistų sukeltas ermydem nusės ir tremtyją

WK

"Vilniaus Vizija'’

lauka Vakarų Vokietija, Audri 
ja, Lenkija ir Izraelis.

r 1 fc '.rI B iJ i -*

DaiL Mikalojus Ivanauskas

INVAZIJA ČEKOSLOVAKIJON 
IŠGELBĖJO KOMUNIZMĄ

Praga. Vidaus plitikos raida 
1968 metais — invazija Čeko- 
slovakijon, kaip dabar aiškina 
“Pravdos”. komentatorius Jurij* 
Žukov, buvęs ‘‘pirmas žingsnis

klausoma, antisoyietinė, bet ko- 
Tiiunistinė grupė”.'

Pagaliau DDR (Demokratinė 
Vokiečių Respublika”) pataptų 
tos eskalacijos auka tikslu ją 
sujungti su federacine Vokieti
ja. Tai labai sustiprintų Vaka
rų Vokietiją ir ją Įgalintų vieną 
gražią dieną su Amerikos pagal 
ba, užpulti Sovietų Sąjungą”.

“Pravdos” komentatorius

M 
i

GM PIETŲ AFRIKOJE

JOHANESBURG, Pietų Afri
ka. General Motors (GM) kor
poracijos įmonės P. Afrikoje 
prezidentas Elliot5 M. Estes an
tradienį pranešė, kad GM pra
deda vykdyti padidintą rasių in 
tegracijos projektą, kuris kaš
tuos $4.5 milijonų. Tie pinigai 
buę 4šlęisti pagerinti ir jnte- 

, ir r už
rakinamas spinteles ir priruoš-

.veikti, . tu nuvę pagirtina, 
t kad Varšuvos pakto signatarai 
• “broliškai” čekoslovakų tautai

nedelsiant nusiuntė pagalbos tvirtinimą, kad Varšuvos %Pak-
padarė nebeįmanomą staty- jju^ *^sięisu pagerinti ir

' Pįarė žuk6Vais bą -socializme su žmonišku ’ vėf gn^ti 'įmonės Valgysiąs i
pasikalbėjime su Pragos centro du pavadino propaganda. ’ ' 
organu “Rudė ‘Ptavo”, kurį neri * j pr +; ‘ fTT,
spauzdino šoVfėtų žgėntura No-‘----------------- ‘

KETUM'Mffti yŲENC I varinio "pareigoinsj 
f BRAZILIJA. ]Vc*feciižžimų 

agentūros (dpaj' pranešimu, ta
riamos-nacių kacetų. Trilinko
je, ir Sdbidore komeodaiio pat- riąu^^Jšusijusį'jjstL .‘baltųjų 
vaxiutcųaš'J'GustaS;::F?& iJrWag-

Bercreu^iaš .ir^uĮjttūo pereita 
gegužės mėnesio ; sėdi į Bh įjos, 

 

•ferfėjfrrrej ‘kaMiramts Jvad&vavęs^ 
250,000 žydu riužirdvmuiy

tas padare nebeįmanomą stafy-

darbiniskų priežiūros ir vatfo-
- - A T

‘ ’v.1Wi autoniasięų Jraonė buvo 
-kai- kuru -. bažnytinių—grupių 

irįbgr^^ ^anti

vosti. ' - — 4 ... ■ t 2:
“Be z broliškas y. (pagalbos” esą 

būiųįv}4tiaipaėBF^>pkią kryptį: 
Praga būfe> dęafeteatiStai pripa 

gyvenantieji mūsų tautiečiai vėl galės rasti bendrą Bonęputtee
bą. Lietuviai jkn šidieri erna ta kryptim?, jfenuoja. Jiąmsjderaįinės 
teks persitvarkyti nė tik savųjų tarpe, W teks gerokai 
perredaguoti visas savo programas. Vietoje, didelės pa
žangos, kurią simpoziumuose siūlo tuščiaviduriai-.mūs} 
intelektualai, kurie mano, kad su okupantu galima rasti 
bendrą kalbą. Jie pasikalba su okuponto priešakiu pasta
tytais' tarnais, su jais pagirtuokliaut, b ’gtįžą pasakoja, 
kad jie “su lietuviais” buvo susitikę. Jiems ir'? galvą i>e- 
ateina mintis ,kad su lietuviais jie jokiu, būdū negalės rtp 
sitikti, nes naujai valdžios priešakiu iškeltieji ponai pri
žiūrės, kad prie jų nebus prileisti. J

Nuo Amerikos lietuvių turės atskirti visi tie^ kurie
norės bendradarbiauti su okupantu ir jo ^ferdžiantosej . J greitos par
apysakose įžiūrės tikrus . dotaientųs. JūO greičiau tas- no totą skilimą. Vieš džiaugėsi,-kai atsiskyrė. Visos Aisei Asamblėjos (steigiamojo s«- 
atskilimas įvyks, tuo lietuviams bus geriau. Bendradar- rikos liettmų pofetines parjos turės išgyventi tuos pa-rB1<>,b kort p° de'Gesta prisaik- 
biautojai skaitys Laisvę, taps ‘^darbininkų susivienijimo čius nemalonumus, kuriuos skilimai atneša. Bet darbas dinin10 specialioje sesijoje pa- 

ivjui nyiv umgamo, Sx ix n.xvuo. o xxx axiliCvi<xi ulVftC- nariais”, naudosis Petronio teikiamom lengvatom. Tuoj bus našesnis, kai visi bendradarbiautojai su rusų primes- rriWmams^kmrieiris^l^mina^ 
jo šiek tiek geriau atsispirti, bet komunistams pavyko ir tarpu už Lietuvos laisvę kovo jotieji lietuviai dar stipv ta okupacine valdžia %is savo keliais ir n^Eudj'S lietu-, nustotas5 ateinančių 'metuke-

maei^į&'^pierpadėti Sovietų Šąjun!goie.-įr,?i'usųik6iniini^ir 
pavergtuose tk4imynįmi$se kraštuose.^ Maskvosįtagentai 
bandė keliais būdais sunaikinti šį rusišką dienraštį bet 
jiems nepasisekė. Rusai sumetė reikalingas sumas pada- 

' rytai žalai atitaisyti ir toliau teikia žinias.
Savo laiku Amerikoje buvo didokas gudų skaičius. 

