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meškerioti lUino's valstijos eže
ruose. vėliau Minnesotos valsti’ liniui žaisti aikšte. Nakvojimui 
joje, bet šiais metais sūnus su nameliai pastatyti iš apvaliu 
savo žmona ir mane su žmona, medžio rąstų. Aišku, tinka tik 
susitaręs su savo draugais, iš- j vasaros laikui. Užėjus šaltes- 
vežė net į Kanadą meškerioti. ; niam orui yra ir ugniakuras 

Penktadienio ankstyvą rytą , kambariui prišildyti. Salos pa- 
sus:krovėme, susipakacom meš-, kraščiais tankųjį suaugusios eg

laitės ir kiti medeliai.
MEŠKERIOJIMAS?
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keriojimui reikalingus irank’us. | 
tinkamus meškerioti drabužius, į 
maistą ir pasileidome į kelionę. • 
Kelionėje jok’u ypatingesniu J 
įvykių nepasitaikė.

Būdavo. Lietuvoje ar Vokie-
Laimingai j tijoje meškeriotojas ežere pasi 
dnc cipna i renka kur nors orie meldu a:
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pasiekėme JAV-Kanados sieną. ' renka kur nors prie meldų ar .
mumis {nendrių vietelę, susisuka “bank- įQS technikos ir žuvis gaudyti šia vienos savaitės kursus norin-Amerikos muitininkas 

visai nesidomėjo, bet Kanados 
muit’ninkas, gražiai nuaugęs, 
bei išdidžiai laikydamasis, pa
tikrinęs dokumentus palinkėjo 
geros sėkmės ir, nieko netikrin
damas ar ką nors vežamės, leido 
važiuoti. Kanados valstybėje 
dar turėjome važiuoti apie 400 
mylių. (Tiesa, Kanadoje ne my
liomis, bet kilometrais skaičiuo
jama.)

Ontario provincijoje pasiekia
me Cedar ežero pakrantę. Čia 
ant kranto mašiną reikėjo pa
likti, o mus pačius su visa manta 
laiveliais nuveža į salą. Atplau-

rutkelę' ar pris’kimša- pypkalę, pr]-e dabartinių sąlygų”. Negi tiems nustoti rūkyti. Kursai 
ant meškerės kabliuko užmau- ipradėsi ginčytis, vis tiek jie bus j prasidės rugpiūčio 13 d. 1 vai. 
na slieką, gyvą žuvytę ar šiaip .teisūs. Įsitveri su įvairiais pa- Į po pietų. Registruotis telefonu 
kokį žuvims jauk^'afžsid.eda ant 'vsukįmajSi paleidimais ir atleidi-' 434-6700, ext. 200. darbo valam 
trnl/A v-xl i t zJ i įmofAC1 v x. v» - v « • 1 > v •

prie dabartinių sąlygų”. Negi tiems nustoti rūkyti. Kursai
]
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f šitos ypatingai įdomios temos,
|, kurią iškeliame iš Dievo žodžio 

pritaikindami praktiškam gyve-( 
nimui, radijo banga 1490 AM per 
“Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 3:23 vai. popiet 
per S. Barčus radijo programą 
1490 AM pasiklausykite “Mir- 
tie. kur tavo geluonis?”

Parašykite pare Skalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais”,1 
prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, IL 60454

Namai, Žemė •— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, El. Tel. Virginia 74747

Library of Gr.
Periodical ĖHvMbn
Washington, D. C. 20540
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Chicago, BĮ.

Registruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jai

namus DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

VOL. LXVI Chicago, 111. — Antradienis,

na slieką, gyvą žuvytę ar šiaip_._teisūs. Įsitveri su įvairiais pa- Į po pietų. Registruotis telefonu

volo pludelę ir įmetęs į’ ežerą 1;
žuvis, susigundys pįe“idę'slaukia kada

Mūsų spaudoje

— -

Nr. 182
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1Ofx mpfne vpiIriq npioi — butu mūro namas ir muro garantus metus veikiancioj įstai žas bengtas beismantas. Prašau 

° apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti

LABAI SVARUS 2 butu namas JT 

: šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
Tuščias sklypas, tinka naujo najno

goj, o pirkdami pasiteiraukite. ' teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

mais vad’namą meškerkotį, volą I domis.
; su kabliais į vandenį | _ lietuvių Kultūros

muziejuje atidaryta pinigų pa
roda. Ypatingai yra įdomi Jono 
Z. Augustiniaus kolekcija. Ten 
pat yra Karužaitės ir Demikai- 
tės piešinių paroda. Muziejus 
atdaras nuo 1 iki 4 vai. popiet.

— Vytenį Kirvėlaitis ir Ro
bertas Vitas iš Rice aukšt. mo- 

■ kyklos dalyvavo Bali State uni-

kabliais į vandenį j
ir čiups kabliuką sų iiiasalu. Ra- ir plaukiant lauki, kada žuvis ’
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Naujienų skaitytojas Zignjas^Stankus iš.Hammond, Ind., Naų-
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PERVERSMĄ KURSTĖ PAKISTANO
IR IRANO AGENTAI

Okupanto tarnas moko 
išeivijos mokytojus 

patriotizmo
Dirvos 28 nr. Skirpstas savo 

skirsnelio “šis bei tas” pradžio
je taip rašo:

• Anapus uždangos spauda 
labai tiksliai kontroliuojama, 
tad iš to, kas ir kaip įdėta (ar
ba ko neįdėta), galima spręsti 
partinės krypties taikinius bei 
užmojus. Pvz. Pergalės nr. 
uolusis išeivijos apžvalgymol 
pareigūnas V. Kazakevičius 
cc.* _______ ______________ —______ irx.-zx *

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37.000. LEGIONIERIAI PAČIUPO LĖKTUVĄ, Į 

NUSILEIDO LISABONOJEsėdint žūvelės aplink užkibs. 
pliauškinasi, krūmuose;, krante ■
miai

įvairiais balsais paukšteliai čiul-

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 jauto 

stogas, gazu šildymas, apsauga 

įite pirkti už $41,800;
MODERNUS z aukštu mūro namas.

Mirė
Kai kurie atsiveža ir elektro

ninius įtaisymus, su kuriais nu
stato vandens gylį, suranda žu-

ba. Tai buvo poilsis, malonu
mas meškerioti/ o priedo, tinka
mam orui esant, ir apsčiai žuvų vis ir ne^ kokiame gylyje jos
mas meškeriot i,’ o priedo, tinka-

pasigaudycĮavai. Tai Jduvo tik- plaukioja^ Toje vietoje jie meš- 
ras meškeriojimas. kerioja. Tiesa, Wisconsin© vals-

O dabar prie laivo prijungia tijoje ir teko per televiziją gir-
kiam į salą. Čia jau Leonas Gru-. 20 arklio jėgų motčgąG Ant sto-j dėti apie tokį- nurodymą ir ki- 

-rn volo galo, kuriuo galima bū- pose valstijose, kad motorui vei- 
tų ir gerą telyčią išlaikyti, pri- J kiapt draudžiama žuvis gaudyti.

versiteto suruoštuose žurnalisti
kos kursuose.

