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5aANASTASIO SOMOZA ANTRADIENIONAKTĮ ATSKRIDO I FLORIDA
LEONO MIESTE SANDINISTAI FORMUOJA 

NAUJĄ MINISTERIŲ KABINETĄ

BALTŲJŲ RŪMŲ VIRŠININKUPASKYRĖ HAMILTON JORDANĄ
VICEPREZ. WALTER MONDALE PIRMADIENĮ 

PRANAŠAVO KABINETO PAKAITAS

MIAMI, Fla. — Antradienio 
naktį į Floridą atskrido buvęs 
Nikaragvos prezidentas Anašta- 
sio Somoza ir nuvažiavo tiesiai 
į savo $450,000 vertės namą, sto
vintį pačiame jūros'pakraštyje. 
Diktatoriaus laukė žmona ir vai
kai Paskutinės dienos Nikarag
voj ir ilga kelionė diktatorių la
bai išvargino. Jis pareiškė laik
raštininkams, kad jis esąs labai 
išvargęs ir norįs pailsėti. *

Buvęs Nikaragvos prezidentas 
gyvens tremtinio teisėmis ir ne- 
sikiš Į politiką.

SANDINISTAI FORMUOJA
/ s KABINETĄ
MANAGUA,, Nikaragva. — 

Prezidentas Somoza: atsistatydi
no iš prezidento pareigų, per
duodamas prezidentūrą, vicepre
zidentui, kuris įsakė visiems pa
silikti savo tarnybose. Vicepre
zidentas yra pasiryžęs tartis su 
sandinistais,bet kol nebus susi
tarta dėl naujos vadovybės, jis 
neleis maištininkams . užimti 
naujų pozicijų sostinėje.

Sandinistai formuoja naują 
ministerių kabinetą Leono mies
te, esančiame 75 mįl^Tiųo^Ma-. 
naguos; TrečiadięnŲ^* E^opą at
vyko trys į sandįĘis^i jministe- 
riai. Jie sudaro ' pagrindą vy
riausybės tvarkai- atstatyti. 
Šiandien vakare, o gal greičiau
siai rytoj ryte į.‘Leoną atskris 
dar du ministerial. Penki kabi
neto nariai valdys kraštą iki 
laisvų rinkimų.

EDEN PASTORA VADO-
’ VAVO KOVOMS

Trečiadienį paaiškėjo, kad 
sandinistas Eden Pastora visą 
laiką vadovavo sandinistų karo 
jėgoms. Fronte ir kovos lauke 
jis buvo vadinamas “Komendan
tas Zero”. Jis užėmė visą piet
ryčių sritį. Prezidentui Somozai 
atsistatydinus iš prezidento pa
reigų, Managuos priemiestyje 
Eden Pastora sukvietė laikraš
tininkus ir pasakė savo vardą 
ir pavardę.

Tuo tarpu dar nežinia, kokie 
bus tolimesni sandinistų planai, 
bet jie pirmon eilėn . nori baigti 
Somozos šeimos viešpatavimo 
laikotarpį Nikaragvoje. Sandi
nistai pareiškė noro susitikti su 
JAV ir kitais diplomatais.

JAV PATARĖ BAIGTI 
KOVAS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentui Somozai atsistatydinus 
ir atvykus į Floridą, Valstybės

KALENDORĖLIS

Liepos 19: Aurėja, Vincentas 
Paul, Tanga, Šventaragis, Il
gūnas. i

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:22.

Oras vėjuotas, vėsus.

departamentas prašė visus Ni
karagvos karius, politikus ir na
cionalinės gvardijos vadus baig
ti susišaudymus ir galimai grei
čiau baigti žudynes ir atstatyti 
tvarką. JAV nepritaria minčiai 
tęsti kovas ir žudyti vietos gy
ventojus. Nikaragvoje jau pra
lieta daug kraujo. Tarpusavio 
žudynės privalo būti baigtos. 
Kovų metu nukentėjo krašto 
ūkis. Taikūs Nikaragvos gyven- . 
tojai nori galimai greičiau baig- į 
ti mėnesiais besitęsusias kovas. 
Ir nacionalinė gvardija nebenori 
tęsti kovą.

Kad galėtu, visa Azija 
į Ameriką pabėgtu

WASHINGTON. — “Laivu 
žmonėms” (boat people) pagal
ba bus Jungtinių Valstybių pir
masis tikslas įvykstančioj Jung
tinių Tautų konferencijoj Žene
voje, kur JAV-bės tikisi Įtikinti 
kitas ’tautas sekti -'prezidente^ 
Carterib pavyzdį ir padvigubin
ti jų kvotas benamiams indo- 
kinams priimti.

Diek Clark, kuris vadovauja 
JAV pabėgėlių programai, pa
sakė, kad Jungtinių Valstybių 
tikslas yra prikalbėti likusį pa
saulį priimti po kokius 80,000 
pabėgėlių kasmet ir paveikti, 
kad Azijos tautos įsteigtų ma
žiausiai bent tris naujas stovyk
las patalpinti žmonėms nuo lai
vų, kol jie gaus pastovius na
mus.-

Sveikatos ekspertai lanko pa
bėgėlių stovyklas Pietryčių Azi
joje patikrindami vietoje kaip 
yra atrenkami ir kaip medicina 
aprūpinami pabėgėliai.

Už nevykusią operaciją 
reikalauja $1.5 mil.

Selena Jagger iš Kalifornijos 
iškėlė bylą Virginijos universi
tetui Charlottesvillėje, kaltinda- 
mą universitetą ir vyr. chirurgą 
dr. J. William Futrell dėl 1976 
metų gegužės mėnesį padarytos 
lyties operacijos, kurios rezulta
te ji nebesi jaučianti nei vyru 
nei moterimi. Per teismą ji ieš
ko pusantro milijono dolerių * 
atlyginimo.

Australijoj bus Car- 
terio muziejus

PERTH, Australija.— Austra
lijos žemės savininkai, radę ke
lias svarbias nukritusios erdvės 
laboratorijos apsvilusias ir su
lydintas dalis, nutarė pastatyti 
Pietvakarių Australijoj nukri
tusios laboratorijos dalių mu
ziejų.

Australiečiai žino, kad Carte- 
ris dar neprezidentavo, kai erd
vių laboratorija buvo iškelta į j 
orbitą ir pradėjo suktis aplinkui 
žemę. Ji baigė gyvenimą Aust
ralijoje, suversdama dalį labo- \ 
ratorijos dalių į Indijos vande- « 
nyną, o kitas dalis suversdama 
į farmerių ūkius. Tą muziejų 
australiečiai vadins Carterio 
muziejumi. . . .

TEL AVIVAS. Izraelis. — Iz
raelio karo laivai praeitą naktį 
priartėjo prie Libano ir’ stipria 
artilerija apšaudė galingą pales
tiniečių bazę, iš kurios ginkluoti 
arabai buvo permetami Į Izrae
lio laikomas sritis. Izraelio jū
reiviai atliko jiems skirtą už
duotį. bet jie nežino, ar pavyko 
padaryti nuostolius palestinie
čiams.

Libanas bijo, kad didesnės 
karo jėgos neįsiveržtų į Libaną 
ir nebandytų panaikinti visus 
palestiniečių centrus šioje vals
tybėje. Libanas jaučiasi nepri
klausomas, bet ginkluoti palesti
niečiai vis dar savavaliauja.

IRAKO PAKAITOS 
PAKEITĖ SIRIJĄ

DAMASCUS, Sirija. —. Siri
jos prezidentas labai susirūpi
nęs paskutinių dienų įvykiais 
Irake. Sirijos prezidentas paruo
šė planus dviem mahometonų 
valstybėms sujungti, o dabar 
Irako prezidentas Bakr, vienas 
tos dviejų valstybių sąjungos- 
vadovas, staigiai atsistatydino 
“dėl ligos”. Prezidentas Bakr 
niekad anksčiau nesiskundė ne
sveikata, o dabar praneša, kad 
“dėl ligos” atsięako eiti pjrėzi- 
dento pareigas. Tuo tarpu nau- 
jas prezidentas, ilgus metų bu
vęs artimiausias prezidento 
Bakr patarėjas, negali į Damas
ką nuvykti ir baigti pasitari
mus abiem valstybėm sujungti. 
Naujas prezidentas S. Hussein 
nežino, ko Sirija nori.

— Visi Baltųjų Rūmų aukš
tesnes vietas turintieji tarnau
tojai padavė atsistatydinimo pa* 
reiškimus.

Chicagos majore Jane M. Byrne sveikina lietuvi teisininką Konstantiną J. Savicką, il
gus metus vadovaujanti Chicagos miesto;teisininkų grupei, prižiūrinčiai miesto nutarimų 
ir patvarkymų vykdymą. K. J. Savicką priežiūroje dirba 16 advokatų, kurie teisiniu at
žvilgiu tvarko demonstracijas didmiestyje, prižiūri biznio leidimus ir prekių kainas krau
tuvėse, tvirtina teismuose vandens sąskaitas, švaros priežiūrą, oro taršą ir kitus kasdieni
nio gyvenimo reikalus. Adv. Savickas, Eidamas Amerikos lietuvių olimpiados sportinin
kas, 1935 metais liko Lietuvoje, kad visąlaiką vadovautų krepšiniui Kultūros Rūmuose ir 
.žaidimuose visoje Lietuvoje. Jis Įtikino ir pasiuntė į Lietuvą Praną Talzuną ir Feliksą 
Kriaučiūną, kad prisijungtų prie Lietuvos komandos ir padėtų jiems pirmą kartą laimėti 

^Europos krepšinio čempionatą 1937 metąj.y Vėliau sekė kiti laimėjimai. Savickas dirba 
Chicagos miesto teisių skyriuje ir visuomeniniame darb< . irs 30 metų.IZRAELIO KARO LAIVAIAPŠAUDĖ PALESTINIEČIUS

SIRIJOS PREZIDENTAS LABAI SUSIRŪPINO 
IRAKO PREZIDENTŪROS PAKAITOMIS

Fr. Urcuyo priešinasi 
sandinistams

MANAGUA, Nikaragva. — 
Francisco Urcuyo, buvęs Atsto
vų Rūmų pirmininkas Nikarag
vos Kongrese ir vienas Liberalų 
partijos vadų, užėmęs preziden
to pareigas, kai Somoza atsista
tydinęs išskrido į Floridą, pa
reiškė, kad jis priešinsis sandi
nistams.

Francisco Urcuyo nepatenkin
tas, kad palikdamas kraštą So- 
moza nesutvarkė vyriausybės 
perėjimo reikalą, palikęs netvar
ką, kuri gali kraštui kainuoti 
daug kraujo.

Urcuyo, medicinos daktaras, 
anksčiau Somozos vyriausybėje 
buvo ėjęs viceprezidento parei
gas. Dabar jo griežtas pasisaky
mas prieš sandinistus kelia susi
rūpinimą ir Jungtinėms Valsti
joms, kurios norėtų, kad Nika
ragvoje įsivyrautų taika.

Studente atpažino žudiką
MIAMI. Fla. — Buvęs teisių 

studentas Theodore Blundy, 32 
metu amžiaus, šiuo metu Miami 
mieste teisiamas už kalėjimo ce
lės baldu sudaužymą ir elektros 
vielos išplėšimą bei teismo įžei- 
'dimą. staiga patalpintas kiton 
celėn, kaip įtartas žmogžudys. 
Jį atpažino viena Floridos vals
tybinio universiteto studentė, 
kuri jį matė nakties metu išbė
gantį iš studenčių Chi Omega 
internato, dvi studentes užmu- 
šusį ir tris iki sąmonės neteki
mo primušusi.

—.Trečiadienį- už aukso unci
ją'Europoje mokėjo po $300.

AtsistafvĄino dvylika 
įtakingu žmonių

WASHINGTON. r .c. - Ant
radienio vakarų Baltuose Rū
muose. baigus prezidentui labai 
daug susirūpinimo sukėlusią 
kalbą, ten pat atsistatydino 
Valstybės sekretorius Cyrus R- 
Vance. finansų sekretorius Mi
chael Blumenthal, krašto apsau
gos sekr. Harold Brown, preky
bos sekr. Jaunita Kreps. energi
jos tvarkytojas James Šlesinge- 
ris, žemės ūkio sekr. Bob Berg- 
land, vyriausias prokuroras 
Griffin Bell, darbo sekretorius 
Ray Marshall, vidaus reikalu 
sekr. Cecil Andrus, susisiekimo 
sekr. Brock Adams, namų sta- 
tvbos sekr. Patricia Harris ir 
sveikatos sekr. Joseph Califano. 
Keliu sekretorių atsistatvdinimo 
pareiškimai bus priimti.

Graikai rado serrau- 
sius įrankius

ATĖNAI. Graikija. — Grupė 
i graikų istoriku, vadovaujama 
dr. Dimitri Nianias. kasinėja 
Graikijos šiaurėje. Iki šio meto 
kasinėjimai buvo daromi įvai
riose graikų salose, bet ši moks
lininkų grupė nustatė, kad šiau
rės Graikijoje yra kelios gyven
vietės. niekieno dar netyrinėtos 
ir nekasinėtos.