Vieni jų buvo įsitraukę į rusiškas organizacijasį o kiti ban 
dė sudaryti savas, bet šiandien nepriklausomai galvojau 
čių ir veikiančių gudų laisvajame pasaulyje veik nėra. 
Sovietų policijos agentai mokėjo ne tik susprogdinti jų 
organizacijas,, bet ir juos pačius sukonfūzyti. Jie patys 
nesusigaudo' ir nieko neveikia. Tą patį būtų galima paša* 
kyti apie bulgarus, gruzinus ir kitus. Ukrainiečiai mokė-

juos gerokai supiudytL
v

Artimoji Anglija

(Tęsinys)

NUOTEKŲ PLĖTRAI

4tojeJ ia
□ u klmu-v — *»»

Tuomet būtu buvusi4'šuŽaryįą 
valdžia, kuri šave'pa^a^tę’jąuk 
ščiau už partiją. Tolimesrus. re
zultatas Šitų įsfeteigusios fCpcH Tardomas^ jis Brazilijai auks j^sis'PtartugaIjįo^^fe^(Ę£į^~plr 
zicines partijos ir veikli ’tapeni- ciausia^i jtdEįnui > sakėSjfį kaxS - 
cija ir padaliau ^steiįtof&s - Sd- 
cialdeniokratij,Qs su WapitaiistI-’ 
niais šešėliais.” ’ i?

Po to, kaip Žukovas toliau nu esančios ne jo> o kieno kito “į jį 
pranašavo, būtų nuversta leir panašaus”. :
kų va<tovybė- ir pakeista “nepri^

LISĄgONA* P Kan-

minirikasAlfredo-z^bre dečiausiaĖ?! tei^nųį sakėšg* kacttmininkas-..Ąlfredo^ųhrė de Cb- 
esąs ‘kiėkąlfeš” fr kad pįie kalu sia, pftitižiai *flĄ>rf£lausoina6, 
Einamojo ąktg. pristos a.ukštoi praėjusį antraJfiepj^ Ij^vo" pA- 

’rįacio-uniformoje fotografijos saikdintas ir prižadėjo nedeį-saikdintas ir prižadėjo nedė
siant priruošti kraštą būsimiems

. . . , . j rinkimams. w
Wagnerio iš Brazilijos reJka-j J. • - L . .r 7 { Naujasis įpremĮfcras susilaukė

Jgrėitos paramos /iš Nacionalės •
’ J" * 's (steigiamojo sei-

skelbė balsuotojų registracinį

riau 'susivienys. Amerikos socialistai pirmieji pergyve- vianus diribti kraštui naudingo laisvinimo darbo.

tėte slampinėjant po stovyklą. Vakarais, kaip chorfs^ 
tas, eidavo į repeticijas.

— Galėjo jis tau taip aiškintis. Mės gerracr žinome.. 
Kaip lik ta slaugė išvažiavo Anglijon, tari' prie pirmos 
progos ir tavo vyras ją nusivijo. j

Taip pasėtas įtarimas žmonai nedavė ramybės; 
Pradėjo griaužti kaip kirminas. Kaip tyčia herržflgo

Spakenbergo stovyklos salėje, kurion gyventojai jai kažkas atnešė lietuviško laikraščio atkarpą su mp- 
aterdavo pasiimti maisto davinį, kabojo pranešimų len
ta. Prisegtame biuletenyje atsispindėjo pasauliniai įvy 
kiai, bet svarbiausias biuletenio tikslas buvo infor
muoti stovyklos gyventojus apie stovyklos vadovybės 
patvaiicynius ir pranešimus. Kartais ten būdavo ir laiš
kų gavėjų sątašas. Tada žmogus nueidavo į stovyklos 
paštą laiškų ar siuntinio atsiimti.

Man jau esant Anglijoje, žmona dažnai prieidavo 
prie tos lentos pasiįdomauti. Kartą, bežiūrėdama skel
bimų, už savo nugaros išgirdo dviejų moterų kikenimą 
ir šaipią pastabą:

— Bene laiško lauki iš savo vyro? (rali nelaukti.
— Kodėl galiu nelaukti? — nustebo mano žmona.
— Ha, ha, ha. Apsimeta nežinant. O gal ji tikrai 

nežino, —įsiterpė antroji moteris. — Juk vyras jai tur 
būt ir nesakė.

— Apie ką jūs čia kalbate? — pasrįdomavo Joze
fą, >

-- Jei nežinai, tai pasakysime: juk mes visos žfrlo- 
ine, kad\ tavo vyras išvažiavo Anglijon besivydamas 
tos jaunos slaugės, kuri čia dirbo stovyklos ligoninėje 
prieš išvykdama. X9 tu, kvailutė, nežinai. Tik pagalvok 
pulk Kur T)cr\dienas būdavcFtas tavc^ryrelis?^>iei sto
vykloje darL s dirbo, nei pas tave nMmubsc nė^ėdrjo. 
Net ir vakaru, nevreuomet būdavo namuose, ai ne?

_  Mano vyi\s dienomis lankė Prekybos Mokyklą 
Fhmibnrge. Grrždi vo tik popiečiais, už tai jc ir neina- damas ligoninėje nuo pat savo atvykimo j Spakenbcr

gb stovyklą, vietos žmoKėmis* žrave> n^pažąstainas. 
Jis stHudrangavo su viena Egfifawies sesele ar staage. Ta 
^Mtlwwft WH*S pasigyrė jo — Venckaus
pavardę. To moterėlėms ir tereikėjo. Stovykloje darbo 
nebuvo, tad jos visokiais pletkais ir leido laiką.

Sttzhxyj apie to<s slaugės išvykimą | AtrgFiją* 
velta# vyrų sąrašuose užtikusios Venckaus pavardę, 

'moterėlės,, nežinodamos, kad stovykloje esama mano 
-bendrap&vardžio, nusprendė ir tuojau paskelbė, kad 
aš, palikęs žmoną ir vaikus, išskubėjau į Angliją be
sivydamas jaujos merginos.