’ t į jv. ~7
John L. Paukštis, Ameri

kos Legiono veikėjas ir Dariaus- 
Girėno buvęs komandierius, pa
kviestas Jaunimo Dienos White 

leista. Bet kas tau tų taisyklių Sox stadione pirmininku. Ji bus 
i, tai. rugpiūčio 11 d. Tą dieną White 

šimtą ar daugiau "metrų. Aišku,. ir į maišą, i^e to, z s 
plėšri' žuvis 
starkis ar Bass (juanis ešerys) .
susigundo ir čiumpa ,vabalą ar įgyvens.-- 
x—: u-i ' t'pašigau" =

kokią“havajišką” dainelę ir dar ' na” užkabinant žuvį Tiz pilvo, 
- 7 - __ L L TTM-—> ___ i__  x,lxi., TI/Txi.

nyčiaū, kad tai nėra tinkamas 
meškeriojimas, bet paprasčiau
sias brakonieriavimas— Bet—

žas su žmonele, sūnumi, dukra-- 
ir iš Vokietijos. Hamburgo mies
to, jo brolio 17 metų mergaite, 
Pranas Peteraitis “ stvžmoneler 
2 sūnumis ir dukra, Emilis Pe
teraitis su žmona ir 2 dukromis, 
Gytis Vadopalas su žmona,”sū- 
numi ir tėveliu'iškilmingai mus 
sutinka. Moterys ir mergaitės 
m^audymosP-kostiurnais- apsiren-- - 
gusios, aplink save iš meldų su
pintomis pynėmis apsikaišušios,

-m i-nln galo, kuriuo galima bū-j tose valstijose, kad motorui 

kabina*inįtacinęįįrt^ną’Varlę, (Minesotos valstijoje meškerio-
pelę.-visaippamargintą vabalą■tojams skirtose taisyklėse rašo
ar žuvį, aplinks apsaigstytąjašt- j ma, kad žuvis, pagauta, jai nė-
riais stambiais’kabliais, suma- į tveriant už jauko, turi būti pa- 
žina motoro greitį ■ ir važiriėj a 
po ežerą. Volą: išleidžią kokį I laikysis! Jeigu tik pagauna.

• i A 5V1___ fn 711X710 Va

garažas. Ąpie $6,000 pajamų. Nau
jas , k,— - ’U 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 Marquette Parke.
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos

PAČIAME KABULE SUIMTI KARO VADAI. 
BET SUSIŠAUDYMAS MIESTE TŲSIAMAS

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Čia girdėta Kabulo radijo 
stotis pranešė, kad Taraki vy
riausybei

i Mirė unionistas 
Jacob Potofsky

NEW YORK. N. Y. — 
union'stas Jacob Potofsky, su
laukės 84 metu amž:aus. Potof
sky buvo geras kalbėtojas ir 
Amalgamated Workers Union 

• •/i.organizatorius ir pirmininkas.
Chicagos Fetuviai, dirbusieji 

drabuž u s uvimo. ne vieną 
girdėto Potofskio kalbas 

uniju susirinkamuose. Chicagoje, 
j;s pradėto įsteigti Amalgamat- * 
ed darbininku banką. Potofsky. 
prieš'nosi kornuivstų įtakai dar- 

___bininkų linuose. Jis mielu noru 
susitikdavo su atvykusiais so- 

. vietų unionistais. Pirmiausia jų 
’ paklausdavo, kiek Rusijoj dar- 

—-bininkas gauna už darbą ir ką 
jie gali nusipirkti, o vėliau at
vykusius sovietų unionistus va
dindavo išnaudotojais.

IZRAELIS PRIĖMĖ JAV POZICIJĄ PALES
TINOS PROBLEMAI SPRĘSTI

ROSARIO, Kanarijų salos. — =
Keleivinis Ispanijos lėktuvas
DC-9, iš Maroko skridęs į Kana
rijų salas, vežė buvusių Ispani
jos legiono karių grupę. Kai

—'^85®

ir pirmininkas.
Fetuviai GAZOLINAS EUROPOJE

LONDONAS.— Gazolino kai-
Izraelis sutiko priimti 

JAV pasiūlymą
TEL AVIVAS. Izraelis. — Iz-

I

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

pre 
kartą

pavyko numalšintiI Kabule esančios kariuomenės nos Europoje ir visame- pašauM. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
, pietvakariuose

“ima ataskaiton” mūsų litua-j - __ __
nistines mokyklas. Reiškia, kad BUDRAITIS REALTY 
i šią gana jautrią vietą atsi
kreipė okupanto smogianti akis.
Mums akylu tai laiku pajusti ir 
neleisti mūsų jaunimo’ tautinio 
ugdymo drumsti, štai, koki nuo
dingi perlai beriami idealistų 
mokytojų darbo adresui

— Neteisingas literatūros ir 
apskritai kultūros aiškinimas 

1UVJUO1 x^vaaxx-j,---- I • , J 1 A IILCLLL ČU1U <awiv. VCLX SUAUGI

Archer Avė. - ŠeštadienLKLval. vaikams taip pat nepadeda sti- Maria High School. Lovy 30’s.
I iš ten bus organizuotaf vyksta-lPrinti lietuviškumo dvasias-. • .| : & LaEsOsociatesK inc.

■gtLna-i-stadinną, j konservatyvumas ir visa aphn- 767-2562

__ Gintas: Aukštuolių išrinktas • . 1 ....... *.><«■ a

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są-
-jun gos - pirmininku.. Valdybom
išrinkti Milda Kupcikevičiūtė, 
Emilija Sakadolskienė ir Linas 
Rimkus, visi is'čikagosptaip’patr 
Saulius Čyvas iš Klevelan do.

— Simonas: Sakys iš Wharton, 
L 7 . “ .• A- J-
Alėkna iš North' Miami Beach, 
Fla., vasaros metui grįžo Į: So, ■ - - r . - • t 1 --- : - - x’

išeivijos

Sox žais’ su Toronto rinktine.
J.d Ligici u. .me LA L£. r c

is, pavyzdžiui j lyč|pl<£L kabliais taip sužalota, kad ntgal švontę globoja 12-tos apyl* o 
Bass (jūrinis ešerys) į vandenį įmetus vis~tiekr-rie^-j-mdkratairT'ed-Swinarski-=z.k<t

užtraukia man negirdėtą kaž- j žuvį, bet daugiausia

priedui vynu pavaišina. Vėliau nugaros, uodegos ar , akių. Ma 
dai^ -atsirado Jonas Jakštas su 
dviem amerikoniukais. Išsiimam 
meškerioti leidimus, šeštadienį 
praleidžiame geriausioje nuo- I gi tavęs klaus, kad reikia taip.

I uUto* “Tavo " meškeriojimo ]
taikoje.

r

i

ni
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mūsų litua-1

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

L kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chi cages, miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.

(Bus daugiau)

TRUMPAI

lėktuvas sekmadieni nusileido raelio vyriausybė, nuodugniai v • • 1_ X. •__— 1—1 1

Į miteto pirmininkas. Norįs daly- 
! yauti jaunimas iki 17 m. regist

ruojasi demokratų raštinėj, 4444

1 ESTATE SALE

6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near

PATAISYMAI ...

Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
------------ Tel. 927-3559-----------—

—Rnsąrin aprndrnme, trys buvę 
legiono kariai pranešė lėktuvo 
kapitonui, kad jie perima lėktu
vo vadovybę'-ir įsakė jų klau
syti. Lėktuvo grobikai atsisakė 
duoti platesnių žinių, bet liepė 
paimti galimai daugiau benzino 
ir pasiruošti tolimon kelionėn.
Gerai ginkluoti Ro
sario -aerodromo-vadovybei įsa-
kė lėktuvą išleisti. Lėktuve bu
vę 23 keleiviai buvo išleisti, kai

& ASSOCIATES, INC.
dėmesio

I

iL.t-t: Marquette Manor. Preky- 
■ o ne^ritaip meškerioti.-Tuojau -bos- p-ūmiĮ goĮfo- išvyka su pier 
| atkerta: “Tavo meškeriojimo tunais ir šokiais bus rugpiūčio 
I metodai jau seniai atgyventi; J 3 4. ęog Hill klube, Lemont,Tll.