Protonais pašlaitėje jie pra
dėjo kasti prieš porą mėnesių. 
Jiems pavyko rasti pačius se
niausius įrankius pasaulyje. Jie 
rado kelis aštrius kvarco pei
lius. naudotus medicinai, odai ir 
mėsai piauti. Graikai nustatė, 
kad minėtų peilių amžius yra 
3 milijonai metų.

— Ilgametis prezidento drau
gas Jody Powell neteko darbo 
Baltuosiuose Rūmuose.

— Amerikoje mirė žinomas 
geologas Eric Waering, sulaukęs 
67 metų amžiaus. .

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienio vakarą netikėtai ’-r ne
lauktai. prezidentui baigus ilgą 
informacinę kalbą, keli sekreto
riai pareiškė nepasitenkinimą 
vidaus padėtimi, gyventojų nuo
taikomis naftos kartelio nutari
mais. Kabineto narius nustebi- , 
no pakvietimas štabo nario 
Hamilton Jordan į kabineto po
sėdį. Prezidentas ten pat pareiš
kė. kad nuo to posėdžio Baltųjų 
Rūmu štabo viršininku vra Jor
dan. Iki to meto H. Jordan pa
dėdavo prezidentui nušlifuoti, o

i kartais ir parašyti prez. Carte
rio kalbas ir viešus pareiškimus.

Baigus prezidentui informuoti j 
kabineto narius, tuojau vienas Į 

i po kito pradėjo atsistatydinti į 
sekretoriai, kad prezidentas ga
lėtų pasirinkti tuos asmenis de
partamentams tvarkyti, kurie 
jam atrodys patys geriausi. Pre
zidentas nesitikėjo, kad kabine
to nariai taip greitai trauksis iš 
administracijos vadovybės,’ pa
prašė duoti jam kelias dienas 
reikalą apsvarstyti-, pasitarti ir 
pranešti. Tad sekretorius Cyrus 
R. Vance, norėdamas padėti 
prezidentui nustumti į šalį ne
lauktą pareiškimą, patarė vi
siems kabineto nariams atsista
tydinti žodžiu ir leisti preziden
tui išsikalbėti. Jeigu kuriam 
teks atsistatvdinti. tai tada tas 
galės atsistatydinimą Įteikti raš
tu, o pasilikusiems nereikės nie
ko rašyti. Prezidentas priėmė šį 
pareiškimą galiojančiu ir prašė 
leisti jam klausimus apšvarstyti 
ir išsikalbėti.

Pasirodo, kad viceprezidentas 
’Walter Mondale jau pirmadienį 
New Yorke pareiškė, kad gali 
būti pakaitų kabinete ir Baltuo
se Rūmuose, bet jis nieko ne
sakė apie sekretorių atsistaty
dinimą. Energijos tvarkytojas 
James šlesingeris pareiškė, kad 
jis rengiasi pasitraukti iš kabi
neto prieš ateinančių metų pre
zidento rinkimus. Dabar atrodo, 
kad energijos reikalų tvarkyto
jas gali būti priverstas pasi
traukti anksčiau.

Krašto apsaugos sekretorius 
Harold Brown taipgi pareiškė, 
kad prezidentas jį laikytų atsi
statydinusiu. Panašius pareiški
mus padarė finansų sekretorius 
Blumenthal, sveikatos sekreto
rius Califano ir visa eilė kitų 
atsakingų kabineto narių.

Pasirodo, kad praleidimas vi
sos savaitės Tokijo pasitarimuo
se ir dviejų savaičių David va
sarvietėje davė prezidentui pro
gą ne tik išsikalbėti, bet kelis 
klausimus iš pagrindų nagri
nėti. Prezidentas priėjo įsitiki
nimo, kad energijos klausimą 
reikėjo seniai spręsti ir imtis 
priemonių apsisaugoti nuo ne
paprastai didelių kainų, kurias 
naftos kartelis pakėlė prieš dvi 
savaites. Prezidentas yra Įsiti
kinęs. kad naftos ir gazolino at
žvilgiu JAV gah ir privalo būti 
nepriklausomos. Jos negali pri- į 
klausyti nuo kelių šeichų noro i 
pasipelnyti labai lengvai, arba j

Abzug nusipolitikavo
CINCINNATI. — Pagarsėjusi 

nepasisekimais feminisčių mote
rų vadeiva Bella Abzug ir ant
roji Gloria Steinem savo kalbo
se moterims aktyvistėms, ku
rias 1971 metais jos suorganiza
vo į Nat’onal Womens Political 
Caucus, tos grupės 2.(100 delega
čių konferencijoje prisipažino 
politinės akcijos eigoje apgautos 
ir pasiūlė, kad moterys savo 
tikslams pasiekti turi orientuo
tis kitokia kryptimi.

“Mes padarėme progresą, bet 
kas mums iš to? Pavargau gy
vendama visuomenėje. kurią 
norėjau mylėti”, dejavo Bella 
Abzug. ir pasiūlė vietoje veikus 
kaip respublikonėms ar demo
kratėms moterims, glaustis kaip 
moterims. O Steinem įtikinėjo, 
kad pasaulis gal jau yra prino
kęs feminisčių ir humanistų re
voliucijai.

Nauja Libano valdžia
BEIRUTAS. — Premjeras Se

lim Hoss pirmadienį paskelbė 
savo sudarytą naują vyriausybę, 
pabrėždamas tikslą stabilizuoti 
padėtį po karo. Jo kabinetas, 
sudarytas iš 6 musulmonų ir
6 krikščionių, yra jo paties ant
ras. sudarytas po Sirijos inter
vencijos, kuri baigė civilinį ka
rą 1976 m. lapkričio mėn. Naų^_ 
jąjį 12 .parių kabinetą sudaro
7 parlamente nariai ir 5 tech- 
nokratai.-i Nė vienas naujųjų, 
ministerių nevaidino politinės 
rolės sektariniame konflikte 
tarp dešiniųjų krikščionių ir 
kairiųjų musulmonų bei pales- 
tiniečių.

— Trečiadienį Amerikos akci
jos dar labiau smuko.

— JAV pakėlė arabams par
duodamų kviečių kainas, nes ja
vų pervežimas labai pabrango.

palaužti Amerikos ekonominę 
galią.

Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
naftos krizė privalo pastatyti 
Ameriką ant savo kojų. Jis ma
no. kad nėra tokios krizės, ku
rios amerikiečiai negalėtų iš
spręsti. Amerikiečiai ne tik pa
kels sui k:: ■' bet jie yra pa
kankamai kad galėtų
tur; pakankamai naftos ar 
cu.^ Ą pramonei.

HAMILTON JORDAK 
AsiMJUt tt the Present
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ORGANIZACIJŲ CENTRO VEIKLA
sukelia visuomenėje erzelį. Iš to

■LIETUVOS KARO MOKYKLOS
Nepriiiiusorndš'Lie’tuvos karo laivas . “Antanas Smetona
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Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro darbingas posėdis kyla net piktumai, vieni į kitus 
įvyko Šv. Antano parapijos pa- net pažvelgti vengia. Niekam ne 
talpose Fepos 10 d. Dalyvavo paslaptis, jog čia noras paveržti 
pirm. A. Barauskas, sekret. St. Detroito Lietuvių Organizacijų 
šimoliūnas, kasin. A. Vaitėnas, 
vicepirm. A. Šukys, B. Brizgys, 
A. Šukienė, adv. A. Ambrose,

A. Vaitekaitis. G. Vaškelytė, 
R’nkev'čius. B. Janulevičiū-

Centro per 35 metus dirbamą 
pozityvų darbą ir aukas Lietu
vos laisvinimo reikalams. Toks 
veržimasis į kitų dirbamą darbą 
reikia laikyti begėdišku. Jau ir 
dabar yra atkalbinėjama, kad 
jaunimas nestotų į Amerikos 
Lietuvių Tarybos organizaciją. 
Tai koks gi gali būti su LB or
ganizacija susitaikymas?

DLOC posėdyje buvo aptarti 
aukų rinkliavos reikalai ir su
darytas komitetas, numatyta 
Vasario 16-sios programa, kas 
bus kviečiami kalbėtojai iš lie
tuvių ir amerikiečių tarpo, o 
taip pat ir meninė dalis. Meni
nę dalį numatyta -sudaryti iš 
Detroito meninių pajėgų. Vasa- 
rios 16-sios proga numatyta ap
dovanoti už geriausius rašinius 
Lituanistinių mokyklų moki
nius. Buvo pasiūlymų, kad visos 
Detroito organizacijos sutartinai 
ruoštų prie Detroito upės festi
valį, bet tam reikia sugyvenimo.

Posėdis ouvo baigtas geroje 
nuotaikoje. Po .posėdžio buvo 
padaryta valdybos nuotrauka.

tk *

TRUMPAI

V. 
tė. C. šadeika. A. Vaitekaitis ir 
A. Bukauskas. Buvo svarstomi 
re klaus’mai: festivalio apy
skaitos priėmimas, pavergtų 
tautų savaitės ir Vasario 16-sios 
minėjimų aptarimas bei kiti rei
kalai.

Praėjęs festivalis davė gryno 
pelno $1,991.20. nežiūrint, kad 
šiais metais neturėjome išgėri
mų namelio, kuris paprastai 
duodavo daug pelno.

Pavergtų Tautų savaitės mi
nėjimas įvyks Ukrainiečių Cent
re. 26601 Ryan Rd.. Warren, tarp 
10 ir 11 Mile West, Mich., lie
pos 22 d., sekmadienį, 1 vai. po
piet. Ten pat ukrainiečių ka
tedroje įvyks pavergtų tautų pa
maldos, o centro salėje bus Įsta
tytos visų pavergtų tautų vė- 
laivos. Amerikos valdžios parei
gūnai ir pavergtų tautų atstovai 
pasakys politines kalbas. Po 
akademinės dalies įvyks meni
nė dalis, kurioje dalyvaus ir lie
tuvių meninės jėgos. Kviečiama 
gausiai dalyvauti visa lietuvių 
visuomenė, o ypač jaunimas.

Kilo gana jautrus laiškų ra
šymo klausimas. Buvo nutarta 
jų rašymą organizuoti prie visų 
trijų lietuvių parapijų bažnyčių, 
prašant parapijų klebonus, kad 
nedarytų trukdymų.

Vasario 16-sios ruošimo reika
lai pasidarė labai jautrūs, nes 
tuo pačiu la’ku pradėjo veržtis 
į aukų rinkimą ir LB organiza
cija, tarytum kito laiko nesu
rasdama.

Prieš Vasario 16-ją radijo ban
gomis pradeda propagandą ir I Prasidės pamaldomis ‘Dainavos"

e Kun. A. Babonas pakeltas 
į klebonus, šv. Antano parapi
jos administratorius kun. Alfon
sas Babonas oficialiai Detroito 
arkivyskupijos kard. J. Dearden 
yra ikardinuotas, t.y. priimtas 
Į Detroito arkivyskupiją ir tuo 
pačiu paskirtas Šv. Antano pa
rapijos klebonu. Parapijiečiai 
tokiu paaukštinimu džiaugiasi 
ir kun. kleb. Alfonsą Baboną 
nuoširdžiai sveikina.

g “Dainavos” metinis festiva
lis įvyks liepos 28-29 dienomis.

——--------- ' 'stovyklos koplyčioj^? Dęlroitie- 
čiai kviečiantį aĮšaįankyti. - . 7

• Liepos “^tMįudse’t^tal 
vo atšvęstos Bukšnib,. Žilirtsko 
ir Jucio “Petrinės”. Su draugai^ 
išgertas tostas ir- pasivaišinta.

• Liepos 8 d. ‘'Pilėnuose” lan
kėsi iš Florįdos buvusi detroi*5 
tietė, Švyturid Jūxų šaulių kp. 
moterų vadovė Vera Kulhqkięį, 
nė. Ją globojo Emilija ir .$|ępas^ 
Lungiai. ... .

6 Švytųriečiai šauliai liepos 
22 d. “Pilėnuose” ruošią išvyką.' t 
Kvečiami šauliai ir svečiai atsi
lankyti. Visi būsite maloniai pri
imti ir sesių šaulių paruoštu 
maistų pavaišinti.

• Švyturio Jūrų šaulių kp. 
valdyba ruošia Jūros dieną rug
piūčio 1-2 d. Kanadoje, .Windsor, 
Kizitj sodyboje prie , Detroito, 
upės. Jūros diena prasidės, su, 
pamaldomis. Bus Detroito, upėje 
vainiko skandinimas ir meninė 
programa po atviri! dangumi 
bei kitokie pasilinksminimai.' 1

q Rugp.’ ūčio mėn. 4 d.,’ šešta
dienį, Stefa Brizgytė su Kęstu
čiu A. Miškiniu sukurs lietuviš
ką šeimą Dievo Apvaizdos pa
rapijos šventovėje. Abū jaunieji 
detroitiečiai. ' ! '

S Rugpiūčio 5 d. St. Butkaus 
Šaulių kp. Vasiūlių vasarvietėje, 
netoli Manchester, ruošia išvy
ką. Visuomenė kviečiama dėly-- 
vauti. 1 Ant; Bukauskas

išleista 1919 m. liepos 6 dieną. 
Ją baigė 89 mokiniai, kurie bu- 

‘vo pakelti į pirmąjį karininko 
(karūžos) laipsnį. O 7. mokiniai 
buvo išleisti puskarininkiais su 
teise įsigyti karininko ■ laipsnį. 