Jeigu ne tks siuntinys — kažin kaip viskas būtų 
pasibaigę. Bet laimingu būda reikalas paaiškėjo. Plet- 
khvinkės nutilo.

triškiai tarp manęs ir žmonos včl! pradėjo kursuo
ti. Tačiau per tą netikrumo laikotarpį žmonos pasąino- 

;#€įjė susiforman’o stipriai tfmi-Bržfiška nuotaika. Juk 
šeimos atvežimas buvę .’pažadėtas po trijų mėnesių. 
Jau daugiau kttip pusmetis praėjo rr vis dar šeimos ne
vežamos. Keli Viengungiai sugrįžę febai nepafankiai at- 
afftepė apie gyvenimą Anglijoje. Tad kolei Ina no vy- 
rts toegaif sugrįžti? Ko Jis ton dar delsia ir Jaukia? 

į. Kaip pagaliau, po vienuolikos mėbesin užtruko- (o būna ir lietuviškos .pamaldos.

! rašymu ir nuotrauka, kad Anglijon atvykuBic/r licfavia 
gražiai paminėjo Tautos šventę Ewdrby žemės ūkio 
stovykloje. Su pamaldomis, tautiniais šokiais ir daino
mis. Nuotraukoje tarp šokėjų buvati ir aš. žmona su
sirūpino, užsidarė. Į mano siunčiamus dažnus laiškus 
nustojo atsakyti. Ir taip praėjo bent perą menėsrų.

Vieną dieną jai kažkas pasakė nueiti į peštą. Atė
jęs siuntinys. Parsinešusi paketą rado įvairių konser
vų, šokolado, sausainių ir kitokių gėrybiį, kurių aš iš* 
Anglijos paprastai jai nepajėgdavau atsiųsti. Paketo 
dugne laiškas. Ne iš manęs. Iš Airterikos. Rašo sesuo, 
savo broiitri.

“Valgyk, mielas broleli, stiprėk Joneli, taisyk svei
katą, mes tave netrukus atsiimsime.

Joneli? Žmona suprato, kad čia kažkas netvarko
je. Nuskubėjus į stovyklos raštinę sužinojo, kad šioje*laukirbo ją ir vaikus atvežė į britų žefnę, lai vargin 

L’Stovykloje yra dar k i tas^ Venckus, be jos vyro, dabar
Anglijon išvyknsio. Spakenberge tuo įtaiku gyveno virš 
dviejų tūkstančių žmonių, tad visų asmeniškai pažinT 
neįmanoma. Patikrinus gyventojų sąrašus pa®rikrjor 
kad neseniai iš Schwarzenbccko stovyklas buvo atkel
ta grupė žmonių, tarp jų ir tūlas Jonas Venckus, kuris 
dabar gulįs stovyklos ligoninėje.

Žmona pasiėmė per klaidą gautąjį ši u sm
juo nuskubėjo į Tigorrinę. Tito rado až mahe!keW#fs me
tais vyresnį žmogų su mano pavarde. Atidavusi siunti
nį, išsikalbėjo. Paaiškėjo, kad Jonas Venekna,

fgas ir labfti nepalankus gyvenimas ^SBtMėrdė mano žmo- 
•f»s awti-'britiSfcas nusistatymas *p a virt o j atvirą nea- 
‘pfykarftą •prieš anglus ir jįj šalį. Bet apie lai pakalbėsiu

kJ^k vėlia fc
; .SENAME MkNCHESTERIO LIETU V U,' KLUBE 

Anginoje iš kitąr kraštų atvykę irrngrsnfai neturi-
jo tokių 01aėiu galimybių, kaip Amerikoje .burliš į cl- 
wineyTfrilpcs susigyvenant
•gyvtnCr tek. kut’darbo randi.'.Tik žiūri,’kad nebūtų pėr 
toli į fį nuvažiuoti. Tad ir lietaxtim, atvykę tpo žįo rpa- 
sooHmo karo, 'fcsibarstė kartais labai toli vieni nuo ki
tų. Kurie įgyveno stovyklose, kompaktinėje masėje, ne-

sija u te vieniši. Pranas ir aš gyvenome Tarp mums vi- 
sSkai wettoiį žinortių ir dainai pasiūdavome savi) 
tafcftiecftų. Vis tauki afrt ir fce^fclaukiant savo šeimų, iŠ 
kač&o Sužinojome, kad Manchesferyje, "Rochdale gat
vėje, jau daugunetų veikia Lietuvių Klubas. Vieną šeš
tadienio Vytarą ten ir nuvažiavome. Iš lauko puses 
tai tik paprastas, senas, gyvenamas namelis. Viduh 
įėję radome apie tuziną lietuvių. Vieni prie alaus baro 
vaišinasi, kiti prie staliukų prisėdę kortomis lošia. Ant 
rame aukšte mažas fefiygynas, kitame kambaryje se
nas stalo tenisas. Prie jo keti jauni vyrukai lošia “Ping 
— Pong”. Visame mišinyje yrk ir’keHos merginos. Jos, 
kaip ir meš, afvažkavo Aflghjon .įvairiems darbams ir 
apgyvendintu wreToli Ktonchesterfo.

Senieji fetobo šewrh>h>kai mu> tuojau ragina pri
sirašyti, t apfi'h artėtais. čfe susfptaržįsfu 3u pirmosios 
imigracijos IfetftViais veikėjais Ptarta RuotfeSnii, Jo
nu Justinu šVėfoftt ShThi Mratoteexifetom ir
kitais. Veliji. feįiOftiėt buvo rfai&jas Wlubas
121 Mi d rfle Wn iRoeM/GrtrHpsall, sū Btis vyrsHs ir m^h 
teko per ^dilę ▼▼tortų afrfiinai bcnch*ttda#(biaSti. Susipaži
nęs iš jų saftinojav, kad JKancheMteTyjtlfcWLs b go kar

Nuo to laiko niūšų savaitgaliai jfcrtiferė nebe 
taip nuobodūs.

SADP<rt«) ROYAL HOSPITAL
Lietuvių klubo suradimas į mudviejų nuobodų gy 

venimą atnešė naujo intereso. Ten besilankydami sif" 
fikutoe datfgtou žrnoirių. Jie, pmrešiai kaip ir mudu> 
daugiausia dirbo tekstilės fabriko dulkėse. Skirtumas 

4ė#<l '%ū4fcntfi daugiausiai 
vicnguphi,,rūpinusi «t>k savimi. Pranas ir «aš turėjome 
(toughfci Tt>d ir drnugks^tkiie iri variingume
sy kitais turėjome būti ir buvome daug santūresni.