Rengėjų komisijos vicepirmi-

Marquette Manor Preky

ir . šokiais bus rugpiūčio

nių žinių, nežadina potraukio; NAMŲ REMONTAS
• ♦ 1 V 1 • VV.T* • • 1 ~ ~ -tėvų kraštui ... šeštadieninis į
vaikų švietimas yra reakcingų
politikierių rankose, ypatingos

Langai — Durys — Porčiai — Ce-

-r-

_____  SALOJE
Saloje medžiai iškirsti, pada- Į dabar reikia taikytis prie auks-

z You cannot spend tomorrow s, 
^what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

Because mighty U.S. Savings,?
•I Plan today.

t Bonds from little paycheck , - 
allotments grow. , - ‘ ’

And a Bond every payday \
allotments grow. . I

could keep your doctor-tb-be *could Keep yuui uuvlui-lv-uv 

away. At medical school. Or take
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow
i what you can save today. Join the

I ) ^x. 11 C! Oh Payroll Savings Plan. ,
For, remember, a rolling Bona 

£ gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timer, 
saves.

For, remember, a rolling Bond

gather interest.

(Take

į,,#

-ninku yra viešosios atskaitomy-
bes pareigūnas Robertas Šimė
nas. Komitete taip pat yra Rai-

' mundasPakeLinLorraine Seidel 
iš Chicago, Taupymo Bendrovės. '

; stocks 
in America.

t

■ NJ;,- išvyko Į Torontą.

4

i

SIUNTiMAį LĮjETUVĄ
ŠIAiŪJA NOREIKIEN®

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787
- — Didelis - pa.<drinlrimas gercs? rūšies įvairių- prekių. ■

— MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ___ ___ _

/4.

įtakos j’am turi konservatyvūs | 
klerikalai-” '' “

Čia pat, žinoma, skatinama 
naudotis “knygomis iš Lietu- 
vos” 
mūsų spauda, nurodanti oku
panto leidinių netinkamumą 
mūsų mokyklai, . nes laisvos 
išeivijos ir maskvinėšGpartij os 
švietimo tikslai iš esmės visai 
skirtingi.

Antrasis paragrafas skirtas 
turistams”,

mente laiptai — Šaligatviai ir kita.
Kalbame lietuviškai “

Tel. 476-5635 -

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

xl Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. L A URA I TI S , .G 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775
—

o

■ i

L

i

ir grubiai koneveikiama

i

c “turistams”, tarnaujantiems 
svetimųjų interesams:

I • Vasaros otostogose daug

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI !

Tuo reikalu . Jums gali dau v 
padėti teisininko Prano šulo - 
paruošta, — teisėjo Alphonst I 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

A. T V ERAS
Laikrodžiaiirbrangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941 . J

1

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, nt 60629. — TeL WA 5-27S7 

V. V A L A NTIN AS

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus, f
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

darbus dirba. ' /

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na-
——- narna patkrnaūja tik savišalpos pagrindu. r ________

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gaM

/

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

DC-9 pasiekė Kanarijų salas.

LĖKTUVAS NUSILEIDO 
LISABONOJE.

LISABONA, Poftūgąlija.
-Buvusių Ispanijos legionierių 
pagrobtas-DC-9- lėktuvas lai- 
mingai ' pasiekė Portugaliją ir 
nusileido Lisabonos aerodrome. 
Lisabonoje legionieriai pareika- 
lavo leisti jiems pasilikti Portu- 
galijoje arba: leisti jiems . išva
žiuoti i Ameriką.

Turint galvoje Portugalijos 
prezidento Eanes teisių sąvoką 

taipfaūtmįūs ’ šųsitąrimus,

apsvarsčiusi Palestinos klausi- 
mą, sutiko diskusijų pagrindan - 
priimti prezidento Carterio pa
siūlymą Palestinos klausimui. 
spręsti.

Izraelio vyriausybė buvo pa
siryžusi neleisti steigti Palesti
nos kairiajame Jordano upės 
krante ir nepripažinti dabarti
nės Palestinai Išlaisvinti orga- 
nizacijos, kuriat~vądovauja-Ja~ 
sir Arafatas.

Izraelitai sutiko pasitarimų 
pagrindan padėti prez. Carterio 
pasiūlymą, ^kai išaiškino prez. 
Carterio poziciją. Prezidentas 
Tioii, kad dabartinė Gazos-sritis. 
ir dabartinė Jordanijos sritis, 
esanti kairiajame Jordano upės

ir tarptautinius _ susitarimus, 
niekas neturi teisės‘grobti be

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
— Insurance, - kuri ypač naudinga -jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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
Now York, N.Y. 10O01

997 30th St.
TM. (211) 543-2216

ias. mūsij. __via Maskva lankosi 
tėvynėj. Išeivija paprastai pik- 
tinasi tais, kurie, ten buvoda- 
mi (arba ir grįžę laisvėn), pasi
duoda svetimos valdžios įtaigai 
ir šališkai išgiria okupanto pa
rodytą išorinį fasadą, o pražiū
ri tikrąją pavergto lietuvio re
alybę. Tuo klausimu teisingai 
išsitarė diplomatas St. Lozorai
tis jr„ atstovaująs Lietuvai prie 
šv. Sosto Vatikane:

— šiandieną žmonės užsieny
je turi atkreipti dėmesį į po
grindinės spaudos reiškiamą 
balsą; Jeigu jie neatkreipia dė
mesio, tai jie atsistoja kitoje, 
taip sakant, barikadas pusėfie 
ir tuo būdu mūsų rezistenciją 
pasunkina.

Komentarų nereikia?”
K. Petrokaitis

Komunistai lenktyniauja
- LONDONAS. — Komunistų 
valdžios Čekoslovakijoj ir Veng
rijoj staiga ir nepaprastai aukš
tai pakėlė degalų ir kitų pro
duktų kainas. Čekoslovakijos 
prekių kainų ministėris pasakė, 
jog lyginant su 1974 metais šį
met benzino kaina yra 300 nuo
šimčių didesnė. Siekdama su
mažinti degalų vartojimą, pati 
valdžia benzino (gazolino) kai
nas pakėlė 50 nuoš.

Vengrijoje elektros kaina pa- 
.didėjo 51%, centrinio šildymo 
kaina pakilo 40%, anglių 25% 
ir dujų (gazo) 20

Chicago, III. 60632. Tel.- YA 7-5980 
1.^ /i . ’ . ' ’

1739- South^Halsted St., Chica | ~ —--------------- - —-------
go. ILL. 6Q6Q8, Kaina $3.00, f

Pašto išlaidoms pridėti 90c. j
I

I

Tuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629. ___

Kam reikalingas bilietas?
Markas Tvenas važiavo trau

kiniu ir kažkur užkišo bilietą.į
k\L*l IVJU U VU V. ' -

jas niekaip nepajėgė surasti tol
Kai priėjo kontrolierius, rašyto-*

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE___
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminių

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agent >■ 
3208 >/2 W. 95th St 
Everg. Park, HI. 
60642, - 424-8654 X

įtart <*«■

Sj

State Farm and CawaWy Company

4= ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė Teikia jau daugiau kaip

II

leivinių lėktuvų.- Pagal susita
rimą,. buvę Ispanijos legiono 
kariai turėtų būti atiduoti tai 
valstybei, kurios lėktuvą jie pa
grobė. Jie turėtų būti atiduoti 
Ispanijai ir teisiami už lėktuvo 
pagrobimą. Bet ar Portugalijos 

— -vyriausybė-taip—padarysT_šiomis. 
---- dienomis-paaiškės. ‘

Visi trys legionieriai tarnavo 
Ispanijos Sacharoje, kol tas 
kraštas buvo atiduotas marokie- 
čiams ir kitoms Afrikos tautoms. ■

krante, -būtų- padėta būsimos — 
Palestinos pagrindam Preziden-' 
tas nereikalauja, kad Arafato 
vadovaujama organizacija būtų—■- 
padėta Palestinos pagrindan. — 
Izraelitai sutiko tartis smprezi- - 
dentu Carteriu, nes jie nenori 
nieko bendro turėti su Arafatu 
arba jų vadovaujamais teroris
tais. Jie atsisakys daryti nuolai- 
dų ’ palestiniečiams. Manoma, 
kad dabar, prisilaikant Wash
ingtone pasirašytos sutarties, 
bus žengtas antras žingsnis Ar
timųjų Rytų, taikai įgyvendinti.