<išdQS laidos 6‘ žuvo, nepriklau
somybės koy ošę ir keletas Lie
tuvos kariuomenėje _ jau buvo 
užsitarnavę generolo laipsnį. 
Pirmosios laidos mokykloje bu
vo' neilgai, vos keletą mėnesių, 
nes buvo jaučiama didelė kari
ninkų stoka. Tai baigę mokyklą 
jie ėjo į kautynių lauką.. Nors 
jie buvo skubiai paruošti, bet

Šįmet sukako 185 metai, kai 
Lietuvos-Lenkijos valstybėj bu
vo įsteigta pirmoji kadetų mo
kykla. O prieš 60 metų buvo 

•įsteigta atsikūrusios ; Lietuvos 
: kariuomenės 5karo. mokykla. Tai, 
sukakčių proga susipažinkime 

•šū jų įsteigirfdi.; y • ’ į
Istorija rašo, kad kadetų 'mo

kyklos steigimo mintį- pirmas, 
^iškėlė Lietuos (laukę etmonas 
ĮK. Radvila 1624* metais? Bet dar 
praėjo apie 170 metų, iki tas su
manymas Buvo ” įgyvendintas. 
Pirmąją Lietuvos-Lenkijos ka
detų mokyklą įkūrė 1794 metais 
Stanislovas Augustas "Pdniatov- savo pareigą ir uždavinius at- 
skis Varšuvoje. Ten mokėsi Lie-

(Tęsinys)
M. A. N. b-vė masiniam var-i šaldo saulės spinduliais, 4am 

tojimui jau gamina plokščius'tikslui pavartodami dvigubus 
saulės spindulių rinkėjus šildy- lęšio formos langus — spindu
li butuose vandenį ir taipgi ver- lių rinkėjus, 
likaliai bei horizontaliai varta- 
liojamas paraboles — kūgio pjū
vio elipsinę formą turinčius 
spindulių rinkėjus elektros ener
gijai gaminti. Be to, bendrovė 
gamina elipsines spindulių at
švaitas, turinčias daug optinių 
veidrodžiu kurių spinduliavimo 
centras gali būti nukreiptas į 
“saulės bokštą” ar į kitą apšil
domą kūną bei katilą. Toks vo
kiečių įrengimas-panašus Ame
rikoje Albuquerque (N.M.) ir 
Barstow (Cal.) vietovėse esan
tiems įrengimams.

Reik pasakyti, kad wokleciai 
ir japonai į saulės energiją yra 
jau sudėję daug~\ilčių ir nema
žai lėšų. Minėta vokiečių M A. 
N. b-vė turi net atskirą spėcų 
departamentą su jiems pavesta 
įmone naujos bei pirmynžen- 
giančios technologijos tyrinėji
mams ir bandymams, kuriuos 
stipriai lėšomis iš valstybės iž
do remia V. Vokietijos vyriau
sybė. ‘ -

.2) — JA Valstybėse ~
šių metų balandžio .5 d. prez.

Bene įdomiausias bus M.A-N. jCarteris, kreipdamasis į kongre- 
b-vės kūrinys - saulės spindulių j so narius ir į Amerikos visuo- 
rinkėjas jau daug metų veikiai menę, iškėlė reikalą valstybės 
V. Vokietijoje, kuris yra pana- lėšomis paremti ieškojimą nau- 
šus Pasadenoje, JAV, tokiam 
pat amerikiečių kūriniui, tik tuo 
skirtumu, kad vokiečių kūrinys 
žymiai didesnis.
jog panaši “visuma” 50-ties ki
lovatų pajėgumo minėtos b-vės 
yra įrengta viename Ispanijos

jų ir pigių būdu energijai ga
minti, panaudojant anglis, Ko
lorado riebias uolas, medį, at- 

Paminėtina. j matas, vėją, van^ęjįį Jr saulės 
’spindulius..

Bet jei kongresas tam pritar
tų ir skirtų pakankamai lėšų, 
kas pasak spaudos labai abejo
tina, tai ir tuomet dar labdi daug 
laiko ir vandens nubėgtų Ame*

Iš praeities žinome, kad vo
kiečiai, visdėlto, yra praktiška 
tauta. Taip ir saulės šilimos pa-jrikos vandenimis iki prezidento 
naudojimo srityie, jie praktiškų siūlomi energijos saltihiaii pra* 

tuvos iždas mokėjo tos mokyk- maža pirmųjų laidų auklėtinių 1 idėjų vedami miestuose kursuo
tos išlaikymo"trečdalį’ ‘išlaidų. Širvintų: ir Giedraičių—kautynė- jaučius autobusus apšildo ir at 
Lietuvos didikai reikalavo, kad se parodė savo didelį sugebėji- 
už tuos pinigus1 būtų įkurta at- Į mą ir ryžtumą.

■liko tinkamai. Tai prityrusių ir 
tavos ir Lenkijos jaunimas. Lie- gerų mokytojų nuopelnas. Ne-

į loję buvo praplėsta programa ir 
Pradžioj karo mokyklos auk- pailgintas mokslo laikas. Tai 

lėtiniai buvo vadinami junke- buvo mūsų jaunimo auklėtoja ir 
riais. Gražų lietuvišką kariūno mokytoja. Per 20 metų paruošė 
vardą sugalvojo kam. V. Bir- j 
žiška ir prof. K. Būga.

1920 m. karo mokykla buvo 
iškelta į Vilnių ir apsigyveno 
buv. Karo mokyklos rūmuose, 
Užkrantėje. Bet neilgai ten ga
lėjo gyventi, nes ’klastingieji 
lenkai okupavo mūsų sostinę.! 
Grįžo į Kauną, ir apsigyveno A. 
Panemunėj. Ten gavo tįnka- 
masj erdvias patalpas ir vietą 
savo praktikos uždaviniams at
likti.-Nuo 1926 m. įvesta aspi
rantų tarnyba, kuri ruošė atsar
gos karininkus — j. leitenantus. 
Baigę kursus, jie grįždavo į 
įstaigas, mokyklas ar gimtąjį so
džių, Kartu atsinešdami dvasinį 
drausmingumą,^kariuomenės už
davinių ir pareigos supratimą.

1929 m. spalių 6 d. paskelbtas 
įsakymas, kad Respublikos pre
zidentas A. Smetona sutinka 
būti karo mokyklos šefu. Mo
kykla buvo pavadinta: “Pirmo
jo Lietuvos Prezidento Karo 
Mokykla”, 'šefas -mokyklą .apdo
vanojo vėliava su šūkiu: “Mūsų 
-ginklas, mūsų mokslas Lietuvai 

. tėvynei”. Ilgainiui karo mokyk-

I

ne tik gabių karininkų, bet ir 
visuomenės veikėjų.

Mūsų karo mokykla išleido 21 
aktyviosios tarnybos laidą. Pas
kutinė laida buvo išleista 1940 
m. rugpiūčio 21 d. Tuomet Lie
tuva jau buvo komunistinės Ru
sijos okupuota. Aspirantų išlei-

dėtų teikti pakankamą kiekį pas
toviete, bet ne .taip jau pigios 
energijos.

Pirmiausia reikėtų amgąlėti 
technikines, ekonomines įrųsta 
tymų “vinigretą’", sudarantį ne
mažai kliūčių. Be .ta, dideles 
kliūtis sudaro žemės aliejaus, 
dujų ir panašūs monopolistai 
begindami savo Bendrovių pel
nus ir bet' būvį. Ir.avyždžiui, kaž
kurios dujų b-vės Buvo -.pradė
jusios taikyti aukštesnį Tai if ą- 
mokestį iiems riujų <vartots>- 

Jjams, kurie namų šildymai iįsi-
do 15 laidų. 1940 m. rugsėjo 14 d. | taisė saulės šilimos panaudoįi- 
mokykla perkelta į Vilnių ir pa- mo’ įręnginiuę, Tai .vis -“free en* , 
vadinta Vilniaus pėstininkų mo- terprise” pasireiškiančios ne’igia- 
kykla. čia jau - mokėsi -komu- mybės.
nistų įsakymu surinktą laidai ” Vis dėlto, nagrinėjant -.saulės 
Kilus vokiečių-rusų karui, dalis energijos panaudojimo klausi

mą, tenka pripažinti, kad jau 
yra šis tas . daroma Ir padary ta, 
nors ne taip “nuoširdžiai” ir 
plačiai, kaip ’kad Japonijoje ar 
V. Vokietijoje. Jau "turime .Įs
teigtą atškirą eii^gijos dejpar-- - 
tamentą, kuris rūpinasi energi
jos reikalais, skiria lėšas uni- 
versitųose energijos ' tyrinėji
mams, ieškojimams .ir tt. Pri
vatūs asmenys taipgi tuo donti- 
si.

r

įsomybę. Sun 
:uria teko nū

vokiečiai likvidavo Uotu ;pąvyjidžių::
(Bus daugiau’
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skira karo mokykla Lietuvoje. 
Bet kai įreikalavimus nebuvo 
atsižvelgta,' tai' Lietuvos didikai 
pradėjo kurti privačias kadetų 
mokyklas.

Atsikūrus) , n ę p r įklausomos 
Lietuvos kariuomenė tuo j'susi
rūpino karo mokyklos steigimu. 
■Tos mokyklos įkūrimas tai buvo 
vienas reikšmingiausių įvykių 
mūsų tautos atgimimo istorijoj, 
glaudžiai susijęs su kovomis už 
Lietuvos neprikl 
Iri'.buvo pradžia,
galėti pirmiesiems mokyklos ini
ciatoriams. Ne tik nebuvo tin
kamų patalpų, bet dar trūko 
mokslo priemonių" ir drabužių. 
Mūsų karo mokykla’, kaip Ir ki-.

• tos karinės įstaigos, gimė tais’ 
. sunkiais' valstybės kūrimosi me
tais. Jai teko nugalėti daug 

. sunkenybių iki išaugo Į stiprią' 
drausmės ir karinio paruošimo

■ tvirtovę.
Pirmą kartą karo -mokyklos 

vardas buvo paminėtas 1919 m. 
sausio 15 d. “LietitvoŠ” dienraš
tyje. Jame paskelbtos Į:'mokyk
lą įstojimo sąlygos; Sausio 25 d. 
įsakymu Krašto apsaugos minis-! 
terijai Nr. 20, mokyklos virsi-; 
ninku buvo paskirtas karinin-f 
kas J- Galvydis — Bykauskas.1 
Kiek vėliau buvo paskirtas ir- 
jo, padėjėjas karn. Tvaronas. 
Tai jie ir yra pirmieji karo mo-’ 
kyklos organizatoriai.-'-

Mokykla- kūrėsi Katine, Wie
ner Platz ir Ludendorf gatvės 
kampiniame mame. '(Vėliau. Ne
priklausomybės aikštės ’ir Gedi1' 
rriinč -gatvės kampas.) -Į pirmą
ją laidą buvo' priimti 124 moki-i 
niai, kuri susirinko kovo 8 d. 
Painokos prasidėjo kovo 11 d.' 
Mokyklos atidarymo ir pašven
tinimo iškilmės įvyko balandžio 
1 -dieną. Pamaldas -laikė ir mo
kyklą šventino žemaičių vysku
pas P. Karevičius. Dalyvavo vy
riausybė ir karinė vadovybė. 
Tos dienos įsakyme paskelbta, 
kad'balandžio 1 d. yra karo mo-- 
kyklos’šventė. ■

•Pirmoji karo mokyklos laida

šių auklėtinių išbėgiojo, o liku
sieji buvo išvaryti iį .S.. Rusiją. 
Komunistinė spauda rašo, kad 
ją 1941 m; gruodžio mėn. baigu
sieji jaun. leitenantai buvo pa-' 
skirti-į 16 lietu viską diviziją ir 
dalyvavo kautynėse.

Paskutinė lietuvių karo mo
kykla buvo suformuota Mari
jampolėje, antrojo karo metu. 
Ji buvo Vietinės Rinktinės su-’ 
dėtyje ir turėjo apie 2.000 vyrų.1 
Bet kai 
Rinktinę, tai išsklaidė ir karo 
mokyklos auklėtinius. Vokiečiai 
džiaugėsi, kad jau turi savo ran
kose 2.000 rinktinių vyrų ir ga-’ 
lesią juos įjungti į savo dalinius. 
Bet kai atėjo suimti, tai mokyk- 
la gerokai pasipriešino ir išbė
giojo. Ir iš to skaičiaus vokiečiai 
sučiupo apie 100 vyrų.

V. Vytenietis

f j. m r a r - r *ę

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TfPS-ON

EXPRESSWAY DR/WMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

serious enemies to a

Inc short on money.
And then the mcrev carrat.

*uve$ to safe, dependable savūęs JĮy taking stock m 
America with the Payioll Savings Plan.

Buy United Stares Savings Bond*. For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety/ ■ ?