(Bus daugiau t
«^l ■■■ _ ■ ■ ” ' -J ■ - - ■ 1 - ■
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QF PAniJv’ nARGTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

WosfchesHr Community klinikos 

direktorių
1938 S. Menhetm Rd., Westchester, It 

VALA?T>9§: ,d>rho dienomis
antra Šeštadieni 8—3 vai

■ĘL. — BE 3:5893
DR. L R <ĘVĘC^AS 

srnvip-iAs ją ęHutyRgĄĘ 
SBECIALYBe akių ligos 

W Stm l
Valandos pagal suąitanma.

DR. FRĄNĘ PIJĘCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KĄ^A 14ETUVISKA1
2618 W. 7] S». T»|. 737-51J9 

Tikrina akis Pritaiko akiniu; ir 
“contact lenses’”

’MMSTV IR Ilarumc T£KU

Ok K. G. RATJTKAS 
4KU4ERIJA įjt MOTERŲ LWOS 
c,NEWfc9§IN? ęHISU^MA 

6449 fulyki gd. (Crpwfįrį
Birfldifij). j TfL į-U S-M46 

Priima ligonius pagal susitarimg. 
Jei neatsiliep.a, skambinti 374-8004.

Buckinghamę fontonas ChicagojeKARIŪNAI ASPIRANTAI
Į9Į0 m. Kaųnp buvo įsteigta, čiai nuo 18 ligi m. amžiaus j gaį)Qi> 

kare mokykla, ji ruošė mūsų j Tarėjo būti baigę gimnaziją ar 
kariuomenei aktyviosios tarny-j' 
bos karininkus. Ifuo 1925 m. 
mokykla jau pradėjo ruošti ir 
atsargos karininkus.- Tam reika 
lui buvo įkurta kariūnų aspi
rantų institucija. Ten buvo pa-

VaJ asai susitarimą, uždaryta tre< ruošiami atsargos karininkai —
—------ - -------------- --- -------  jaunesnieji leitenantai. Aspiran rpokslai, kurie yra susiję su ma

DR.LEONAS ŠEIB6TIS tai įšėję 1 metų sutfumpintą kaj tematika, fizika,, karo istorija ir 
ro mokyklos kursą ir atlikę pra kt. Sanitarijos ir veterinarijos 
ktiką, buvo paleižiami atargon. aspirantais galėjo stoti tik bai-

Po pĮfip laikp buvo pastebė- f gusieji ne mažiau kaip 8 tų fa
lą, kad kai kurios priėmimo ir 

| mokslo taisyklės turi trūkumų. 
! Tai nuo 1931 m. jos buvo panau

ba ja: lygų kitokį, mokslą ir tin 
kami rikiuotei. Ankščiau imant 
tik 6 klasių, pasirodė, kad per 
trumpą tarnybos ląiką nespėja
ma išeiti atsargos karininkams 
reikalingų mokslų. Ypątingai 
jiems buvo sunkūs tie karo

INKSTŲ, PŪSLtS 
P^PSTAfOS fHlVuRIfUji

WEST (3rd STREET 
v4 FtFfet; W PM?!*1- 
ketvirtd. 5—7 vai. vak '
Ofi*o t»l«f4 776-2880 — 

RęiffiJtęijo, tfMų 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
SYPYTQJAS ir z^iruruąs 

Bendra praktika, spąc. MOTERĄ Hgc^ 
Ofisas 2652 WEST 5nb SERGĖT 

< v Tai. PR 8-4223 ;
0FI$O VAL.: pirut, antiacL, trečiad 
į penkt. 2-4 į£ fc8jįįį jaį fejtadię-

2^4 VaL popiet ir kitu laiki ] 

" pagal susitarimą. ‘ 7

jintos ar dalįųaį pakeistos. As
pirantais į karo mokyklą galėjo 
būti priimti tik Lietuvos pile-

kuitetų semestrus. Reikėjo pris 
tatyti įvairius dokumentus, pažy 
mojimus, ar notaro patvirtintus 
nuorašus. Jaunesni kaip 2Į įtl 
dar turėjo pristatyti tėvų apba 
globėjų raštišką sutikimą. Ne-

i rįŪBų ą^jrąntų ląuįą. Tai buvo 
J Vytąyio Didžiojo męi<4 laida, ku 
riį baigė 248 aspirąntai- Toje 

! laidoje buvo paruoštą pe tik pės 
tiijijAiį bet ir specialių dalių 
atsargos karininkų.

V. VUpietis-

PĄSIHĄšS SUTARTĮ

bTtįUKO dW&USU Kanados 
plippo įrponė; kųripje cįir^a daug 
xAanultppo % pasirašė su 
Jaibųrinkų uniją naują 3 me- 
y darbo SUtMtL kUW> unija 

išsiderėjo nižymiu naują Page
rinimų. Valandinis atlyginimas 
□ūmais sutarties metais pake
liamas %k 20 et., antrais — 10 
et. ir trečiais 10 et., bet darbi
ninkas bus apsaugotas nuo in 
iliącijos gyvenimo pabrangus 
priedų,įurio pirmaisiais metais 
pupiatpuią gauti 17 et. į vai., ant 
fąįs — 34 et, ir trečiais — 50 et. 
Darbo grupių 1 et. pagerinimas 
įsigalios tik paskutiniais darbo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tiedvi darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas w 
klysty". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad ji# aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turį būtį sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini’ 
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

<V. RASTO TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikapt, 195 Van Pelt Avenue, State hand, N. Y.

I

Mažeika 6/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

priimi JęąnįyĮąį*. tarnybą ątlik 
davo pąprąstg bendrą tvarką. 
Nusikaltusieji, nedrausmingi, ne 

► ir pripažmti netinkamais
tai tarnybai, netenka kariūno sutarties melais. Dabar išeir.an- 
aspiranto vardo. Toki karinę tar tiems į pens ją ir seniesiems pen 
nybą irgi atlieka bend, a tvarka. Į s-ninkams mėnesinis mokėjimas 
t. y. kariuomenėje tarnauja 18 j 
mėnesių ir po to leidžiami į ka- .
reivių rezervus.