Moterys didmiesčiu 
galvos

WASHINGTON.— Iš daugiau 
kaip 18,000 miestų savivaldybių

jienų pikhikd loterijoje laimėjo.R. P. Lauraičio iš Torrington, 
~C5hh7, atsiųstus "gražiai'pudarytus-stiprįus medinius-šaukštus.
ir šakutes. Zigmas Stankus davė Naujienoms stambią auką 

ir buvo patenkintas pikniku.

BRITU VYRIAUSYBE PRITARIA NAU
JIEMS RINKIMAMS RODEZIJOJE

BRITŲ KARALIENĖ, IŠSIKALBĖJUSI SU ZAMBIJOS 
VYRIAUSYBE, PRITARIA NAUJIEMS RINKIMAMS

, , LUSAKA, Zambija. — Britų —
lkaralienė, išsikalbėjusi su Zam

bijos vyriausybės atstovais apie 
Rodezijoje buvusius rinkimus ir 
pageidaujamą taiką Afrikoje, 

-priėjo, išvados, kad reikia pra
vesti naujus rinkimus Rodezijo- 
je, dabar pradėtoje vadinti 

Jungtinėse Valstybėse apie-750 Zimbabve'.
i . "r r- _• ____________ • a t • x _ .

bilietd. Bet kontrolierius atpaži-įl 
no rašytoją, ?

—-Niekis, pasakė jis. — | 
Bilietą man parodysite, kai grį-l 
šile atgal. |

— Geras dalykas, — pasakė 
Tvenas, — kai grįšiu atgal . . 
Bilietas man būtinai reikalin-i 
gas dabar, nes aš pamiršau, kur] 
važiuoju. i

kai grįšiu atgal . . •

40 metų, patarnaudama klientams. J
________ ___________ —_7

MOVING
Apdrautfac parkrauatymaa x 

U įvairiu atatumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

I

Indijoje lietūs labai 
kenkia derliui

NEW DELHI, Indija. — La
bai anksti prasidėję stiprūs ru
dens lietūs kenkia vasaros der
liui. Prasidėjęs didelis vėjas ir 
lietus, vadinamas monsūnais, 
paguldė vasarojų, neleido jam 

_ m - ♦ • T - - _ Yprinokti it padarė visam kraš
tui didelius nuostolius.

jų valdo moterys. Kaip savait
raštis U.S. News & World Re
cord rašo, reikia skaitytis su 
faktu, kad moterų laimėjimai 
miestų politikoje žymiai didės.

Iš moterų galvų valdomų did
miesčių laikraštis sumini Chi
cago, Ill., Raleigh, N.C., Austin, 
Tex., San Francisco, Cal., Okla
homa City, Okla., San Jose, 
Cal., Phoenix, Ariz., San Anto
nio, Tex., Lincoln, Nebr., St. Pe
tersburg, Fla., 
Ohio.

Prezidentas Carteris būtų su
tikęs pripažinti Muzorewos vy
riausybę, jeigu visi Rodezijos 
piliečiai būtų galėję dalyvauti 
naujo premjero rinkimuose. 
Premjeru 
wa, bet didelė gyventojų dalis 
rinkimuose nedalyvavusi ir Mu-

premjero
“išrinktas-’ Muzorp-

ir Cincinnati,

— Irano valdžia uždraudė bet 
kam ‘ kištis į Irano naftos 
versmes. Mula Chomeini bijo, 
kad kas nebandytų imti naftą 
iš Persijos jūroje pragręžtų 
versmių.

Nusižudė CBS žinių
V.

ruošėjas
NEW YORK, N. Y. — New 

Yorke nusižudė 52 metų am
žiaus- žixūų-.ruošėjas..-Seymour 
Goetz kuris buvo pasiekęs labai 
aukštą ~
Jo nusižudymo priežastis neži
noma, nepaliko ; •'ki. “laiskcFi

.na, sad jis krito

dalinio maištą. Oficialus prane
šimas sako, kad Pakistano ir 
Irano agentai sukurstė pervers- 
mą prieš TarakT vyriausybę, bet 
policijai ir tankų daliniui pa
vyko perversmą numalšinti ir 
vyriausybę palikti savo vietoje.

Numalšintų kariuomenės da
linių kariai patys pasisiūlė Į ko
vą prieš musulmonus, pradėju
sius koncentruotis Kabulo apy
linkėse. Prieš prie Kabulo su

brauktus -maištininkus išėjo- ka-.. 
riuomenės tankai ir policijos 
batalionas, bet tuo tarpu nepra
nešama kuriems teko atstumti 
nuo Kabulo maištininkus.

Taraki vyriausybė, dienos me- 
tu kontroliavusi veik pusę Af-

lyje du. tris ir net keturis kai” 
■ tus prašoka tas kainas JAV-ėse, 
bet automobilių ratai vis tebe- 
rieda, praneša AP. o valdžios iš 
to daro gerą biznį, Ludamos di
delius mokesčius.
^Olandijoje kaina gazolino ga

lonui iš S2.16 pernai, dabar yra 
$2.44. Iš tos kainos valdžia pasi
ima 58 G mokesčiais.

Šveicarijoje iš S2.28 pernai — 
S2.50 šiandien: 52G mokesčiams 
(taksams), šveicarai kalba, kad 
gazolino kainos turi pakilti iki 
$4.50, kol žmonės išsižadės savo 
automobilių.

Prancūzijoje gazolino galono 
kaina pernai buvo $2.40. šįmet 
$2.74. Belgijoje buvo $2.15, da
bar yra $252; mokesčiai iš 56G

vietą CBS bendrovėje, -gahistanr^ teritorijos..:_naktimį-Sj-per^eĮ^ iki 61G—Da?ūjo/e per-

- rašto,-bet žin'.
-UšUahaį-aul-.u hi. Niekas npm 

bet policija turi pagb'-1 
nyti; kad_ jis išš''1’

u ma- 
iš 28-ojo 

aukšto lango. Goeiz šioje bend
rovėje dirbo virš 30 metų, jo 
įtaka bendrovėje buvb~ didelė. 
Jis paliko žmoną ir du vaikus.

—. traukdavosi į miestą ir stropiai * - -
-saugodavo—vartus._ Musulmonų, £jaj ęo
raiteliai išlįsdavo iš pašlaičių, 
užimdavo strateginius kelius ir 
neleisdavo niekam išvažiuoti. 
Neramumai prasidėjo Bala Hi- 
sar kareivinėse, esančiose prie
miestyje. ant kalnuko. Tai buvo 
senamiestis, kur ištisus dešimt
mečius buvo kareivinės.

Į Italijos premjeras — krikš- 
I

Saulės energija 
daug padės

WASHINGTON, D. C.— Kraš
to energijos reikalus tvarkantie-

čionis demokratas
ROMA. Italija. — Italijos pre

zidentas vakar premjero parei
goms prisaikdino įtakingą krikš
čioniu demokratų veikėją Fran-

L-
Jl IGl v v v**xv*, *>.xxx-. ---------------- j -- -------------------------------- ... „ ------ --------- ----

~tūi labai daug padės canlės! ne^ bandė sudaryti socialistas, 
energija ir žmonių pasiryžimas 
taupyti.