Like all leading headache 
tablets, Anąpa . starts with a 
pain .reliever recognized safe
Extra strength with safaty.Tbat’sconmidn sense. That's Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

1



J. ŠĄRAPNICKAS

ST. CATHARINES, ONT.
ĮSPŪDŽIAI IŠ SLA 60 SEIMO CLEVELANDE 

(Tęsinys)

Toliau sekė SLA Centro sek
retorės p. Genovaitės Meiliūnie- 
nės ilgas raportas. . SLA seimo 
delegatams pageidaujant, sekre
torės raportas buvo skaitomas 
sutrumpintai, bet aiškiai išvar
dintos įplaukos ir išlaidos. Jei 
kas nors būva nesuprantama, 
sekretorė plačiai paaiškino. Už 
tvarkingą SLA Centro knygų 
vedimą, raportą priėmus, sekre
torę G. Meiliūnienę seimo dele
gatai vienbalsiai pagyrė.

SLA iždininkei Euphrosine 
Mikužiūtei savo raportą per
skaičius, buvo keletas paklausi
mų dėl žemų nuošimčių už įsi
gytus valdžios bonus. Pasirodo, 
kad perkant valdžios ar kitus 
bonus,, yra sudaromas kontrak
tas kokiam laikui ir koks pro
centas bus mokamas už bonus. 
Ir kol bonai “nesubrendo” 
(reiškia, nesuėjo sutartas termi
nas), jų pardavimas yra nuosto
lingas. Kadangi dabar bankuose 
procentai už indėlius padidėjo ir 
SLA anksčiau pirktiems bonams 
kaip tik sueina nustatytas ter
minas, yra realizuojami ir in
vestuojami ten, kur yra moka
mi aukštesni procentai ir gau
nama garantija, kad investuoti 
pinigai nežus.

SLA turtas yra tvarkomas 
su dideliu atsargumu. Be to, yra 
ir Amerikos valdžios kontrolėje 
ir iki šiol SLA investuoti pini
gai nėra žuvę.

SLA iždo globėjų raportas, 
kurį paruošė Josephine Mileriū- 
tė ir Christine Austin, buvo 
vienbalsiai priimtas.

Kiti SLA organizaciją liečią 
raportai nėra aktualūs ir čia jų 
neminėsiu. Kai dėl SLA kuopų 
ir narių sumanymų, tai jie dau
giausia lietė poilsio namų įsigi-

j:mo klausimą. Bet šis SLA 136 
kuopos pasiūlymas nesusilaukė 
dėmesio. Be to, Įstatų komisija 
ir Pildomoji taryba mano, kad 
infliacijai kylant, Susivieniji
mas negali riz’kuoti investuoti 
d’desnes sumas į šalutinius 
biznius.

Buvo seimo metu pasiūlyta 
parduoti New Yorke SLA Cent
ro pastatą ir už tuos pinigus 
nupirkti šiltame krašte toki na
mą, kuris būtų patogus SLA 
Centro raštinei ir turėtų keletą 
kambarių SLA nariams, norin
tiems paatostogauti. Pildomoji 
Taryba paaiškino, kad SLA 
Centro raštinės perkėlimui Į ki
tą vietą yra sunkumų, panašių 
kaip ukrainiečiai turėjo. Be to, 
nurodė ir kitą versiją, kai prieš 
keliolika metų buvo atsiklausta 
SLA narių, kiek atsirastų norin
čių apsigyventi tokiuose poilsio 
namuose, jei SLA tokius įsigytų, 
tai gautas atsakymas, kad tik 
du iš Amerikos ir vienas iš Ka
nados norėtų. Taip ir atpuolė 
poilsio namų įsigijimo svarbu
mas.

Bendrai paėmus, šiais metais 
■SLA seimas vyko sklandžiai ir 
seimo delegatai galėjo išva
žiuoti viena diena anksčiau.

Jei nebūtų SLA seimo metu 
buvęs sekmadienis, kada ligi 
pietų nebuvo jokio posėdžio, tai 
seimas būtų užsibaigęs per tris 
dienas.

Dėl seimo pasisekimo reikia 
duoti nuopleną ir Naujienų re
daktoriui M. Gudeliui, Įstatų 
komisijos nariui, kuris prieš 
pradedant svarstyti SLA kuopų 
ir narių pasiūlymus tarė žodį. 
M. Gudelis savo kalboje pabrė
žė, kad tie, kurie sako, kad SLA 
yra pasenusi organizacija, ir ne-
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stoja į SLA, tai netiesa, nes | 
SLA organizacija eina su gyve- į 
nimu ir valdžios aprobuotais 
įstatymais, besikeičiančiais pa
gal gyvenimo poreikius. Toks 
M. Gudelio tartas žodis įtikino 
seimo delegatus, kad SLA ne- 
atsib’kusi organizacija, eina su 
gyvenimu ir daro pažangą ne
pažeidžiant valdžios nurodymų. 
Tokiu būdu SLA kuopų ir na
rių pasiūlymai praėjo gana 
sklandžiai, diskusijos buvo kul
tūringai vedamos, išvengta be
reikalingų ginčų.

R LB Brighton Parko apylinkės gegužinė
Naujosios valdybes pastango

mis, kurios pirm, yra Valerijo
nas Posius. šmi. liepos 15 d-,

Susivienijimui ir, radęs 
įrašys naujų narių į

61-asis seimas Įvyks St.

kuris jau keleri metai yra SLA 
352 kuopos Dietroite pirminin
kas. Be abejo, kiekvienas, ga
vęs tokį ženklą, nepaliks sko
lingas 
progą,, 
SLA.

SLA
Petersbuige, Floridoje, 1982 m.

SLA Pildomoji Taryba nie
kad nepamiršta SLA veikėjų. 
Ir šiame seime SLA prezidentas 
Povilas Dargis pristatė SLA 
veikėją A. Kalvaitį pakelti į 
SLA Garbės narius. Tokį pasiū
lymą seimo delegatai vienbal
siai patvirtino. Be to, penki SLA 
veikėjai buvo apdovanoti auk
siniais ženkliukais. Vienas jų 
buvo kanadietis Petras Januška,

J. Sarapnickas

Boston, Mass

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoje Anglijoje 
rengia savo 45 m. sukaktuvių 
metinį pikniką gražiame Romu
vos parke, 71 Claremont Ave., 
Brocktone, sekmadienį, rugpiū
čio 12 dieną.

Kaip ir kasmet, bus naudingų 
laimėjimų ir įžangos dovanos 
kaip: $100 depozitas (indėlis) 
So. Boston Savings banke; S100 
grynais iš Juozo Kario, savi
ninko Fitzmaurice Motor Sales 
iš Brocktono; kelionė lėktuvu 
iš Bostono į N.Y. ir atgal, nuo 
kongresmano Joe Moąkley; gin
tarinis žiedas nuo Baltic Tours 
ir daug kitų.

Vyčių salėje, Chicago je surengė 
gegužinę — pikniką. Nuvykau 
kiek pavėlavęs, apie 3 vai. p. p. 
salė jau buvo visai pilnutėlė, 
bet apie 5 vai., galima sakyti, 
salė jau buvo virai pilnutėlė. 
Reikėjo gerokai pasižvalgyti, 
kad dar kur gavus prie stalo vie
tele atsisiėsti. V

šokiams grojo k. Venckaus 
orkestras. Šokėjų poros, tiek 
jaunų ir senesnių labai noriai,1 
entuziastingai ir su įnirtimu su
kosi aplink- Įvyko ir šokių var
žytinės. Polkos varžytinėse lai
mėjo Onutė ir Petras Blekiai, o 
valso — Julija Paškevičienė ir 
Stivas Rudokas.

Apie 4-ta vai., piknikautojų 
malonumui ir paįvairinimui bu
vo surengta trumpa, jauki ma
loni meninė programėlė, kurią 
išpildė (R) LB Marquette par
ko dainininkų būrelis vadovau
jamas T. ir Ig. Serapinų, paly
dint akordeonu orkestro vado
vui K. Venckui.

Veikė virtuvė, kurią sumaniai 
suorganizavo ir vadovavo Iza
belė Pocienė su padėjėjomis 
Stase Palekiene, Marija Stašai- 
Jiene ir Teodora Serapiniene 
kaip kasininke- Visi valgiai tiek 
karšti ir šalti buvo labai gerai 
ir skoningai paruošti. Taip pat

veikė ir Laras su Įvairiais sti- ii (R) LB nariai 
priais ir lengvais gėrimais.

Laimės šulinys su gausiomis 
į ir vertingomis, suaukotomis do- 
vanonrs, beveik laik»» valandos 
iki dugno buvo išsemtas, (iaila, 
neužsirašiau patarnautojų ir va
dovo pavardžių. Po to sakė taip 
pat su vertingomis gausiomis* 
dovanomis loterija, kuriai vado
vavo .J. Bagdžius ir Antan. Rep-

I šiene. Visi loterijos bilietai iki į 
I vieno buvo išparduoti ir dova- j 
į nos laimėtojams paskirstytos.

Gegužine1’ — piknikui įpusė- 
1 jus, svečius pagerbti atvyko ir 

(R) LB centro valdybos pirm. 
Dr- Vytautas Dargis. Fiknikau- 
tojai jam sukėlė entuziastiškas 
ovacijas.

Ta gegužinės diena kaip tik 
sutapo su apylinkės pirm. V. Po-1 
viaus gimtadieniu. Jam buvo1 
sugiedota Ilgiausių metų. Taip 
pat Ilgiausių metų buvo sugie
dota ir ilgamenčiui, darbščiam 
EAl.Fo veikėjui, Marquette par
ko 5-to skyriaus pirmininkui 

Į,Juozui Mackevičiui kuris prieš 
J trumpą laiką jau atšventė labai 
garbingo amžiaus 80 metų su
kaktį. Nors iš išvaizdos jam nie
kas daugiau neduotų kaip 70 m- 
Jis dar vis labai gyvas, judrus, 
darbštus ir BALFo veikloje ne
pamainomas ir nepailstamas 
veikėjas.

Visų svečių nuotaika buvo 
labai pakili, draugiška ir nuo
širdi. Kiekvienam buvo malo
nu, šiame piknike, praleisti ke
letą džiaugsmingų, malonių ir 
vaišingų valandų.

Prieš vykdamas namo, pirm. 
V. Pociaus paklausiau, kiek ge
gužinėje, piknike dalyvavo sve
čių? Jis sako arti 200 (101). Di
džiąją pusę visų svečių sudarė 
šauliai. Savaime suprantama, 
juk tie patys žmonės yra šauliai

A. Pleikys

Skylab modelis nukrito
WASHINGTON. — AP žinių 

agentūra pranešė, kad tą dieną, 
kurią dausu laboratorija (Sky- 

! lab) sudužo ir degančiais gaba
lais nukrito žemėn. įvyko pana
šus s'rrboliskas dalykas Nacio- 

| naliniame Oro ’r Erdvės muzie* 
Į iuje Washingtone. Keletą va- 
I landų prieš Skylab sugrįžtant į 
atmosfera (liepos 11 d.) dėl ne
išaiškintos priežasties didokas 
gabalas nukrito žemėn iš tos oro 
stoties (Skylab) modelio, kaban
čio tame muziejuje.

Muziejaus tarnautojos Ritos 
Bobowski pranešimu, muziejaus 
sargai apeidami muziejų prieš 

/atidarant pastebėjo to modelio 
i pėdos ilgumo mikrometeorito 
i skydą nukritusį ant dugno fut- 
l:aro (case), kuriame tas ketu
rių pėdų ilgumo modelis kabo 
ir nebuvo atidarytas per trejus 
metus.

— Niekad už auksą Europos 
ir Artimųjų Rytų bankai nemo
kėjo tiek, kiek šiandien moka.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's.
■ Before you take Doan’s Pills for 
muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

■» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

Atdara šiokiadieniais nuo
ENYS

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206-------

Programa prasidės 4 vai. po- 
j piet su Etnografiniu ansambliu, 

' vad. Gitos Kupčinskienės, šoks 
Ivaškų vadamas populiarus lie
tuvių tautinių šokių • Sambūris, 
metinis rinkimas gražuolės Miss 
Lithuania of N.E. ir šokiu var
žybos prie Mickey Haberek or
kestro, kuris gros iki 9 vai. vak. 
Bus dovanos šokių laimėtojams.

Komitete -rinkti gražuolę ir 
geriausius šokėjus dalyvaus: 
Ona Ivaškienė, Liet, autinių šo
kių Sambūrio vedėja, Laima 
Kontautienė (buvusi Miss Lith- 

' uania of N.E. 1951), Danielius 
Averka, vicepirm. Liet. Piliečių 
draugijos, biznierius Henrikas 
Čepas iš So. Bostono ir Juozas 
Rentelis iš Randolph.

Praeitų metų gražuolė p-lė J. 
Dawber iš Brocktono įteiks šių 
metų išrinktai gražuolei jos gro
žio kaspiną. Išrinktoji taipgi 
gaus puikią statulą iš Bostono 
miesto mero Kevin H. White, 
buketą raudonų rožių nuo Bal
tic Florists gėlių ir dovanų 
krautuvės, 18” auksuotą lenciū
gą ir porą auksuotų jade aus
karų iš Ketvirčio brangenybių 
krautuvės So. Bostone.

Pikniko šeimininkas bus Vy
tautas Jurgėla, o skanius lietu
viškus piknikinius valgius ga
mins miela šeimininkė Monika 
Plevokienė ir jos pagalbininkės. 
Rengėjai kviečia visus į šį links
mą lietuvišką metinį pikniką 
užbaigti šią vasarą kartu su sa
vo draugais ir pažįstamais. Iki 
linksmo pasimatymo piknike!