Kariūnai aspirantai karinome 
nėję tarnavo 12 mėnesių. Per 
tą laiką dalyse? ir kursuose jie 
buvo rupšiami .atsargos karinin
kais ir gavo kariūnams nustaty
tą išlaikyrpą. Jiems leista skaity
tis kitų mokyklų studentais ar 
mokiniais, kiek tas netrukdo ei
ti karo tarnybos pareigų. Gerai 
atlikę įamybą ir išlaikę nusta
tytus egzaminus, pakeliami į 
atsargos jaunesnio leitenanto 
laipsnį ir paleidžiami į kariniu 
kų rezervą Tuomet jie turi at
sargos. karininkams teikiamų 
teisiu W pri^volių Taikos mpr 
tu atsargoje išbuvę ne mažiau 
kaip 4 metus įr gerai atlikę nūs 
tatytus karo pratimus, gali būt 
pakeiti į atsargos leitenanto lai 
psnį. Kąra metu jaun. leitenan
tai ir leit^iąntai kariuomenėje 
eina karminių tarnybą, gauna 
ksčrminka'ms ^nustatytą ątlygini- 
-mą ir- keliantiaukštesnius lai- 

bė&di£ -tvarka.
Kariūnai ^pirantąi gali tapti 

ir z 
kais: Norintieji gali paduoti karo 
mokyklos vadovybei prašymą, 
kuęį jį priima ąrija atmetą. Pri 
imf^į\fųri baigti atkyyviosios 
^ąrg tąrnybos kąrininkų parup
simą.

Viso buvo išleista 15 atsargos 
karininkų laidų. • Išleistųjų skai 
čius kiekvienais metais buvo 
skirtingas. įdomumui galiu su
teikti tik vienų metų žinias 
Į9§Q įjl į atsargą išleista §zji ką

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

padidinamas $20. Nuo 1979 m. 
rugpjūčio mėn. pensijos bus aps 
kaičiuojamos ištarnautus metus 
padauginant iš $12 ir $11; $810 
yra augščiausia pensija, kokią 
gali gauti. Dabar įvedama ir nau 
ja 35 tarnybos metų pensija — 
$750, kuriai gautj amžius nebes
varbu. Nežymiai pakeĮiąmos gy 
vybės, susirgimo, nedarbo drau 
dos. Nėra jokio pagerinimo atos 
togose, pamainų ir savaitgalių 
darbe, dantų gydyme ir vaistų 
pirkime.

įniQnė, kuri kasmet daro re
kordinį pelną, gįmet buvo la
bai kieta derantis dėl naujos su 
tarties, juoba, kad ji numato la
bai pelningus metus su didžiai
siais dujų vamzdžių užsakymais. 
Balsuojant 61% darbininkų pa- 
sisakė už naujosios sutarties

EUDEIKIS

pr/ėnūmą. K M.

: MOVING

S j»|riV
AMT AMAS VILIMAS 

_ T»l 376-1 M2 irta S7M996

J

Chihuahua

i

Vhich DogFor You?

-
)i£V J 
^1'

ąoyę JEIMOS VALANDOS

YtSSJ S WOPA,

hri
L. '

v?

vai. ryto.

Vadėje Aldona Raukui?

wife mv
So. MARI.EWPQH AVI 

' PHĮCAgRį IL^

nuo pir-
' 3300

enfais 
nuo tLJRTiki 0:89

GAIDAS - DAIMID
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Aparatai - Protezai: MŽT Kan, 
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I Midland- Savings aptar- 
t .nauja taupyta fp : 

paskolų, reikalus visos mū- • 
sų apylinkes. Dėkojame į 

? Jum? Už RM&s parodytą pasSKej'imą? - Mes nor^
- 1WSHfiiH

aąsKanos apdraustos 1W
'* -^OzOGO

J. 2M7.W- 69 STSEĘT 
chifąaoj^,^*’

Tel. 925240©
8929 $Q. HAPUiM 

llihois 60455

MIDLAND 
SAVINGS
AND-LOAN ASSOŠIATION. 

-■ 4040’ ARCHER ĄVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

gtUlig 2S4-4475; C;’

o*
;' NACIŲ “LILI MARLENA 

JUGOSAVAI NEMĖGSTA ..

LINZ, Austrija. Devyni.Au- ; 
strijos ir penki Kanados alosloj 

Įgininkai turėjo, paskubomis ap 
rūdvviesjos tarnybos karinin-Įlclstl J^aviją uz tai, kad vte

** k name, viešbutyje užtraukė dai-

di

Didžteufiųi |(ai!lM 
jwirinklrnai

IBS _ 
ted poor ft fte01

NORMANĄ
urJteina

(boto)

~ Jęi žinote aemenls, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
Mme atsiųsti jų adresus. Mes 
i jam* siusime Naujienas dvi m*.

AH accounts com

Passbook Savings

I Ye«r Sųviruzs 
certified 

(Mįnįmuni S5.0Q0J

name, viešbutyje i 
nuoti vokiečių nącių pamėgtą 
“Lili Marlei;”. * ? )

Austrijos žinių agentūros A- 
Fl) pranešimu, vienam Jugos
laviją piajorpi pępsiųipkui pa
siskundus-. netrukus visai 
“dainininkų’- grupei įsakyta 
tuojau sumokėti pabaudą—ne
pasakyta kokią sumą,— ir ap
leisti Jugoslavijos teritoriją ir 
be mętu oehępąsirodyti.

Frosty Cjanbeny-Orange Relish Pie
try Mariha Logan.

’ Dessert* for holiday meali are rich and tempting. Pies are 
1 popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
’ least two different kinds so family and guests n^ay have a
• choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 

are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty
t Gran berry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delipacy.