Specialistai nustatė, kad ame
rikiečiai, keldami žmones 
“keliautojus” į. erdvę, 
kaupti saulės energiją, kaip ją 
kaupia lapai. Tai yra sudėtingas 
ir kartu labai paprastas būdas | 
energijai kaupti. Netrukus tu-l

Kareiviams apraminti buvo 
naudojami sovietiniai Mig-28 ir 
rusiški malūnsparniai. Manoma, 
kad sovietų kariai išmetė bom
bas visame kareivinių rajone ir 
vėl iškrido. Prieš porą mėnesių 
Kabule^pasirodė pirmieji sovie
tų karo lėktuvai ir malūnspar-LU eilei gijui ‘ . . ’ . .

jTspeciatistar tvirtma^ad-kraš---cesc^CosS-Usa,^^
' _ x • - xa a 4. a lx xx ^3 xx xxx x J xx XXX-x4-x nzxi n 1 < r-1 n n

bet jis, negavęs didžiųjų partijų 
pasitikėjimo, įteikė prezidentui »

i atsistatydinimą.
— Esu naujas žmogus šioje ne toks lengvas dalykas, 

išmoko’ srityje, neturiu patyrimo, — pa-J 
reiškė Cossiga ir 
23 ministerius.

niai...Pradžioje _manytą^.kad so~ taksų, 
vietų lakūnai apmokys Afganis- 
tano lakūnus, kaip vartoti pa
čius naujausius rusų lėktuvus, 
bet netrukus pasirodė, kad tai

nai $2.60. dabar S3.40, mokes- 
__ _J.5'-'r .- Italijoje pernai S2J8, 
dabar S2.51. mokesčiai 64.7G. 
Izraelyje pernai $1,81. dabar 
$2.50, mokestis valdžiai 52G.

Švedija žymiai sumažino_,ga_-_ 
žolino vartojimą ir automobilių 
naudojimą, jau iš anksto pra
dėdama plačiai reklamuoti ma
sinę transportaciją (traukiniais, 
lėktuyars. laivais, autobusais) ir 
nupigindama važmos kainas.

' PIGIAUSIA AMERIKOJE

Vidutinė kaina galonui gazo
lino Jungtinėse Valstybėse pra
eitą mėnesį buvo 92.79 cento, iš 
tos sumos 13.8 cento; valdžiai

Pernai 
amerik;eč:ai 
galcnui TV 
taksams.

liepos mėnesį 
moLėjcTpo 64.32c 

tos sumos 12.9 c,'č----

ir

jau turėjo

— Vakarų Vokietijoje popu-

Be aukštesnės mokyklos ma
lūnsparniais jaunuoliai neskrai
dė. O apie migų naudojimą ir 
kalbų negali būti. Kabule migus 
naudojo ir malūnsparniai/; ap-

— Sekmadienį įvyko pervers
mas Nigerijoje be kraujo pralie
jimo. Prezidentas nutarė per
versmininkams nesipriešinti.

zorewos nepripažįsta. Preziden- rės išsivystyti šios srities nauja Į Dariausias žmogus yra kancleris šaudė patyrę sovietų karo laku-
— _ _ — .. • . —s t T T 1 _ - 4 C"" S i — xx I xx Lx- X» . . I , , xx 4- xx xx xx . i xx zx —7 ■ xx « xx xx v* C- /S , — , Z*V___

— Kiniečiai žadėjo bausti pa
sienio provokacijas organizuo
jančius Vietnamo karo vadus.nai. Tuo tarpu nežinia, ar sovie

tų karo vadovybė leis rusų karo 
lakūnams pulti kitas Kabulo 
apylinkių vietas. Kabulas gali 

— Prieš 30 metų susirinko gintis nuo puolančių musulmo- 
pirmas pokarinis vokiečių par
lamentas ir pradėjo atstatyti 
karo metais baisiai nuniokotą 
Vokietiją.

Helmn* Schmidt. J:s labai ge- 
r.-'i informuotas apie pasaulio

tas Carteris Rodezijoje nori tai
kos. Dalis gyventojų yra išbė
gusi į užsienius. Rinkimuose jie 
nedalyvavo ir negali grįžti. Jie 
ir toliau kels maištą ir protestus. 
Buvęs britų užsienio reikalų 
ministėris pripažino premjerą 
Muzorewą, bet nauja premjerė, 
apsvarsčiusi karalienės Elzbie
tos misiją, siūlo britams laikytis 
JAV pozicijos, pravesti antrus 
rinkimus ir reikalauti laisvų 
rinkimų, kad vėliau krašte.būtų

pramonė, kuri bus naudinga.

; ūk’o reikalus.Lock Ness — vandens 
dramblys

LONDONAS, Anglija.— Ame
rikos mokslininkai, panagrinėję 
Lock Ness arba populiariai va
dinamą Nessie, priėjo išvados, 
jog tai esąs jūros dramblys. Bri-

nų, bet jis negalės ilgai prie
šintis, nes gyventojai be maisto 
neišsilaikys.

Bombos paveikė Bala Hissar 
kareivines. Kareiviai ir karinin
kai sutiko pasiduoti. Dalis ka
rininkų sutiko pasiduoti, bet 
niekas nežino, ar kareiviai pa
jėgs vykusiai priešintis musul
monams, apsupusiems strategi
nes Kabulo vietas.

Prezidentas Taraki mano, kad 
jam pavyks išsigelbėti, bet rei
kalas visai kitaip atrodo musul
monams

__ Artimuose Rytuose 
nuotaikos ryškėja

BAGDADAS, Irakas.— šijitų 
karininkų, mulų ir kitų nera
muolių perversmas ir greitas jo 
numalšinimas gerokai paryški- 
kino Artimųjų Rytų nuotaikas. 
Sirijos prezidentas, susitaręs 
su 
Bakr, 
prieš Egiptą ir Izraelį, ši idėja 
palaidota, nes Sirija be Irako 
negali svajoti apie karo pradžią, 
o dar mažiau galvoti apie sėk
mingą jo vedimą.

Jordanijos karalius pareiškė 
noro ne tik tartis su Izraę|iu dėl 
kairiojo Jordano upės kranto, 
bet ir dėl taikos su Izraeliu bei 
Egiptu. . s

buvusiu Irako prezidentu 
ruošėsi naujam karui

denta Daud. b 

vo

kariuomenės štabo viršininkas 
suėmė Afganistano prezidentą 
Mohammed Daud. štabo virši
ninkas isakė karo policijai su
šaudyti ne '. '• susenusi prezi- 

visus jo šei
rius. Sekančią dieną bu- 

uusoudyti visi kiti ministe
rial. jų šeimos ir giminės. Pra
eitą men -si iš sostinės dingo tas 
pats štabo viršininkas, pakvie
tęs Taraki valdyti Afganistaną. 
Jam nepatikę prezidento Taraki 
pakviesti rusai patarėjai.

Iš kitų šaltinių ateinančios ži
nios sako, kad prezidentas Tara
ki. norėdamas išvengti pervers
mo. pats jį išprovokavo, šitokiu 
būdu jis pajėgs eliminuoti vi
sus neištikimus karius ir gintis. 
Jei gaus didesnę paramą iš Ru
sijos. tai galės organizuoti kovą 
visam kraštui pavergti. Diplo
matai tvirtina, kad tai bus ne 

metų balandžio 27 dieną, kai toks lengvas dalykas.

— Kinija įspėjo Vietnamo 
valdžią, kad nutrauktų pasienio 
užpuldinėjimus ir išsiveržimus. 
Antrą kartą kiniečiai įsiverš gi
liau ir baus tikrus nusikaltėlius.

tai daro didelę misteriją apie 
kartais galvą iš vandens iski* 
šantį didelį gyvulį, kurio niekas 
nepažįsta ir iš arti nematė.taika ir ramybė. Dalis Rodezijos 

tremtinių dabartiniu metu yra 
Zambijoje, Zairėje, Mozambike. 
Visi turėtų grįžti į Rodeziją, už
siregistruoti ir dalyvauti rinki
muose. Rinkimų metu paaiškės 
laimėtojai. Po to visi privalės 
klausyti įstatymų ir ramiai dirb
ti ir mokytis.