Busas išeis nuo S B. Lietuvių 
Piliečių klubo 1:30 vai. popiet. 
Autobuso bilieto kaina į ten ir 
atgal $4.50. Įžanga į pikniką $2.

Steponas ir Valentina Minkai
I » CMICA90 •. HU Thursday, July 10, 1979
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Geriausia pradėti nuo savo namų
Praeito sekmadienio Drauge yra Įdomus propagan

dinis straipsnis, dėl kurio lietuviams teks pasisakyti. Ame
rikos katalikai jau seniai maitinami labai jau nekatalikiš
komis priemonėmis, bet jie tylėdavo arba propagandinius 
dalykus per ausis praleisdavo ir užmiršdavo. Pro ši 
straipsnį nė vienas save gerbiąs katalikas negalės tylo
mis praeiti.

Straipsnis vadinasi “A.L.K. Federacijos tarybos nu
tarimai”. Straipsnyje nepasakyta, kas tą Amerikos Lie
tuvių Federacijos tarybą sudaro, kiek ji turi narių, kas 
tie nariai. Tarybos suvažiavimas. įvyko šių. , metų balan
džio 9 ir 10 dienomis, bet jis. paskelbtas tik praeitą sek
madienį. 'Nuo nutarimo iki paskelbimo praėjo ištisi trys 
mėnesiai. Jeigu nutarimai būtų buvę tokie svarbūs, tai 
jie turėjo būti paskelbti tuojau po tarybos suvažiavimo.

( Nežinome, kas tą Federacijos tarybą sudaro, ir ne
žinome, kurioje vietoje tas suvažiavimas įvyko. Praneši
me pasakyta, kad jis vyko Dainavoje. Amerikos žemėla
piuose tokios vietovės vardo nėra. Vietovė priklauso 
chemikui A.Damušiui, įtakingam frontininkų davui.Ten 
frontininkai įvairius suvažiavimus ir “studijų savaites” 
ruošia. Spaudoje buvo -rašyta, kad dr. A. -Darnusis tapo 
išrinktas Katalikų Federacijos pirmininku. Būdamas Ka
talikų Federacijos pirmininkas, jis ir sukvietė katalikų 
federaciją į svečius.

Neturėdami Amerikos Katalikų Federacijos tarybos

yra didelis frontininkų neapsižiūrėjimas, kurį jie tikięi 
prievarta įstumti negalvejantiems katalikams. -

Kad reikalas rimčiau atrodytų, tai paskelbtą doku
mentą pasirašė ne pats federacijos tarybos ir ideologinės 
tarybos pirmininkas dr. A. Darnusis, bet “Nutarimų ko
misija”. Jeigu būtų paskelbti prieš savaitę suklastotų pro
pagandinių nutarimų autoriai, tai net lengvai tikintieji 
katalikai galėtų pasakyti, kad čia paskelbtą propagandinė 
išdaiga, labiau tinkanti “Spygliams ir dygliams” arbą( 
Naujienų “Magaryčioms”, bet kai pasirašė “Nutarimų 
komisija”, tai nežinantieji gali pamanyti, jog tai yra 
rimtai apgalvotas planas lietuviškam visuomeniniam dar
bui, bus sudarytas vienas informacinis centras, iš kurio 
Naujienoms nebus siunčiama nė viena “informacinė”' ži-1 
nia ir nieko nebus pasakyta apie vizitą pas Andrew Young, 
bet bus plačiai rašoma apie dr. Damušio vadovauja
mą frontininkų darbą katalikų federalijoje, kur, be 
kitų dalykų, yra toks paragrafas:

“K. Federacijos taryba, susipažinusi su AL- 
Tos ir JAV LB visuomeninu komisijoj atstovų. Ro- 
chesteryje apsvarstytais klausimais ir susitarimui 
priimtu 6 punktų projektu visiems šešiems susita- ’ 
rimo punktams pilnai pritaria ir įgalioja ALRK fe
deracijos valdybą įpareigoti federacijos atstovus 
ALTos valdyboje imtis inicijatyvos,kad tas 6 punk
tų projektas būtų priimtas ir tuo pagrindu būtų 
siekiama veiksnių susitarimo ir solidaraus darbo”.

(Draugas, 1979 m. liepos 14 d., 4 psl.)
Kas dalyvavo paskutiniame ALTos atstovų suva

žiavime tas žino, kad konferencijos narių dauguma bu
vo priešinga prieš susitarimą su Gečio vadovaujamos 
Bendruomenės paruoštu 6 punktų projektu. Niekas 
konferencijai nesiūlė jo priimti, n^s žinojo, kad jis bus 
atmestas. ALTos valdyba būtų galėjusi tą 6 punktų pro
jektą atmesti,nes nuvažiavusieji savanoriai nebuvo įgalio 
ti jokių pasitarimų vesti. Jie patys sakėį kad nori su at
sakingais pareigūnais išsiaiškinti,, ko Bendruomenė no
ri iš ALTos. v

ALTos pirmininkas būtų galėjęs- klausimo nesvar
styti, nes niekas jų neįgaliojo tartis. -Bet ALTos pirmi
ninkas, norėdamas klausimą išsiaiškinti, leido ALTos 
valdybai išklausyti, ko frontininkai nori iš ALTos. AL
Tos valdyba atmetė visus 6 punktus. Tuo reikalas baig
tas. ALTa negali susirišti su frontininkų vadovaujama 
Bendruomene, kuri jau antras- dešimtmetis kliudo AL- 
Taį vesti naudingą pavergtiems lietuviams darbą.

Koks galį būti susitarimas su ALTaį kad Bendruo ju - ,v - . ... 
męnės; vadai nepajėgia susitarti' su Reorganizuotą B^ų_.htraipsmuose-isdėsttH^ mokė-. 
druomene. Tik susitarus su- Reorganizuotą Bendrup-

TRAKŲ.MIESTELIO CENTRAS

skriaudų, kad jei mes praeitį 
užmiršime,, tai, pirmai progai 
pasitaikius, lenkai pasistengs ją

LIŪDNOS IŠVAKARĖS
didžią dalį sudaro stambių su-' mums, vėl žiauriais smūgiais 
mų deponuotojai. Iš to išplau-' priminti”.
kia, kad ši žymi ekpnominė pa
stanga bus didžia dalimi nu
kreiptą į palyginamai nedidelį 
skaičių turtingesnių asmenų, 
tuo tarpu kai masės tepasinau
dos mažos jos dalies vaisiais.
Taigi atrodo,, kad socialinės po-

narių sąrašo,, nežinome kas tą tarybą sudaro ir nežinome žingsnį. Ji turi susitarti su lįętųvįąis katalikais. Ji. nę- 
kiek žmonių svečiavosi pas dr. Damušį, Kąt Federacijos ga]i sįsti į ALTos kongresų_ALTo& griovikų, nes. AL 
pirmininką. Reikalas dar labiau komplikuojasi, kad dr. turi gintis. Frontininkai sudaro 
Damušio “7
talikų Federacijos nariai, bet “ideologinės tarybos”.

Dr. Damušio svečių skaičius galėjo būti dar mažesnis, 
bet jis* labai- gerai buvo suorganizuotas. Dainavoje “tary
ba” posėdžiavo bal. 9-10 dienomis, kada ALTos valdyba 
dar nebuvo nieko nutarusi apie santykius su. JAV LB, 
bet tą dieną “tarybos nariai” jau nutarė prašyti ALTą 
priimti ne tiktai vieną Gečo Bendruomenės pasiūlymą,, 
bet priimti visus šešis. Kaip jie galėjo žinoti apie tuos 
šešis programs punktus, kada jie dar nebuvo svarstyti,

Prasidėjo zlotų keitimas į H-- 
tus. Tuo reikalu Julius Smetona 
rašė taip:

“.. .Tuoj užėmus Vijnių, Fi
nansų Ministras išleido įsakymą, 
kuriuo zlotai keičiami į litus. 
Kursas: vienas zlotas = 50 cen
tų. Vedęs ar našlė gali' išsikeisti 
iki 100 zlotų, kiti — iki 50 zlotų. 
Be to, litų trūkumo spragai už- ‘ litikos požiūriu, tokia zlotų kei- 
kišti, Vilniaus mieste ir jo sri- i Įįmo į litus sistema negali būti 
tyje mokėjimai už valstybės pa-j pateisintą”. . (“Vairas” Nr. 46) 
tarnavimus laikinai galėjo būti Vilniaus miesto ir krašto fi- 
daromi zlotais”. I ziško auklėjimo reikalams tvar-

Apie įsakymą deponuotų zlo- kyti Vilniuje įsteigta Kūno Kul
tų keitimo į litus, kuris buvo tūros Rūmų sporto apygarda, 
paskelbtas “Vyriausybės Žinių” Jos vadovu paskirtas P. žižma-. 
680 numeryje, rašoma taip: j ras. Stengtasi sudaryti palan- 

“Šio įsakymo parag. 3 nusta- kias sąlygas, kad ilgus metus 
to, kad deponuoti zlotai keičia- draustas ir persekiotas Vilniaus 
mi į litus: 1) asmeniui, dapona- krašto lietuvių jaunimas galėtų 
vusiam iš viso ne daugiau kaip burdamasis į organizacijas, pa- 
300- zlotų po 5Q centų už zlotą, sinaudoti tuo, kas ilgą laiką bu- 
2) asmeniui, deponavusiam dau- vo draudžiama, kuo naudojosi 
giaų kaip 300 zlotų—- po 40 cen- iš kažin kurių pakraščių suva- 

. Tolesniuose šio įsakymo j žiavę svetimieji.
“Vairo” 44 numeryje buvo pa- 

jimo. už deponuotus zlotus tvar-.į talpintas V. Alanto parašytas 
....... 4 kgt, paąąk kuffięą, ąsmenimsj dd-.(sixąipSnj3 “Lietuviško naciona-

mene gali būti kalba su JAV LB. Jeigu dabar susitar- f ponavusiems daugiau kaip 1000 
tą su Gečio Bendruomene, tai tuojau turėtų pradėti tar- zlotų, išmokama ne iš karto, o 
tįs SU Reorganizuotąją. ' ■ 'per ilgesnį ar trumpesnį laiką

Bet ALRK federacijai reikia padaryti svarbesnį atitinkamai deponuotos, sur
- - - - -/• - ■ į mqs dydžitū”.

t atitinkamai deponuotos, sur

“Pasak ląikraščiiį, iš viso de
ponuota apie .30.000.000 zlotų..

mažumą Amen- f N$rs dar nežinoma, kaip ta su-
Dainavoje svečiavosi nepapiasti A. Liet. Ka-^gg katalikų tarpe. ALRK federacijos taryboje privalo1 pią paskirstyta tarp deponuoto-

būti visų katalikiškų srovių atstovai. Jeigu to nebus, tai'll galima betg spėti, kąd jos 
klausima teks ištirti.

Palestiniečiai atsidūrė 

turku teisme 
O

ANKARA, Turkija. — Keturi 
palestiniečiai, dvi dienas pralei-. 
dę Egipto ambasadoje, nemanė,

lizmo erdvė”. Jame autorius pri
mena mums lenkų padarytas 
skriaudas ir rašo taip: “...Ne 
kas kitas, o lietuviškas nuolai
dumas ir- atlaidumas pražudė se
novės Lietuvos imperiją. Argi 
if šiandie dar kartą norime pa-, 
kartoti anų laikų nedovanotiną 
klaidą? Mes čia nenorime skelb
ti; nei. šovinizmo, nei kraštutinio, 
nuogo nacionalizmo, tačiau turi
me pasakyti, kad mūsų- nuolai
dumą ir atlaidumą kiti palaikys 

, mūsų silpnybe, o gal dar ir mū
sų ištižimu, turime pabrėžti, 
kad lietuvių tauta niekados ne- 

' gali- pamirštu ir- atleisti., jąi len-

Tai ląbaį teisingas įspėjimas, 
kuris galioja ir šiandien.

(Bus daugiau)

automobiliy
DETROIT, Mich. — General 

Motors bendrovė nutarė atšauk
ti 1.800.000 keleivinių automobi
lių ir mažesnių sunkvežimių, 
.kad galėtų pataisyti defektą

Kas nors netvarkoje su, šratais
Kas nors nevarkoje su šratais 

ir susidaro pavojus, kad vairuo
tojas gali netekti mašinos kon
trolės ir- dėl to gali kilti- įvairios 
neląimės. Minėtus automobilius 
(1978 m. modelio), nupirkusiejį 
savininkai galės mašinas nu
vežti į. GM centrus, kur bus tas 
trūkumas pašalintas. Už patai
symą nereikės nieko mokėti.

Afrikos 49 valstybių 
Vienybės konferencija
Antradienį prasidėjusi 16-oji 

metinė Afrikos ir Arabų viršū
nių konferencija garsėja savo 
ekstravagantiškumų, kuris daly
vaujančioms valstybėms kaštuos 
daug- milijonų dolerių, bet jokių 
didesnių ginčų neišspręs,. tvirti
na stebėtojai.

Iš 49 Afrikos Vienybės Orga
nizacijos narių valstybių į kon
ferenciją Monrovijos sostinėje 
atvyko tik 25 viršūnių lyderiai 
delegatai. Spėjama, kad dauge- 
lio dalyvauti žadėjusių valsty
bių lyderiai negalėjo atvykti dėl 
naminių sunkumų.