’Packaged thawed frozen cranberry orange yglisn, rnarsh-
* mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
I until the marahmaRovs me|t. Cqol and fold into ^hįppe4 
' ęreąm. Finally the scruprptiops mi^Įure is pouredintp a baked

tender, flaky pie ahell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, sb thert ig no last

l ęninųte rush PT fast.
' Frosty Cranberry-0range Relish Pie

Yield: 9 inch pie
20 full-sized marshmallow*
% cupsuąar
1 cup whipping cream or 6 

ounce can evaporated
_ w mil^chiUed ;

Combine marshmaBowi and sugar m heavy saucepan. 
Cowz »n<Tfcea <ta*ly until >anhmallowi meij. SUt *c»ion;

* j> qx nilk in • cbillcd bowl until tpff 
d nto reMynixture. Four into cooled baked 

remove pie from

4330,34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

: t C £=■ Ii *' S’: ° iU • ‘ " •*’.

MODERNIŠKOS air-conditioned koplyčios
! ;.T p< . - į-Uhiip. •

Ii *? __  ' i ! - '<■ Ai .
- ■ ’ .<* .7 - -> - . r f- . ; .

f

TĘVAS IR SŪNUS • ■ 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

I, 2533 W. 71st Street
to 1410 So. 50th Ave., Cicero 
y Telef. 47§-?345

TRYS MODERNI$KQ$ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

The Chihuahua is the ti
niest dog in the world, a 
gentle and affectionate crea
ture small enough to cradle in 
the palm of your hand.

There are two varieties of 
Chihuahuas — longhaired and 
smooth-coated, with the

tm c o th-coated by far the 
most popular. The most dis- 
finguishing features of these 
dainty 2^4 delicate little dogs, 
which tip t»e scales at 1-6 
pounds, me their large, expres- 
stve. eye^i Alert, dark and 
kiminf s-'eut they give off a 
deep ruby glpur«

Baked 9 inch SwifUaing^ 
z Jewel Shortening pie

IQ ounce package frozen 
_ oiinberry^^n|f y ▼ery dogs, unsuited

4 to many į&jįpąi Lį
minute sill and delicate bone 
itnictun akine make them an 
unsuitable' choice as chil
dren’s pets. Tiiey cannot 
endure cold. They must sleep
in warm, protected places and

Įmesti. Theif

be sweatered when they go 
outdoors during chilly wea
ther. They are not very so
ciable by nature, either with 
strangers or with other dogs.

But for the adult who 
wants a devoted and highly 
entertaining constant com
panion, Chihuahuas make 
superb pets. In many ways, 
they are ideal for apartment 
living. They are clean, odor
less, shed little and can be 
housebroken like a cat. They 
require little exercise. In spite 
of their seeming delicacy, 
they are vigorous and long 
lived. And they are suprisingly 
spunky watchdogs. Chihua
huas are constantly being 
cited for heroism in warding 
off intruders or alerting their 
owners to fire.

Chihuahuas are one of the 
toy breeds — miniature dogs 
bred and shapxxd to be man’s , 
playthings. They have lived in- 
timatcly with people through
out their history, and this is 
the life they’re best suited 
for. Toy dogs are extremely 
sensitive to the moods of 
those they Ipve. They de
mand lots of love and atten- 
tion, but they return it a 
thousandfold.

For more information on 
America’s top purebred dogs* 
send $1.25 to Box 270, Pico 
Rivo^a, CA >0660, for the / 
inushated paperback bopfc* 
T/ie Dog For You, by Bob 
Bartos. Bob Bartos is a 
recognized dog authority and 
Director of Friskies Research 
Kennels. __

NARIAI:
Cki estuos

Lietuvtg

Direktorių
Asaociacijo*

*AMBVLĄNęf 
PATARNAVI
MAS p iena 
I? NĄKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 Po. JJTUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-34fll

BUTKUS - V AS AUK
1446 So. 50th Ava, Cicero, HL Phone: OLympie Ž-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMU 3^4571

GEORGĘ F. RUDMINAS
SO? So. LITUANICA AVK Teb YArii 7J1I8J1M

STEPONAS C. LACK IR SONOS
(LACKAWICJJ

2424 WEST 6Ma STJDQCT RFpiWk
Uli WEST 23rd PLAC1 7-MT1
11028 SOUTHWEST HIGHWAT, Pnlot Hflk, ŪL 9744419

HM 80. HALsTKD STREET Phen*: TArdc 7*lfll
_________Į_______ >

MAUJHMQ4, CHICAGO % |LU Friday, sėpfembčr'1.‘1978
e-4-



Pirmąsias vietas laimėj u-

— Irena Baleišienė iš Orland 
Parko, tarnaujanti Illinois uni
versiteto raštinėje, pranešė, kad 
btudentai gali teirautis apie lie
tuvių kalbos kursus to univer
siteto Circle campus Lingvisti
kos departamente, tel. 996- 
5331. Ji taip pat mielai suteik
tų informacijas, bet šios savai
tės pabaigoje išvyksta atosto- 
gy-

— Juozas šepikas iš Eugene, 
Oregon, kadaise gyvenęs Nau
jienų kaimynystėje ir čia sukū
ręs šeimą, atvyko Čikagon ir 
lankėsi Naujienose Jis pasakojo 
apie gražų gyvenimą Oregoa 
valstijoje, kurios upės iri eže
rai yra pilnos žuvų, o miškai 
grybų. Jis turi 100 akerių sodą. 
J. Šepikas lanko pažįstamus ir 
yra pasiilgęs lietuviškų piknikij 
ir pobūvių, todėl dalyvaus Na u 
jienų piknike, kur susitiks su 
savo pažįstamais. Jei kas norė
tų žinių apie apsigyvenimą Ore 
gon valstijoje, tai jis mielai pa 
pasakos. Piknikas bus rugsėjo 
10 d. Polonia sode. Visi kvie
čiami dalyvauti.

— Naujieną piknike bus pol
kos, valso ir fokstroto konkur
sas.

•ios poros gaus dovanas. Konte-
stantams ir šokėjams gros K. 
Venckus ir jo orkestras. Yertia 
tojų komisija: Dr. V. P. Dau
gis, Normanas Buršteinas ir 
Vincentas Semaška.

— Japonijos konsulato čika-, 
goję Informacijos tarnyba,845 
No. Michigan Ave., filmais su
pažindino su gyvenimu Japoni
joje. Rugsėjo 6 d. 12:60 vai. bus 
rodomi filmai apie šių dienų 
Japonijj^ ir poilsį japonišku 
būdu. Rugsėjo 13 d. tuo pat 
laiku bus rodoma apie moterų 
gyvenimą ir apie turizmą. Įėji
mas laisvas ir nemokamas.