Amerikiečiai mokslininkai ži
no, 
gyvenę

kad savo Taiku drambliai 
vandenyje. Lock Ness 

yra likęs toks gyvis.
— Daugelis buvusių nacių 

prisipažįstat kad jie išgriovė 
Vokietiją, todėl 
sunkiausių darbų.

noriai imasi
ir Afganistano ka

riams. Taraki galėjo išprovokuo- 
' ti perversmą Kabule garnizone, 

bet tai nereiškia, kad jis pajėgia

— Vokiečių parlamentas pir
miausia nutarė atstatyti Vokie-*KALENDORtLIS

Rugpiūčio 7: Klaudija, Domi
ninkas,'Jogilė, Drąsa, Sirvydas, 
švaistas.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:03.
Oris šiltas, drėgnas, lis.

tijos ūkį, o dabar Vokietija yra j —Frankfurto profesorius Wil-
«> _• • _ T^.xxxxx^.^.xx Ir'ixrViO I Q Vracnom ifA^Pgalingiausia Europos valstybė. J helm S. Kresnem įrodė, kad

turku; -bulgarų, ispanų, serbų, gas, kai tvirtino, kad šaltas van- jai nepatenkinti Taraki valdžia.
_ A. •   a v. X T py** . < • • * . vx A.rll

Joje dirba daug užsieniečių: I Sebastion Kneipp buvo teisin- valdyti kraštą. Krašto gyvento- 

duo sumažina reumatizmo kan-1 Taraki paėmė valdžią praeitų 
čias. , - 11

— Vakarų Vokietija nekeičia 
savo santykių su Izraeliu. Dau
gelis Vokietijos žydų, grjžta į 
Vokietiją. ? 1

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI

< DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
________

I
— Limoj mirė Victor Haya de ; 

la Torre, sulaukęs 84 metų.

J — naujienos, CHICAS© %* m. Monday, Augurt 6, 1979

i

kroatų/ rumunų, vengrų, 
siunčia pinigus namo..

Visi
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VOLDBIARININKAI VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei-
dejas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 
nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybė, pradėjo šmeižti ir te- 
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių. Kad Amerikos

nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie

Kad Ajnerikos 
lietuviai pažintų voldemarininkus ir suprastų jų šmeižimo 
tikslus.
zaič o, A. Sūduvio ir kitais vardais, straipsnį.

(Tęsinys)

Atsiribojama nuo Sovietų 
Sąjungos ir jos gyvenimo for
mų, laikinoji vyriausybė nieku 
nesiaagažavo Vokietijos atžvil
giu. To ypačiai vengė, nežino
dama, koki santykiai yra Ber
lyne tarp min. pirmininko bei 

reikalų ministerio ir 
; vvriausvbės. Tad 

tenkinosi dviem aiškiais pasi
sakymais: pasisakymu už Lie
tuvos nepriklausomybę, pritari
mu Vokietijos kovai prieš bol
ševizmą.

Trečias vvriausvbės siekimas 
buvo pasireikšti su savu socia
liniu veidu. Ūkiniame gyveni
me. pabrėždama privatinės nuo
savybės ir^>ftvatinės iniciaty- 

.principą, ji betgi neišleido 
iš akių socialinės lygybės reika
lo. Rūpindamasi šalinti sociali7 
nės nelygybės pagrindą, priva
čios nuosavybės dydį apribojo; 
pvz. žemės ūkyje vietoj Steigia
mojo ’Seimo nustatytos normos' 
80 ha, o vėlesniais--laikais pa
keltos iki 150 ha, laikinoji-- vy- 

-riausybė nustatė 50 ha (pažy
mėtina. kad ir antrosis sovieti
nės okupacijds laikais partiza
nų vadovybės buvo pasisakyta 
nž 50 ha); stambioji pramonė, 
prekyba, kapitalas — visa tai 
grąžinta privatinei nuosavybei, 
bet apdėta progresyviniais mo- 
kesčiaisv Tais -pat-socialinės-ly=. 
gybęs sumetimais sumažintas 
skirtunias-įarp t a rr.au tojų, auks.-

spausdiname frontininkų vado, veikusio J. Bra-
(N, Red.)

nuo

užsienių i 
Vokietijos

fe J-

Solistė Anita Pakalniškytė

rERA ŽINIA MIDLAND TAUPYTOJAMS
i Assn. centras — 8929 So- Har- 

į Į lem Ave.*, Bridgeview, IL. 60455;
, skyriai - 2657 West 69 Street,

K|

1

ti■■

■?

E. a' -4* y

■ I

HAMILTON, ONTARIO, KANADA
Į Marquette Parke ir 4040 Ar
cher Ave., Brighton Parke.

dekliaraci-
nių pareiškimų, kurios buvo
nosios vyriausybes

anksčiau skelbiamos programo
je “Į organiškosios valstybės 
kūrybą”. Tai darės nesąmonin
gai, 
sios

savaime, nes eilė laikino- 
vyriausybės žmonių kaip 

tik buvo išaugę tos programos 
idėjose.

Tačiau ir laikinosios vyriau
sybės socialinei programai vyk
dyti ir pačiai vyriausybei išsi
laikyti 
lys-

b. Kliūtys Berlyne: jokios ne-- 
priklausomybės ir jokios vy
riausybės

Lietuviu visuomenė vokiečių 
kariuomene _sutiko_ palankiai. 
Tačiau iš pat pirmųjų dienų 
ėmė neraminti vokiečių žygiai. 
'"Birželio^2Lą j ą,—K—yr^trečiąją 
karo dieną, pietumis Kauno ra-

feldmaršalas) Friedrichas Wil- 
helmas von Kuechler, kuris Į 
lietuvių sukilėliu išlaisvintą 
Kauną galėjo birželio 25 d. žy-

t MŪSŲ SKAUDOJE
Bostono lietuviai leido daug Bostone kunigas žebrys 1895 

giuoti beveik paradinės rikiuo- laikraščių, bet dabar, neturi nė metais leido du mėnesius Lietu- 
pastatytos vokiečių reicho, tės tvarka, už tai buvo apdova- vieno.

greitai paaiškėjo kliu-

sukilėlių

notas geležinio kryžiaus riterio u.s. Bostono lietuviai dar negali 
drdinu” (Zu Ivinskis, Į Laisvęr^tsikvpšėti dėl savaitraščio “Ke- 
1962 Nr. 29-66, o taip, pat St.ilėivis” mirties.-Pąskųtiniais me- 
Raštikis, Kovose dėl ■ Lietuvos^tais matėsi šio laikraščio pusla

piuose agonija Lovos tarp kla
sikinės pdlitikos šalininkų ir

II, 293-4 p.). ' ■
Visa eilė tolimesnių .vokiečių 

kariuomenės veiksmų 
laikinosios vyriausybės narius, 
nes jie nežinojo' tikrojo Vokie
tijos nusistatymo dėl sukilimo 
ir dėl laikinosios vyriausybės 
.paskelbimo. Žinios atėjo tik.su 
pirmaisiais K. Škirpos atsiųs-, 
tais ryšininkais ir su geru St.- 
Raštikiu, kuris atskrido į Kau-

birželio . 28. Tos žinios ;.at- 
skleidė vokiečių vyriausybės 
pažiūras ir -veiksmus Berlyne. 
Iš nežinios-kilo aikštėn toki .fak
tai:: • X