Monroviją devyniolikto šimt- 'i 
meč'o viduryje įsteigė Amerikos

______________ i ąųšovė du turkų polipminkus,
■ . ' * J~ ~ uij;- ar jie pęiktausė pal.estųų^ių

kad jie taip gs'ęįtąį; gąteks į W !; tęęoristų OEgąųįząęijąį k kąstų 
kų tęiszną, Jią prašę, Įęiątį jięiųą.' vęikė. Veikiantieji įstatymai lie- 

' gąųri ąęįyoką.tųf> ią. k^.ų kraštų,, pią pakarti kitus žmones nužu
dei tųrkąį patys paskyrė ą.d.VQ- džįusius nusikaltėlius. Bę- to, 

■ką.tųs jų teisiną gi&ti, Tųskų jų įsiveržimas į ambasadąatėnė- ' kų padarytų kruvinų tikra to _________
tprąkųrorąs tiktai klausią,, ar jįę gyvybę dar dviem egiptiečiam, žodžio prasme — ir moralinių išlaisvinti vergai.

JONAS PYRAGIUS

JIE SKRIDO DU
(Tąsa)

, Bet yra buvę ir kitaip. 1933 me
tais viso pasaulio lietuvių sąmonėje tvikstelėjo lyg 
meteoras — du lietuviai perskrido Atlantą ir žu
vo prie pat savo tėvynės slenksčio. Tada vandeny
nas ir aviacijai buvo dar labai platus, ir oro ke
lias per jį tebuvo tik žymimas. Nors visi žinojo
me apie rengiamą skridimą, bet visoje didybėje 
jis iškilo prieš mus tik po tragiško galo. Laiko 
perspektyvoje mes surandame vis naujų bruožų 
Dariaus ir Girėno asmenybėse, ir prasiryškina jų 
žygio prasmingumas. Jau kelintą jų skridimo 
sukaktį minime, patys spėję savo tėvynės pasi
ilgti, pasiryžę ir per vandenynus skristi, ir kon
tinentus pėsčiom pereiti, jei tik namo būtų galima.

Šią sukaktį minėdami susikaupkime, kad at
gaivintume ir sustiprintumėm savyje tą jausmą, 
kuris paskatino Darių ir Girėną aukotis Tėvynei 
Lietuvai.

Į tėvynės žieduotus laukus 
negyvi jau atskridote Jūs. 
iRt į žvaigždžių ruimingas dausas , 
Jūs drąsumo legenda mus ves!

K. Inčiūra
Abu lakūnai — Žemaičių žemės vaikai. Da

rius iš Rūbiškės kaimo, Tauragės ąpskr.,, Girė
nas iš Vitogalos kaimo, Raseinių apskr< Gimę vį-. 
dutinių ūkininkų šeimose, abu praleido savo kū
dikystę panašiai, kaip ir daugelis iš mūsų. Da
rius išvyko Į Ameriką 11-os metų, o Girėnas — 
12-os. Abu išaugo ir subrendo išeivijoje, bet abie
jų kelias nuo Žemaičių kaimo ligi trąnsatlantL 
nio skridimo buvo nelengvas, nors ir nuotykin-' 
gas. Abu beveik vienmečiai — skridimo metu Da
rius buvo 26 metų, o Girėnas vieneriais metais, 
jaunesnis. Skridimo sumanytojas ir svarbiau
sias organizatorius Stepas Darius septyneriuą 
metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Į Lietuvą 
Darius grįžo 1920 m., netrukus po- JAV kariuo
menės demobilizacijos. Būdinga, kad jis ryžosi 
vykti kurti Lietuvą su nedideliu būrių draugų,, 
įsirašiusių į vadinamąjį Amerikos. Lietuvių Le- 
gijoną. Neaebjojame, kad jis ir Amerikoje būtų 
•įsikūręs neblgiau už kitus legijonaa įsirašiusiu^ 
bet Lietuvon nevažiavusius tautiečius. Lietuvos 
kariuomenėje tarnavo vos keliolika to legijono 
vyrų, atvykusių drauge su Darium.

Per septynerius metus tarnaudami drauge 
su Dariumi, daugelis turėjome galimybės pažin
ti jį iš arti. Atrodo, jis buvo pasisavinęs iš ame
rikinės kultūros ir civilizacijos maksimumą tei
giamybių, kiek ten vaiku nuvykęs žemaitis be
augdamas ir beismokydamas gali suvirškinti

Pasakytume, ne tiek Amerika Darių asimi-

lįąyo, kiek jfe. ąsįmiliąvo ją sau individualiai. Yi- 
,sų pirmą pąž-mom Dairių kaip, sportininką. Jis spor 
•.tininkasne dėtto>kad savo energiją lietų per kraš
tą-, bet dėlto-, kad sportiškumo prieskonis daro pa-- 
,tį gyvenimą patrauklesnį. Paaugusiam lietuviš- 
'k3Wi jaunimui Dąrius buvo idealus futbolo vartv 
■ninkas, boksininkas, čiuožėjas, paukikas, krep- 
ninkas, beisbolo žaidėjas., Jei kurios sporto ša- 
kos jis ėmėsi, tai jau iš pat pagrindų. Krepšinio, 
futbolo ar beisbolo neįmanoma žaisti neturint 
taisyklių, todėl Darius jas parašo, ir išleidžia sa- 

jVO lėšomis.
< Dirbę drauge su Dariumi gali paliudyti, su 
kokia męile, kruopštumu ir energija jis kūrė lie
tuvišką sportą, Darius negalėjo pakęsti kai kurių 
'neigiamų reiškinių sporto gyvenime, atklydusių 
į Lietuvą iš rytų. Tam jis stąte priešais džentel
meniškumą ir, kur reikia,, nesigailėjo pašaipos 
(Dąrius turėjo daug amerikoniško, jumoro!), Gal
būt tik Dariaus dėka lietuviškas sportas turėjo 
kiek daugiau amęrikinio atspalvio, nei mūsų kai
mynuose. Ir jau tikrai todėl pas mus taip greit 
prigijo krepšinis. Darius buvo paruošęs dirvą, ku
rion po dešimties metų kritęs grūdas staiga iš
bujojo vešliu augalu.

Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjunga buvo 
bariaus sporto klubas, kurį jis. įsteigė ir kuriam 
jis daugiausia dirbo. Jis pamatė, kad be nuosavos 
sporto aikštės bet kokia veikla neįmanoma ir hu-

sprendė-ją įtaisyti ne bet kur, o ąrti miesto centro. 
/modamas, kad paprastu keliu einant sklypo do
vanai negaus, o pirktis klubas nepajėgs, Darius 
i§k3mįngaį įtraukia, kluban garbės nariais įtakin- 
kus tuo metu asmenis, nors ir nieko bandra su 
sportu neturinčius, ir jų pagalba LFLS gauna pa
togiomis sąlygomis sklypą sporto aikštei Ąžuoly
ne, kur po keliolikos metų buvo įrengtas valstybi
nis stadionas.

Besikuriant lietuviškam, sportui, reikėjo nu
dirbti didžiulį organizacinį darbą:- įsteigti ir pa
leisti veikti Lietuvos Sporto Lygą, Lietuvos- Fut
bolo Lygą su jų padaliniais. Tarpklubinėse varžy-i 
bose, dėl įtakos šiose institucijose Dariąus apsuk
rumo dėką, LFLS. ten dažniausiai pirmauja, Jis 
pats neišvengia pirmininko ar vicepirmininko, pa 
reigų, bet PąriUs.ąĮĮąipt(Oj ne garbėtrošką:; jiąAu
giau darbu žmogus. Pabuvęs kuripsę- aukštesnėse 
pareigose in parodęs kąip>reikia tvarkytis,įsi
leidžia renkamas dar viięneriems metams. Darius 
išmoko jaunus lietuviško sportu organizatorius 
demokratinės kovos, kuri; nors kai kada ir suk\a, 
betgi neperžengia amerikinio “fair play” ribų.

• (Bus daugiau)
_ f *• — _ _ _ * - - "I A ~|.JĮ .V 
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žalia >tinai, ne dėl “patogumo” nusta

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
> GINEKOLOGINI CHIRURGUA
* 6449 So. Pulaski Rd. (Crewfwd 

Madical BuiWins) Tal. LU 5-6446

to neaUiUsjua, skambinti 374-aU04

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W*sMnaat«r Community klinikos 

Medicinos Ihoktorius 
4.938 5. Manhoun R<L Wosfchotfor, IL. 
VALaJSitUS: -3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai
toti 662-2927 arba $62-2728

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W*tf 103rd Street

OPTOMETRISTA$
KALBA LIETUVIŠKAI 

26M W. 71 St. T»L 737-5145
Indijos vienuoliai

Žemėlapyje autorius 
spalva atžymėjo patyrinti mažai 
žid mv, '<• y. rajonų su vyriau- 
janeiu Keltuvių gyventojų skai
čiumi. Pagal suplar.jotą sche- 

jiną, dauguma vietovių atžvy- 
i mėta rausvai, kas reiškia lictu- 
Ivių gyventojų procentą nuo 10 
iki 50^ . Rausvosios teritorijos 

■ plote randasi keletas raudonų 
dėmių, t-y. vietovės, kur vokie- 

, čiai gyventojai siekia 90> . Bet, 
! analizuojant žemėlapi, aiškėja, 
kad tie raudosi rajensd rečiau
siai apgyventi Ir yra miškų ma- 

' syvai. Didėlė raudona dėmė že
mėlapio vakarinėje dalyje pagal 
Gilijos, Šaieikės ir šnekės upių 
vagas yra leritorija. kur gyve
na vokiečių kolonistai ir kur

tė rubriką (nuo 10 iki 50%), bet 
kad suklaidintų tuos, kurie šiuo 
žemėlapiu turėjo saudotis. Iš 
ikrųjų gi, po spalvomis nuslėp

tas lietuvių gyventojų lyginama
sis svoris buvo kur kas žymes
nis.

Tenka demaskuoti taip pat 
žemėlapio autoriaus triuką da
žant girinmkių plotus. Visi šie 

i pietai nudažyti raudonai ar rau
svai, kad parodytų, jog jie ap
gyventi daugiausia vokiečių. Bet 
šis fokusas — kitaip jo pava
dinti negalima — labai primity
vus. Girininkijų (Oberforsterei) 
teritorijoj, lygiai mažų taip ir 
stambių, pašaliniams asmeninis 
buvo draudžiama gyventi. Gy-

randasi vienas .stambus vokie- ventojų skaičius šiuose plotuose 
Į čj/Jeniės ūkis — Rautenburgo buvo visai mažas. Taip, pav.;

( džiulis dvaras. Visi kiti rau- • stambios Jūros girininkijos te
visai mažas. Taip, pav

“contact lenses’”
ViL ižai fuaitarimą. Uždaryta tre&

P. KUŠNER10 SURINKTOS ŽINIOS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvesia Ir 1© gsrbintoiei turi vertinti |į dvatia ir
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes ea*me, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie*- sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas tun būti 
darytas iŠ tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR.LEONAS SEIBUTIs
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirta. &—7 vaL vak.
Ofisą talaf.: 776-2380 

Razidandjos talaf.: 448-5545

(Tęsinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO

s i 
i Žemėlapio antrosios dalies tituluotų dvarponių dvarai

doni taškai ir žymi dalis raus- ritorijoj, 56 klm:f ploto, tebuvo 
k01" li^tuxiai tesiekia Į vjena gyvenvietė su keletą de- 

_ i i 50/ ) buvo -didelių Ventai-; šilučiu asmenų. Naujųjų Liubė- 
nių, šnekių, Tavelniukų, 1 rapė- nų girininkijos teritorijoje, 120 
nų, šorelių, Liubėnų ir kitų gi-Į kini- ploto, buvo 4 gvvenvietės, 
rmirikių plotai, žemėlapyje Ne-Į 
muno kairiajame šone atžymėti 
du raudoni taškai Tilžės ir 
Ragainės miestų rajonai, kur 
lietuviai nesudarė 10'i <rwen-

Palyginus antrajame žemėla
pyje atskū-ų -vietų spalvotus nu- 

ir dažymus su tom pat vietomis

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

iš jų dvi su keliom dešimtimis 
i gyventojų r: dvi ligi 100 žmonių. 

(Bus daugiau)

g Tikrasis iškalbingumas yra 
pasakyti visa, kas reikia, ir nė 
žodžio daugiau.