—Tag Day Taryba skelbia vie
šą rinkliavą Have a Heart šai
pos reikalams Čikagoje ir prie
miesčiuose rugsėjo 8 d.
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus Tir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.

MECHANICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey-, 
men mechanics. Experienced on! 
kas—LPG, FCR control -Į- abi
lity to trouble shoot.We provide 
advanced training in cable 
form, EV 1 plus square D con
trols. We offer, excellent wages 
plus company free fringe be
nefit package. Contact MR. 
LESSMEISTER _ 586-6300. 
CLARK LIFT of CHICAGO SO.

7000 West 63rd Str. 
Chicago, Ill. 60638.

EXPERIENCED

WOODWORKERS WANTED
South Suburban Millwork Com- 
any is looking for experienced 
woodworkers to fill shop posi
tions. Steady employment. Pro
fit sharing. Medical, dental & 
insurance program.

CALL 754-2108

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

žinę š. m. rugsėjo 3, sekmadie^ 
Jnį, O Bruzgulienės sode, 8274 
[S. Kean Avė., prieš L. Tautines 
kapines. Veiks turtingas baras, 

Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) ?’ir!uvė’ Plinys ir kiti

— (R.) LB Brighton Parko 
Apylinkė rengia linksmą gegu-

Užsakymus *u Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St. Chicagc DJ 60608.

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave, Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787

I įvairumai, šokiams gros sma
gus P. Venckaus orkestras. Pra 
džia 12 v. dieną. Kviečiame vi
sus linksmai popietę su mumis 
praleisti. Iki pasimatymo!

— Mes4 planuojame papildo
mą kelionę į Vilnių spalio mėn. 
Marius Kfela — 737-1717.

f (Pr.)

Juozo šmotelio

AtsiminimtĮ Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai,, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a.t-

CHEMICAL OPERATOR
Chemical manufacturer in Clearing 
industrial district seeks experienced' 
chemical operator for liquid bath 
Chemical plant. Waste water treat
ment experience desirable. Must ha
ve 2 to 3 years experience in Liquid} 
Chemical processing.

Attractive starting rate acid frin
ges. i

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

lasuranee, Income Tax
'951 W. 63rd St Tel. 436-7878

KAS VERTINGA
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 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. t

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8334

Apply Plant Manager 
ARTHUR C. TRASK CORP. 
7201 W. 65th St.
equal opportunity employer

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

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

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chicago* tnlaato leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose emit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559
T. „ j vykti ir knygą pasiimti. Kitur

•1 -i 6 -UV?ę rengiamas j gyvenantieji prašomi užsisakyti Must speak English. Prefer experien-
Dlk’niKPQ lUVUC cob rtlrrnAio Qf v. ‘ J __ ___ ...titpiknikas Įvyks sek., rugsėjo 3

Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio. iq.oa ?■
■uises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- •’ P- P« \ycių salėjnių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- vai- P- P« 'ycių salėj

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; ir sodelyje. Veiks virtuvė ba- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-iras ir bus ivpiriū Ui™;;™. en macijas visais kelionių reikalais. ‘ N ir nus T^rių laimėjim,.so-

s Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reim rezervuoti vietas i gros A. Raimbnio orkest- 
E anksto — prieš 45-60 dienų. ‘ ras; Įėjimas^ $1.00. Maloniai

kviečiame visus atsilankyti.
E anksto — prieš 45-60 dienų.

• paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

ROOFERS

ced flat roofers or will train quali
fied men. Brookfield location.

485-2300 
EOE

Naujienų vadovybė ir Platinimo’Vajaus’' kodus! ja kreipiasi i visus skai* 
Jytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
m juo susipažįstant -ir jį užsiprenumeruojantį c tikslu sudaryti’ nenutrūks 
Štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir mos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos;ir josimomą^genovei,' bentenri^;jėgrrttos 
riekiantį Lietuvos .nepriklausomybės: • atstatymo ir- visuotino; lietuviškų ręL 
k^Ią renesanso^ į .• t.-jC

• ■; PLĖSANtlSl ŠAJŪDžiųi. f

matą, kurie 
naujiems sfa

Bendriems , raštinės - dar- 
.barns' reikalingu Jąęuautąįį 'ga
niai.rasjti/mįšįĮ^e. Gęrpsį-dač-^ 
bo’ sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-/747^v(PiC JV} Vi

KAIP SUDAROMI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie priridėjo prie Pa
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis- naujiems skaitytojams. : ;

-rT ~ ' l Ii__ _
Mykolas Kuraitis, sav. Grand' Shores motelio ik' Rezidencinio viešbCTD, 

17350 Gulf Blvd:, St Petersburg,' FL/3S70Š, toU *13-331-9733, paskjtė 
trijų dieną atostogas dviems asmenims.; Laimingieji turte progos 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis pri^Su^papIūdlmn, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. •/ U.

• - ^' .'. 4.1 ” t-. * tr'.
Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir. mūsą namur* 

autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras.-ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir pasklratytoQude- 
niniame Naujienų piknike. - • - ‘

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką. '■

padėti teisininko Prano galo pa
ruošta, teisėj ę^Įphonsc. Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos”' išleista
knyga — '

Sa legaliSkomis formomis ■; */;*** . ». * *»-. * z ■ 'V - ’ •
Knyga su formomis gauna- 

ma. /Naujiemį’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legaliflux 
mis formomis — $3.56. . . -

Prenumeratos pratęsima, užsakymą, bei. galimą tiadtytoją reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.' ' • * -V

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

V g anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumerata, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dot

Pavardė ir vardas -------------------------------- :__________________________

A drew

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

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

Adresas

Sponeoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spauda Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol

Pavardė Ir vardas---------------------- —_____________ - 

Adresai --------------------------------------------------- - -------------------------- _

• Platinimo vajaus proga, ©rašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be' Jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas —______ _____ ___________________________________

Adresas

Pavardė ir vardo
I 
Adresas ----------

P tvardė ir vardo

12—16 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $91 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis ' T.

HELP WANTED — MALS 
Darbininkv RalkU

CARPENTER WANTED 
{Want skilled_man with min. 4 yearsJ

Excellent future, benefits, and 
chance to progress. $30,000 Salary. 
Must have Business Ref.