(1) K. Škirpa^ kaip buvęs- 
I ka ro< attache, įbuvo-.painforma- 
vęs Vokietijos karinę vyriausy-

stebino

diofone pasirodė dviejų karei
vių lydimas vokiečių karinih- 
jkasr Kai jis savo daliniui vokiš- 
kai pranešė: “Čia leitenantas 
Flohret, ką tik užėmiau Kauno 
radiofoną ir ant Kauno muzė- 
jaus bokšto iškėliau reicho vė-- 
liavą”, Kauno siųstuvas jau pu
santros parc's sėkmingai veikė 
sukilėlių vadovybėje. Simpto- 
minga, kad visiškai nutvlint 
Kauno sukilėlių aukas, tos die- 

“nos vokiečių kariniame-OKNV
(Oberkommando der
maeh t) prianešime F 1 o h r e t be apie LAF sukilimo planą-ir- 

b u v o

Wehr-

“žygdarbis” buvo specialiai
tųjų ir žemųjų kategorijų atly-Į įvairdintas, paminint jo' pavar-
ginimo.
tyvoje matyli ry

t

yįšką laikraštį. 1905-6 metais 
Gediminas su M’ckeyičium Įei
du Vaistininką, 1905 metais pa-
sirėdė Keleivis - kuris 1908 m. 
flirto socialistiniu laikraščiu, 
1908-9 m. Tėvynė, 1908 - saty
rinė Ragana, 1909 ;m

socialistiniu laikraščiu,

____ _ JL___ ___ v _ ... ,?ju°kų 
pseudopolitikierių. Laimėjo laikraštis „Dagis, juokų laikraš-
pseudopolįtikięriai, bet tai kai-]tis Pipiras, 191.1—ui. - su ciahs- 
navo “Keleiviui” gyvybė.. Nore- tinė Laisvė, kuri vėliau virto 
ta ir Maikį su Tėvu numarinti, visai_ komunistine._ir išsikėlė į 
bet jie atsigavo ir dabar, kalba- Brooklyną, N. JY-r •„ 
si Naujienose. . . • ,

yvybė. Nore-1 tinė Laisvė, kuri vėliau virto

, N. XT WU-1978
I Brooklynaą, N.Y., 1914-1978 ėjo 

Dirvos 30 nr-' A. P., rašyda- Tteitis, - o-^liau_ paskaitė Yar-
mas apie bostdniškių lietuvių dą į Sandarą. Nuo 1917 m. ėjo

prašė, kad vyriausybė. įsaky- 
tįf~žygiuojantiems-per" Lietuvą

Istorinėje perspėk- dę. Dar daugiau: Armijos va- daliniam i nepalaikyti .'bolševikų 
švs tarp taiki- das (v ė 1 į a u L _ . . . .tarp taiki- das kariuomenės - kariais -lietuvių -Sukilėlių. Kari-

L-
H* V. C ■ir 'jfidD______  - o 
K 4_____________M t___________________________________ gįft TM

___________ ■ ’ ' - i
—------------------------------------------------- ------------Great merican ream achine.
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VAIKAS Iir MUSĖ

Į Jonukui vienąsyk musė įkando. 
Supykęs vaikas tą nelabą musę 
įmanęs buvo perplėšti per pusę. 
Bet kur jis ją pagaus!

Štai bėga ji ant lango, 
antai jau — palubėj, jau ant 

grindų tėplioja, 
jau ore nardydama zimbia
ir vėl Jonukui prisitaikius . 
. kimba.

ADV. FRANK ZOGAS

MIDLAND Taupymo ir Sko
linimo bendrovė plečia operaci
jas-ir tobulina atskaitomybę. 
Susitarus su BRIDGEVIEW 
PARKŲ administracija, gautas 
sklypas ir pritaiko'mas automo
biliams pastatyti. Žiemos metu 
paruošti planai ir pradedami 
darbai DRIVE IN operacijoms 
įvesti.

Greitesnei ir tikslesnei atskąi* 
įsigy-i

fe: f 
H

O tas vis peršilęs bėgioja 
ir kaktą raukia.
“Padūkėle!” nekantriai šaukia.
“O kur dabar lakioji?
Užmušiu, nelaboji'-”

* I f 1* 11
1 1 uj

* t 

'■

----- -vnfifivBi to the place that I« mad« 
jut cf dreams. And, UK, Savings 
Rond* have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
wn come true fester than ever before.

You can buy shares in your perti- 
Ailar uream by joining the Payroll 
>Atxng* Plan wnere you work, or the 
Juuu a-Niontb pian where you bank- 

you know it, your Amencan 
• < ■ • □ b« » nsaLiy.

N<?w X BrawlA pwv -wMc h* 1d M
E*J»txiri<V < I r*ArR, 10 mnfitb* tN* <r< 
yvarK *r» tf Ir-C
a—trqy at When rawJai hrw M omM 
•4 yoor baftJr b nrt
«r kwwJ inrrwi* twrwR, bard tn. mar

’.Cake stock in America.
Now .Ekvid* h 1c*e than

I

v.

t

$tai kaip elgiamasi su pensi
ninkais Amerikos ligoninėse-

Grįžus iš ligoninės namo, ko
kiai dešimčiai dienų praslinkus, 
pradėjo mane tiesiog

Įdinti Medicare nepilnai apmo- 
jkėtų sąskai 
vienos kopijos 
dinta ryškiai įsk

JUOZAS ŽEMAITIS

Ką išdirbinė]a kai kurie gydytojai 
su pensininkais ir jų Medicare ISLA 72 KUOPOS VEIKLA

i

Kalantos vajumi ir per penke
rius metus su keliais mėnesiais 
patriotai lietuviai suaukojo ant
rą šimtą tūkstančių.

Prie gegužinės 
dieną bus lietus su griaustiniu, daug reikšmės reikia skirti ir 
bet SLA gegužinės vietos lie- spaudai, SLA organui “Tėvy 
tus nepalietė ir visą dieną buvo 
gražus oras.

Šiais metais į SLA 72-osios 
kuopos ruoštą gegužinę suva
žiavo rekordinis skaičius sve
čių. Iš St. Catharines svečiai su 
šeimininkėmis, kurios buvo pa
gaminusios įvairaus karšto 
maisto, išvyko anksčiau, ir 11:30 
vai. ryto jau buvo A. Padolskio 
sodyboje ir tuojau užkūrė viri
mo krosnį, paruošė svečiams 
karšto gardaus valgio.

Prie maisto paruošimo dirbo 
R: NORVAIŠIENĖ, D. DAUGI
NIENĖ bei J. ir M. PAUKŠČIAI 
iš; St. Catharines, J, ir E. BAJO
RAIČIAI iš Hamiltono. Maistui 
bilietus pardavinėjo N. NAVIC
KIENĖ, atvykusi laikinai iš Flo
ridos buvusių savo draugų Ham
iltone aplankyti.
'.Natalija Navickienė, anksčiau 

gyvenusi Hamiltone, turi, Flori
doje nuosavybę,-bet į SLA ge- 
gužinę jau daug metų atvyksta 
ir jau penki metai iš eiles lal- 
kina SLA 72-ajai kuopai, parda- 

_ vinėdama bilietus^ valgiams ir 
dar prisideda prie laimikių bi
lietų platinimo.

_._SLArY2-osios—kuopos—g€ 
ries pasidarė populiarios, 
nuo 1971 metų (iš gauto pelno) 
kas metai Įamžina po vieną žy- 
nuT iš Sovietų okupuotos Lietu- 
yos laisvės kovotoją, Kanados 
Lietuvių Fonde, j o vardu įneš- 
dama 100 dolerių. Šįmet buvo 
pagerbtas Viktoras PETKUS ir 
jo vardu įnešta į KLF-dą $100.

~Romo' KALANTOS-vardu—SLA 
J72-oji kuopa įnešė Į Kanados 
Lietuvių Fondą $200.