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

- Ali -------------- - - * ~ 1 • .

maštabas yra 1:500.000, ir jame tam tikros gyvenvietės. Iš. jų, 5;P^niajam žemėlapy, aiškėja,Į € Pataikavimas — tai netikri 
. kad žyi*,! da«is rausvų nuodažų pinigai, kurie būna apyvartoje 

antrajame žemėlapyje (nuo 10 (tiktai dėl mūsų tuštumo.
viečių turėjo nuo 100 iki 150i^ki 50% lietuvių gyventojų) ap-____________

‘gyventa 30-50% lietuvių. Taigi, s f
žemėlapyo autorius ne atsitik- labiau, negu knygas.

nėra
j druoinenių, nei-stambiųjų žem- 

GYDYTWAS IR CHIRURGAS j valdi jų. Kaip ir pirmajam žemė-
iandra praktika, spec. MOTERŲ llgce.’lapy, plotai, kur lietuvių gyven-

Ofisas Z652 WEST 59th S*1R2ET

. DR. VYT. TAURAS
ra atskirai parodyta nei ben- gyvenvietės turėjo mažiau ne

gu 100 gyventojų, o 15 gyven-

gyventojų. Santykyje su bend
ru visos srities gyventojų skai
čiumi ir taip pat santykyje su 

OFISO VAL: tfernu galiai, trečiai vokiečių gyventojai sudaro dau- kalbama teritorija, tos raudonos 
tepenkL 2-6jr ^8 vaL vak..SUtadie-jgunK% įrodyti rausvaraudona 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu lajau’0 
- oagal auaita rimą

tojai sudaro daugumą, parodyti 
žalsva-žalia spalva, plotai, kur

■I spalva. Bet kai pirmajame že- 
. mėlapyje pavartoti rodykliai ga

na smulkūs (40-50%; 30-40% ;
Į20-30%-.;10-20%ir0-10%),an- 

OBTHOPB^A»-PKO^^JSTAS’įrajame žemėlapyje lyginamasis 
Aparatai - Protezai. Mdd. bau- J. , • -< A
ttaaaL 'Sjmcmh pagalba JoiotM. tautinės mažumos svoris nuo 1U 
< Area supports) ir L t iki 50% parodytas vieno tono

WMt St, Chical. VL 60629 ... .Vi * r, . ZL.. J reiškia tose srityse n vietoxese, ?Resp«c? S-50Š4 1 --------------------v
kur lietuviai —
statistiką — nesudaro absoliu-
tės gyventojų -daugumos. Nus-17 T A O T B k

.' — • jtatyti tuose rajonuose lietuvių

UR. C. K. BOBELIS
Prostatos,- inkstų ir šlapumo

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

' OR. A. Miltus
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Ave.

TeL (813) 321-1004

FtRKRAUSTXMAl

.. ' MOVING
L.idimN — Pilna apdrauda

_ iEMA KAINA
r X 4HR1-NAS

TAL WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
radijo tstmos valamdoi

Lietuviu krfba: kasdien nuo pir- 
medienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL -popiet Seštadieniaic 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8 JO

Yadifa Aldana Daukw 
TalaL: HEmbck 4-241S 

7151 Sa. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, ILL. 60629

„KAZĖ BRAZDŽIONYTė

Prooramo** y*d4|a

■ Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio J vaL vak,

4 Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1400 AM.

B

St PetertbUtR. Fla, 5.-30 vaL p.p. 
U WTIS stoties 1110—AM banga.

; 2646 W. 71st Street
. , Chicago, IIliDou 60629

] Telef. 778-5374

g Pataikavimas — tai netikri

O žmones reikia studijuoti EUDEIKIS
deru ės žemėlapyje turi menkiau-. I 
šią reikšmę (žinoma, išskiriant]! 
Kaipėdos miestą). I

Apie 20 punktų žemėlapyje į 
nudažyta rausvai. Tai gyvenvie- I 
tės, kur lietuviu ’lyginamasis 1 
svoris sudaro 10—20%. Raus
vai sudažyta teritorija kiek di- j 
desnė, negu raudonai dažyta, j 
bet rausvos teritorijos didesne I 

pagal vokiečių daii sudaro girininkijų plotai, t. 
y. sritys apgyventos kuone tik 
tų girininkijų tarnautojų ir jų Į 
šeinių. Prie tokių rausvų terito- 
rijų" priskirtos Klaipėdos mies
to girininkijos ir stambūs Nor- 
kaičių, Dinkių, Smalininkų, Jū
ros ir Ventainių girininkijų -ma
syvai. Tai vis atėjūnų — admi ?; 
nistracijos, -tarnautojų gyven-1 
rietės tų grupių, kurių kiekis j 
ir sudėas išimtinai pareina -nuo j 
politinių faktorių —kuriai vals-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

gyventojų lyginamąjį svori, .ty
lį ar 49% X taip didelio diapa
zono) .pagal duotas žemėlapyje 
spalvas mėra galymybės.

Įvertinant Langhanso žemėla
pių duomenis, reikia nepamirš
ti, kad jie sudaryti pagal gimto
sios kalbos požymį, reiškia, į lie
tuvius priskaitytųs prie “dvikal-^ tybei priklauso, (šiuo atveju — 
bių” kategorijos, nebuvo atsi-( Vokietijai, nes liečia 1905 me 
žvelgta. Pagal 1900 m. gyvento-, tus). 
j ii surašymą takių lietu vij Klai-  
pėdos apskrityje buvo 106.4, 
'Labguvos — /19, Karaliaučiaus
— 180, Šilutės — - 696, Pakalnės,
— 970, Tilžės m. 379, Tilžės 

I apsk. — 768, Ragainės — 1179,
Pikalnio — 328, Stalupėnų — 
306, Gumbinės —’73, Įsrutės — 
242, (Galdapės — 180. >

Šimtmečius vykdoma vokie-; 
čių agresija tolydžio vedė prie 
lietuvių gyventojų vis didesnio 
nustūmimo i rytus. -Šioje -eigo- — 
jc geresnieji žemės plotai ir 
miškai buvo iš lietuvių nusavi- į 

narni ir apgyvendinami vokiečių ( 
kolonistais arba atiduodami vo-Į 
kiečių dvarininkų nuosavybėn. -( 
Lietuviai gyventojai t u r ė j o j 
kraustytis į blogesnius žemės j 
plotus, kurie jau buvo apgyven- j 
ti. Vyko susigrūdimas, šio susi
grūdimo rodikliu buvo vis dau-: 
gėjanlis skaičius mažažemių, 

i tuo tarpu kai voriečių užgrobti 
didžiuliai žemės plotai likdavo, Į 
palyginti, retai apgj'vėuti- , ., I 

k ' Kiek svarbu yra priimti dė-’i 
mesin šį Rytprūsių gyventojų’ 
pasiskirstymo pobūdį, rodo mū
sų nagrinėjamieji žemėlapiai.

Langlianso pirmajanie žemė
lapyje — labiau detaliame —, 
raudona spalva paž vine tos yra 
labai nedidelės teritorijos. Visų 
pirma, Klaipėdos miostas su jo 
tųiylinkėinis, apgyventas dau-' 

Iriausia vokiečių. lie šio miesto 
raudonai atyžn»ėtaxlar 26 punk
tų (Klemenhof, Klausmuehlen,' 
Kukorciteū, Macdcvvald, Stoni- 
schken, Warruss, Pilwarreo, 
Baubeln, Poloni pen. WalenthaL 
Kassigh, Adi. AVischwfll ir kit).

Pagal tėvus Jakaitis.
Gyv. 3850 W. 83rd St.

Mirė 1079 m. liepos 13 d., 7:30 vai. ryto sulaukusi 82 -metų am-J 
ziaus. Gimusi Lietuvoje Panavėžio aps., Ramygalos vjsč. C

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
j 'Paliko nuliudci. 2 dukterėčios — Aldona Shaughnessy ir Jeanne i 
|Rich, jos vyras Harold gyv. Califomijoj, sūnėnas Robert Jakaitis, jo žmo-l 
Lia Mildred ir kiti .giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė ~buvo žmona mirusio John. I
j Ketvirtadieni. ’1:00 vai. p.p. bus pašarvota Evans koplyčioje, 98371 
S. Kedzie Ave., Evergreen Park, Ill. 1

'Penktadienį, liepos 20 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš kojply-| 
žios i Lietuvių Tautines kapines. ~ " v

Visi a.a. Mary -Greenis giminės, draugai ir pažistomi nuoširdžiai’ 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai .paskutini patarnavimai 
ir atsisveikinimą. j

Nuliūdę lieka:
r Giminės-

Į Laidotuvių Direktoriai John G. Evans, Jr. ir Stanley Evans.] 
TeL 737-8600 arba 422-2000.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Two Clues For The Dessert Case
♦

Suspense builds as dessert 
time approaches. Will the*meal 
end with the obvious or take 
a new twist? Add an element 
of surprise with Caramel Nut 
JBrownies.and .Graham Cracker 
Cake with Lemon Syrup. Mak
ing these treats is no mystery 
when you use Squeeze Parkay 
margarine. Because it’s a liquid 
margarine, it eliminates melt
ing and mixing problems. It 
solves measuring
No one will detect how simple 
these desserts are to make, 
but they’ll <all want to _<know 
“whodunnit.”

Caramel Nut Brownies 
1-1/2 cups.packed brown 

sugar 
1-1/4 cups flour

2 teaspoons baking 
powder

3/4 teaspoon salt
1 cup shopped peanuts

6r nuts
1/2 cup Squeeze Parkay 

margarine
2 eggs
2 teaspoons vanilla

too,

2/3 cup packed brown 
sugar

1/3 cup Squeeze parkfly 
margarine

1/4 cup milk
1-3/4 cups sifted con

fectioners* sugar
1/2 teaspoon -vanilla

Combine brown sugar, Hout, 
baking powder, salt and pea
nuts. Add margarine, eggs 
and vanilla; mix well. Spread 
evenly in greased and floured 
15<l/2 x 
roll pan. 
minutes.

10-1/2-inch j«llv 
Bake ai 350°, 25

beat until* smooth. Add vanil
la; beat well. Spread on warm 
brownies. Cut in towbars.

Graham Cracker Cake
1 cup suear

1/2 cup Squeeze Parkuy 
margarine’

2 eggs, separated
1-1/2 cups grab am cracker 

crumb>
1 cup flou'
2 teaspoon bak’ng

powd^ * 4
1/2 teaspoon

1 cup milk
Lemon S rup

milk, mixing w’ell after each 
addit ion. Fold in stif Ay beaten 
egg whites Pour into greased, 
and floured 9-inch square pah. 
Bake at 350°, 40 to 45 min
utes or until wooden pick 
inserted in center comes out 
ckan. Serve with:

I^mon Syrup
cup sugar
cup Squeeze Parkav 

margarine
cup water 
egg

3 tablespoons lemon 
juice

1 teaspoon lemon rind

3/4
1/3

2/4
1

Combine

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chrcagos

Lietuviu4U

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

i ____ ______________________

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DI. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35Y2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

brown sugar, mar* 
garine and milk in saucepan, 
Jbmmer, stirring constantly, f 
minutes. Cool slightly. Blend 
ta confectioners sugar and

Combine susai and marga
rine; add cgs enc <n a 
time, beating well after each 
addition. Add combined dry 
ingredients alternately with

Combine ingredients in sauce
pan. ;Stir over medium heat 
until mixture boils. Cool

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET * TeL YArds 7-1911
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JŪROS DIENA
Chicagoje ir C.iceroje veikian

čios Jūrų Saulių kuopos kas me
tai rengia tradicinę Jūros Die
ną. šiais metais šį renginį buvo 
apsiėmusi suruošti Detroito Jū
rų šaulių kuopa švyturys, bet 
staigiai iš jų buvo gautas pra
nešimas, kad jie negalės jos damas iš savų pergyvenimų ąr 
rengti. T.krų motyvų atsisaky-į tai Lietuvoje ar begyvenant Ro
mui nežinau, bet kažkas sukliu-j moję. Jautėsi toks malonus ar
dė. Jūros Dienos rengimo 
buvo numatyta rugpiūėio 
11 d.

Gen. T. Daukanto Jūrų 
lių kuo'pa liepos mėn- 8 <1.

ricinis vėliavomis išsirikiavo 
gale altoriaus, ežero fone. Iš vr 
sų kampu pradėjo rinktis žmo
nės- Gerb. Tėvas K. Raudeli fi
nas, besiruošdamas fcv. Mišioms, 
vėd? su žmonėmis pašnekesius 
vis ką nors įdomaus papasako-

Jautėsi toks malonus ar- 
dtita! timunias tarp žhionių ir kunigo,' 
mėn

sijU&os Iki 30
d ęnų. .. J

, DENGIAME'h?‘taisomė vi- 
su rūšių stogus. Gąrantvojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. Į 
ARVYDAS KIELA. Skambinti į

tarp žmonių ir. gainios. Tikiujį 
kad šios pamaldos suteikė vijrf *- ...
sienis daug didesnį dvasinį pą-j Šaulių tradicija buvo Įvykdyta.j .

LŠST pirm- K. Milkovaitis ii“ ® 
, Jo sukurto- gi visiems tarė padėkos žodį ir( ’ 

jamloje. >į apgailestavo’,’ kad švyturio kuo-
. ___ T ______ Pasibaigus paąia|dolns sesėąl pos šauliai atsimetė ir nebega-

daukantėnai nutarė išnaudoti tą ’ paėmė iš eglės šakų nupintą va ji’jo pasižadėtu metu šią tradi- 
pačią progą ir surengti tos die-jniką ir. visiems .šauliams ir daili; cine dieną suruošti, 
nos minėjimą. Buvo greitai kon- —1:": ------- —•’ •-
taktuoti Klaipėda Jūrų šauliai 
ir pakviesti kiek galint skaitlin- 
giau susirinkti sekmadienį, lie
pos men. 9 d. Tebuvo likę vos 
trys dienos laiko. Nors ir pasku
bomis, bet Klapiėdos Jūrų šau
lių gerą būrelį pasisekė surinkti, atatinkamą maldą, ir šauliams Jie nori, kad jų laivu galėtų pū- 

I saliutuojant, vainikas ngrimzdoi sinaudoti kuo platesnė’liettivių 
Į ežero gelmes. Taip buvo pa-

šau-
Uni- kilimą, nes viskas vyko, rodos,] 

on Pier turėjo savo pobūvį ir Dievo akyvaizdoje, 
gavus tą nelemtą žinią apie švy- je gražioje 
tūrio Jūrų šaulių atsisakymą,!