Mike Walsh.
. WALSH BUILDERS

• ^867-4744

HELP WANTED _  MALE {Want skilled man
Darbininkų reikia J Remodeling Exp.

AIR CONDITION SERVICE MAN
Needed to service industrial air con
ditioning & equiment.

Good pay:plūs, benefits. :
Company truck ęrovąįed.
Call for appointment:

47Į-2777.

PART TIME,., 
■MAINTENANCE 
' ‘ MAN •

8 to 10 hours-per week. Apart-! 
ment-maintenance- in Schiller 
Park area. - Must know plumb
ing.. . . •

HYDRAULIG.tPower...Unit Ma- 
mif acturer <ha^ >. openings f op 
Experienced people to .fill the 
following positioiIs:
• WELDER-tank ,yielding 

metal fabrication. _
• ASSEMBLER-hydraullic 

terns •

and

sys-

WANTED 
BARTENDER

4645 Se. ASHLAND AVE. < 
52X775

MANAGEMENT 
services 

UNLIMITED - 
678-8829'

Part Time Nights
Friday & Saturday

: ... 6 P. M. to 1 A. M.
Private Glub. 957-1203

• MACHINIST-mill and drill į 
Company paid insurance an 
paid holidays. 
CALL: Mr. <CJ 640-1515

i

Naujienoms reikalingas • .
jį LINOTIPININKĄ Šį

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

(2) PRESMEN. Heidelberg off
set 4 — color Bobst, die cutter. 
Need experienc. knowledgeable 
men willing to accept responsi
bility. Folding carton company 
locat. in Chicago. Call 585-2096

_ /___ MACHINIST
Opening new plant in S.W. sub
urb. 1st & 2nd shifts.
Boring Mill Operators 
Bridgeport Operators 
Lathe Operators
Milling Machine Operators 

Experienced persons abfe tc 
I read blueprints & have or use 
I precision tools. Paid hospitali
zations & life ins. Profit shar- 
ing, retiring plan.

H & R ENGINEERING / 
7401 S. Ferdinand

Bridgeview 458-7696

LAIKRODŽIAI !r MAMMNYBt*

•-WWIIT Hth

IT anuo
P. NEDZINSKASr 4065 Ardtet Av, 
ChicagoUIL 60632. TtflYA Z^W

M. ŠIMKUS 
Notary FuMk 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maphwood. ToL 254-7<to 
Taip pat daromi vertimai, gimimą 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.
1

Small 
needs 
pable 
week.

TYPESETER
Evanston publishing company 
quick, accurate typesetter, ca- 
of working on VDTs. $180/ 
benefits. Must speak English.

CALLED
328-8929

MAINTENANCE WELDER
Experience in welding,^various 
metals and maintenance work. 
Paid vacations, holidays & other 
benefits Call TOM MENDIUS.

735-3322

^11 Frmk Zapoila
W.TSfli St.

GA 4-UM HIMUJK

MARIJA N0REIKIEN1
W«3 Wert St, Chicago, m. M62» • TeL TFA M7S7

DUMla wMirfakhmt roitaa br.lrlv 
MAIFTAJ I] tUROPOf SAMDtLIŲ.

AUTOMATINEI SRAIGTŲ 
DIRBTUVEI 

REIKALINGI
• B & S Masinu operatoriai ir 

Setup.
• Hand Saw operatoriai.
• Milling mašinos operatoriai,
• Drill press operatoriai,

Viršlaikis. Apmokėta apdrauda 
priedai. Truputį kalbėti angliš-

F M. SCREW MACHINE 
PRODUCTS 

1800 N. 15th Avė. 
Melrose Park, m 
Tel. 681-0051.

kiti 
kai.

ir

Cosmos Parcels Express Corp.
MAtOUlTTl GIFT PARC1L4 SIXYKII

IMI w. Wtk »„ Cktcwe. HI- RMW. — T»L WA M717 
3tt3 fak Halatod CMewt, IIL HtML —. T< X344TN

B “LIETUVOS AIDAI”
-1. Kill BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDtJA
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:0(K-9:30 vai.

Penktadieniais 9J0—10 vai. vak. 
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 Alt

2646 W. 71 «t Street,. Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

SETUP MEN (2)
Minimum of 3 years experien
ce, preferrably with punch 
presses, but will train. Must 
speak and read English. Excel
lent benefits including dental.

AMERICAN CASKET & 
RUBBER COMPANY

9509 Winona 
Schiller Park 
678-3550

vak.
DATA PROCESSING 

KEYPUNCH OPERATOR ex
perienced on 0 29. Small instal
lation. Salary commensurate 
with ability.

1440 W. Cermak Rd. 
226-4242

BINDERY—Excellent opportu-: 
nity in business forms. Bindery 
Shipping Dept. Insurance and 
profit sharing. Acme 664-0854.

213 W. Institute PL, Chgo 
An equal opportunity employer 
CONCRETE CONTRACTORS

Experienced men only. Wantel 
to pour garage floors and dri
veways. North & west areas.

PIERCE BUILDERS 
530-1900

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

CLEANING PEOPLE
Luxury adult apartment comp
lex in Mt. Prospect has several 
openings for janitorial help. 
Full time—experienced. Ideal 

i working conditions. 991-4400

HELP WANTED — FEMALE 
Dsrblnlnkfu RMkU

MATURE & AMBITIOUS | 
Gal needed for north side Card 
Gift Shop.Dependability a must. Let’s, 
get acquainted. We offer a good] 
starting salary to the Right Gal.

Days: part time.
CALL FOR APPOINTMENT 

LA 5-0272

LAB. TECH.
Metal testing laboratory seeks 
węt Chemists.

Some background inquired.
PHONE 523-7088
CHICAGO SPECTRO
4848 S. KEDZIE AVE.

BAKER FULL TIME
NIGHT FINISHER GIRL 

3 NIGHTS 
DUNKIN DONUTS

1511 Irving Park Rd.
Hanover Park, 289-1060

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

Doctors !md a specai laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets _ „ _ . ~ 
or Unf favored Ails

NAUJIENOS, CHICAGO a, IU. Friday. Suimta i, 1W'