! • SPECIALI 20% NUOLAI-; 
DA PRISTAČIUS Sį SKELBI-j 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo-Į 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auks>-i 

; nėš monetas bei pašto ženklų’ 
kolekcijas. Mokame. - aukštas 
kainas. P ATRIA, 4207 Sq. Sac- 
ramento - prie Archer.

J. Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Aslrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 

' - Amerikos Legiono Dariaus,11 lo 5 no appointment neęes.. 
— Girėno postas ir Mcleru vie-isar^* ELINOR JAKŠTO, 17 N

- - ■“ - Į STATE St„ Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 

(Pr)

geliui vesarotoų lydint, nusilei-; E- Vengianskas dar paminė- ir-no posUs n . c erų Me
do stačiu skardžiu prie ežero. j°. kad jų kuopa yra pasiryžusi leP°.nO.. dIla^ ir
kranto. Vainiką perėmė vienas i laivų. plaukiojimą .įtraukti 1^eno' ni”ieJlmU * ar*
iš Gen. T. Daukanto Kuopos lapsus j.ūrų^uiįus ir kKas.lietųvįų ’’uette PaJ*e pne jiemspastaly- 
vo Įgulos narių ir Valtimi nusiy- organizacijas, o labiausiai į1 se m<.
rė į ežero gilumą. Tėvui K. Rau- traukti jaunimą: ir tųp?. suavėtiP01”® ‘. %°’ 

i - - •- Ikomandienus 'Walter Kalvaitis^
ir Moterų, skyriaus pirmininkėj

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavlnwx 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJĘ  AIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. Virginia 7-7747

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai |2 butų mūro namas ir mūro gara- vT*nr»rfrnr» K. 4^1 v* T o o
goj, O.]

Į C4jkZCtXU.1

Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina, 
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

i ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY 

Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

- . . . , -žas. “rengtas beismantas.
pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo 

{apžiūrėjimui iš anksto.

Prašau 
telefoną 

Viliojanti

namas irLABAI ŠVARUS 2 butu 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

* • Į

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 Z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

vo Įgulos narių ir-valtimi nusiy-| organizacijas,
rė Į ežero gilumą. Tėvui K. Bau- trąukti jaunimą ir tųp?. suavėti 
deliūnui sukalbėjus tai progai, juos jūrinio plaukiojimo menų.

j Bernice Graves kviečia visuomet į 
nę dalyvauti.,
C . i

■ • t 1

DaiL Barbora Morkūnienė
Mes nenorime, sakė toliau pir-lsu dukra išvyko porai savaičių 

Į Ft. Meyers,. Floridoje. Dukra 
ir syainis ten turi kondominiųm 
butą. Olga Vaičaitienė, velionio 
Vl.Vaičaičio našlė, taip pat iš
vyko į Floridą. ;

— Dail. Magdalena Stankų" 
nienė ir Dr- Aldona Labokienė 
išvyko'į Europą. Aplankys me
nų centrus Londone, Paryžiuje 
ir kitur.

— Pries kiek laiko Floridoje

Keletas mūsų vyrų atostogavo 
Union Pier, kiti buvo užimti ki
tokiais darbais ir tokiam grei
tam išvykimui nebuvo pasiruošę.

Liepos men. 9 d. iš pat anks
taus ryto jau uniformuoti šau
liai būrėsi ponų Karaičių vasar
vietėje Gintaras. 9.30 vai. gau- jiems vykstant iš Chicagos Ijkuo platesnei lietuvių visuome- 
sus būrelis Jūros Šaulių, vado- Union (Pier laive įvyko kažkoks]nei.

T1 T....... ________J.-______ i T. 1 rr. ‘ ....

visuomenė,; o ypatingai jūros 
gerbti žuvusieji ir mirusieji Jū- šauliai ir lietuviškasis jaunimas.|
rų šauliai.

Tikrumoje vainikas būtų bu-j
ves nevežtas į ežerą Gen. T.Į kuopoje lyg kokiame šeįmos ra- 
Daukanto kuopos laivu, bet jtelyje; tegul laivas tarnauja

mininkas, užsidaryti tik savo

vaujant Gen. T. Daukanto Jūrų 
Šalių pirm. E. Vengianskui, ri
kiuote nužygiavo prie čia pat 
esančios aištelės vėliavų pakėli
mui. Atraportavus LŠST pirm. 
K. Milkovaičiui ir giedant Tau
tos himną suplevėsavo stiebuose 
abi: Tautinė ir Amerikos vėlia
vos-

Nepaprastai gražus oras, ra
mutėliai mėlynuojantis didysis 
ežeras,. kurio vėsus dvelkimas 
visus maloniai nuteikė. O čia 
pat, ant stataus kranto, pasta
tytas kukius stalas, paruoštas 
būsimai šv. Mišių aukai.

Tuoj suskambėjo Gintaro va

Tai puiki mintis ir tenka 
daukantėnains padėkoti už tokį 
gražų sumanymą. Jau teko

sugedimas ir, nedaplaukus iki 
vietos, turėjo būti paliktas New 
Buffalo uoste remontui. Daug 
kam tai buvo nemaloni naujie-lspaudoje pastebėti jų paskelbtą 
na, nes tikėjomės tokiame ra
mutėliame ir nepaprastai gra- kad visuomenė, o ypač jauni- 
žiame o'rc paplaukiotų bet tas mąs ir jūros šauliai, pasinau- 
nelemtas sugedimas mums šį dos šia proga ir dalyvaus plau- 
malonumą atėmė.

Po visų apeigų daukantėnai-

plaukiojimu tvarkraštį. Tikiu,

klojimuose.
Pastebėta, kad šv\Turio Jūrų 

visus šaulius pakvietė į Lietu-j šauliams atsisakius rengti Jū-; 
vių Namus ir pažadėjo pavalgy-' ros Dieną, kuri turėjo įvykti 
dinti nuo vakar dar likiusiu iš- rugpiūčio men. 11 d-, salė vis- 
tekliu Pietų metu E. Vengians- tiek liko tai dienai laisva. Ven- 
kas visiems padėkojo už šios giariskas prašė Klaipėdos Jūrų 
Jūros Dienos pasisekimą ir da- Į šaulių Kuopą surengti tą dieną, 
lyvavimą, nes visa tai įvykę taipI ar 'tai gegužinę, ar kokį 'subu-

mos ■ 
žiais ir laikytis L. B-nės grupė
je. ■

lankėsi Valerija Cherry-čepir; Norintieji pasinaudoti auto
buso patarnavimais, prašome 
skambinti iki liepos 19 d. (ket- 

ęrieagos miesto kolegijos virtadienio) šiais tel. 476-2473 
ir 778-5091.

kaitė, gyv. šiaurės Chicago je

sarvietės varpas, šaukdamas vi- (staigiai, kad nebuvo galima tin-Jvimą, 6 jei jie negalėtu., tai da
rys ką nors * daukantėnail Taip 
ir lika dar galutinai nesusitarta.

Trečią vai. buvo nuleistos vė
liavos ir tuo pasibaigė tradicinė 
Jūro’s Diena. ’ ’ -i ’/p? ir-...:

čAp; Skppąs

• Mūsų priešų nuomonė apie, 
mus kur kas teisingesne, riegū 
mūsų pačių nuomonė. ’J; ’

sus Union Pier atostogaujan- karnai viską sutvarkyti ir pasi
nius lietuvius Į pamaldas. Uni- ruošti. Bet, atrodo, kad viskas 
formuo'ti Jūrų šauliai su ketu-]praėjo gana sklandžiai ir- Jūrų

Save not, 
have not
' You cannot spend tomorrow y 

s what you have not saved today. U 
So the wise save for tomorrow 

by joining the Payroll Savings
•:l Plan today.

Because mighty U.S. Savings < 
c Bonds from little paycheck , 

allotments grow.
And a Bond every payday' 

could keep your do ctor-tb-be 
away. At medical school. Or take

i you away. On vacation.
J So do put off for tomorrow

; what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
f gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timeį 
saves. '— -----""

Take
1 s-**. I

pradės rudens semestrą rugpiū-j 
čio 20 d. Chicagos lietuviai yra 
pamėgę Daiey kolegiją, esančia 
7500 So, Pulaski Rd. Taip pat 
daug lietuvių studijuoja Xavier 
kolegijoje, į kurią dabar yra pri
imami ir studentai. Rudens' ir 
žiemos metu jbse' būną < įvairių 
specialybių bef ^pasitobulinimo 
kursai suaugusiems virš 18 me-

— Chicagos. pašto viršininkai 
Frank. C. G-oldy įspėja išvažiucį- 
jančiųs atstdgų nepalikti be prie
žiūros savo pašto dėžučių. Per} 
įkrautus: pašto dėžutės atkreipia 
vagių dėmesį. Vietiniai paštai

į MARU ANOREIKIENfi ....1 2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 • TeL WA 5-2787 A Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių’prekių.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69ih SI.; Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONAIS doleriu 
apdraudų savo nariams. ., - .. ■ * - •

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

• Kiekvieną lietuvis ir lietuviu draugas gali w . 
Susivienijime apsidrausti iki $i0$00. - -

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. ?• * i t 1

SLA — vaikus apdraudžia* pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. >

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
\ Naw York, N. Y. 10001

J '. i 107 W. >Oth St.
■ TM. (111) 563-2210

DĖMESIO.
JAV (R) LB Vidurio Vakarų 

Apygardos valdyba kviečia vi
sas Apylinkes skaitlingai daly
vauti ALT-os RENGIAMOSE 
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAI
TĖS PROTESTO DEMONS
TRACIJOSE, kurios Įvyks š/m 
liepos mėn. 21 d- (šeštadienį) 10 
vai. ryto Daley Plazoję, Čika-I 
goję, III.

j Moterys ir mergaitės prašo- jvairi apdrauda —INSURANCE 
vilkėti tautiniais drabu-ĮBŲTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
n 1 O i T .LJ A   __ JL . - - «

Sekite ALT-os pranešimus.
JAV (R) LB Apygardos 

valdyba -

REAL ESTATE
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534

karu nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl hiformaci- 

Į jų skambinti tel. 776-4956.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:

Netrintieji važiuoti autobusu 
BALF’O pikniką kuris, Įvyksį BALF’O pikniką kuris, Įvyks 

rugpiūčio mėn. 5 d. (sekmadie
nį) 12 vai., V. I. JONYNŲ sody
boje, Chesterton, Indiana, malo
nėkite skambinti šiais telefo
nais: ....... •> >

1. Dr. Br. Motušienė telef. 
656-6155, tik vakarais nuo 7 iki

<,• - -Ą

9 vai., išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius.

21 Fel- Sereičikas telef. YA 
7-0619, skambinti nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vak., išskyrus sek
madienius.

3. BALF’O CENTRAS telef. 
776-7582, skambinti nuo' 9 vai. 
ryto iki 5 vai. vak., išskyrus šeš
tadienius ir sekmadienius.

Kaina i abi puses asmeniui 
$3.00

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro 

sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. ^Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpt
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

TRAINEE WANTED
To learn the Mirror trade. Some car 
pentry skills helpful.

227-6440

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

b._________ ■'

— Atstovų rūmų komitetas 
sutiko leisti svarstyti įstatymą, 
kuris leistų registruoti vyrus 
karo tarnybai.

— Prancūzu atstovė Simone 
Veil išrinkta Europos parlamen
to pirmininke. - ' :

— Mula Chomeini norėjo ke
lioms savaitėms išvažiuoti Į sa
vo farmą atostogų, bet “revoliu
cinis komitetas” bijo, kad kariai 
ir policija jų neišnaikintų.

— Iš Indianos kalėjimo pabė
go keturi pavojingi kaliniai.

• Nedaugelis, žmonių moka 
būti seni.

TheDi-GeT 
Difference
DrGeladdstoits

REQUIRE dependable warehouse 
man for iractor replacement parts 

Experienced preferred.

Phone 331-3373

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

IMMED. OPENING 
LIVE-IN HSKPR

To Care For 3 School Age Children. 
SUNDAYS OFF. Own Rm. and Color 
TV. SALARY: OPEN: Morton Grove 

Home. CALL Mr. Ronald 
337-5050 (Days)

AFTER 7 P.M. 966-0130 In English.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CLEARING apylinkėje išnuomoja
mas 3 miegamu butas 2-me aukšte, 
tik suaugusiems be gyvuliukų. Kili
mą’, krosnis ir šaldytuvas, yra ga
ražas.

Tel. 735-9448.

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’/z W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Straet.
T«l. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 4 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. ‘ 
.... .......................  - — . ' —zj

Apdraustas parkraustymas 
H f va iri y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

— Atstovų rūmų komitetas — ——
leido svarstyti įstatymą, duo- ’SKAITYK PATS IR PARAGINK

’ ‘ : DAR KITUS SKAITYTI
< DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

dantį prezidentui teisę racionuo- r 
ti gazoliną. ' * ‘ <
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