Be to. Kanados Lietuviu Fon- 
dui, telkiant lėšas antram širrr 
įūi tūkstančių, kaip tik SLA

" 72-a jai “ktropai mekom enduo j ant, 
buvo paskelbtas obalsis Romo

SLA 72 kuopos tradicinė ge
gužinė, ruošta š.m. liepos 15 d. 
Ą. Padolskio sodyboje Paris, 
Ontario, buvo sėkminga. Nors 
oro pranešėjai skelbė, kad' tą pasisekimo

i t
i

aptvin-

Poilsin išėjusius žmones, ku-ri dešimtimis milijonų nuosto-
Socialinio lio, bet kad būtų Kas nors da- 

? krašte romą tam sukčiavimui užkirsti 
(Vadinama “Senior citizen”. Lie- kelią, tai neteko, bent man, pa

Įrie gauna mėnesinius
Į draudimo čekius, šiame

itų kopijos. Ant kiek- 
buvo 
ailoni

džiai : “XO BILL Tų

anpaus- 
i du žo- 
sąskaitų 

dalį apmokėjo' mano privati ap-
{tuvių tarpe įprasta juos vadinti (stebėti, nors tos spaudos as Sa';drailda kurių kopijas taip pat 
! pensininkais, todėl šiame mano na daug skaitau. . . I gavau. Kai jau atrodė, kad bū-
rM<invip kadmiui rasiu lietu- Kad toki sukčiavimai vyksta, * ...... . , . ,rašinyje, įasiu »uu e slu pdnai informuotas, klek

tain ir vadinsiu tai ir as pats ganu įrcdvii tik- ~ .\1SKJ1, JUOS tai.; n \duniMu. K i- . * . r .. ... npnimas anovdvnias toie

Į 

S
dienrašč’ui “Naujienoms” 

•r Kanados laikraščiams “Tėviš
kės žiburiams” ir “Nepriklauso
mai Lietuvai” už talpinimą ko
respondencijų apie SLA gegu
žinės ruošimą ir tikslą. Be to, 
Drie didelio pasisekimo SLA 
72-osios kuopos gegužinės prisi
dėjo Hamiltono Vilniaus Aušros 
vartų parapijos klebonas prela
tas dr. Juozas TADARAUSKAS. 
kuris, parėmė 30 dolerių ir ragi
no per pamokslus savo parapi
jiečius vykti į SLA gegužinę ir 
nrisidėti prie Viktoro Petkaus 
oaserbimo. Taip pat. didelė pa
dėka priklauso^į^St. Catharines

nei

—
S 1

viškai, juos taip i
Kiekvienas pensininkas šia

me krašte privalo turėti taip 
vadinamą “Social Security Hos
pital and Medical” kortelę. Pa-
gal ta kortelę yra padengiama

rais mano nepilnas apgydymas toje 
ligoninėje kainavo, visas gautą
sias kopijas išsidėsčiau ant val
goma stalo ir pradėjau akylai 
tikrinli koki gydytojai mane 
gydė, kokius patarnavimus

faktais. Du įvykiai liečia 
mane patį, o trečias 
gerą pažįstama.

Po vienai eismo nelaimei, kai 
juodis, pustrokio vairuotojas 
skubiai važiuodamas per rau■' 
donas šviesas, trenkė į mane iš 
mūsų keturių ėjusių 
gatvę per žalias šviesas, buvau i 
skubiai nuvestas į artimiausią 
ligoninę, kur išbuvau beveik

mano <a”

koki gydytojai
kokius

'man jie atliko, kiek kartų manedalis ligoninių ir gydytojų išlai
dų. Sakau tik dalis, nes labai 
didelę dalį turi apsimokėti pats 
pensininkas. Tok'a padėtis ver
čia pensininkus pasirūpinti pa
galbine apdrauda, nes jos ne
turint, l 
pinigams

skersai
vizitavo per visą ligoninėje bu- 

į vimo laika ir kiek jie už tą vi- 
mano ap~są darbą išlupo iš 

draudų.kur išbuvau 
tiek^bgoninėš” tiek ' ir j septynias savaites, kurių pirmą-!

besočiai
iščiulptų visas

i'iI

■-L?

(Bus daugiau)

Bet nors ir laksto, keikia,' 
musės jis neįveikia. ■ 
Paskui dėl tos bjaurybės 
netekęs jau visai kantrybės, 
atsinešė iš kiemo kuokg, 
o dar gumbuotą, 
pritykino, kur nelaboj i 

bėginėjo, A' A
ir taip patogiai jai smdge, 
jog net per visą namųnųaidėjo. 

' - ■ . . ...
" "Tačiau musė-sveikiu sveikiausia— 

vėl vaikui suka apie au^,- 
>5 ^4 / . - . J5-

gražiais žodžiais įvertino SLA Antanas PADOLSKIS. sooybęs

sias d\i — intensive care (labai 
akyloj priežiūroj). Daug kam; 
iš mano artimųjų atrodė, kad! 
iš tos ligoninės į namus nebe-l 
grįšiu, bet būsiu nuvežtas tie-1 
šiai i kapines.

Vieni iš tos ligoninės gydyto
jų tiesiai priklausė pačiai ligo
ninei ir, už visus ligoniams at
liktus patarnavimus, jiems mo
kėjo pati ligoninė. Kita dalis 
gydytojų, už atliktus ligoninė-

gydytojai, 
pensininko su

taupąs, arba parduotų iš varžy
tynių jo baldus ir turimą namą. 
Bet nežiūrint kokios rūšies tą 

Į pagalbinę apdraudą pensininkas 
1 ir turėtų, nei ta, nei Social Secu
rity apdraudos visas ligoninių 
ir gydytojų taip vadinamas — 
dangun lipančias sąskaitas ne
apmokės.

Jei šiandien pensininkas dau 
kur gaunami 

j negauna nei iš ligoninių, nei iš 
gydytojų. Gydytojai stengiasi

RACINE, W1S.
vienuolyno viršininkui už viso
keriopą paramą ir per pamoks
lą savo parapijiečių raginimą 
vykti į SLA gegužinę Paris. On
tario.

Svečiai į SLA gegužinę pra
dėjo rinktis tuojau po vidudie- 
_nio ir medžių pavėsiuose ant 
stalų dėjo savo maistą, o kas 
■nofejirkaršlo maisto 
SLA kuopos šeimininkių. Vė- 
liau atvykę svečiai stalų nebe
gavo" ir' tūrėjo pasitenkinti tik 
susėdę ant žalios pievos.
—T.š Hamiltono atvažiavo pilnas 
autobusas su pensininkais ir 
visi dosniai parėmė SLA gegu
žinę. Atvykusieji į SLA gegu- 

-žrnę—svečiai, visi—labai—užjautė.
15 metų sunkaus kalėjimo Rusi
joje nubaustąjį Viktorą Petkų.

Oficialią dalį pradėjo SLA 
72 kuopos narė, solistė ANITA 
PAKALNIŠKYTĖ iš Hamiltono.

įvadinio žodžio pakvietė kal- 
bėti kuopos pirm. J. ŠARAP- 
NICKĄ ir atlikti Viktoro Pet
kaus vardo Įamžinimo Kanados 
Lietuvių Fonde ceremonijąr-Vė- 
liau buvo pakviestas kalbėti vi-1 v T . , .Qfocxra Tn kreipta pries Lietuvos okupantą 

-^-Sovietus,—susflaukė-gerą—at
garsį lietuvių tarpe. Jau keletas 
pareiškė, kad'jei ir kitais metais 
panašią gegužinę ruošime, pa
žadėjo ir medžiaginę paramą.

J. ir A. KERŠIAI, iš Mont- 
realio su vaikais atvykę praleis-

j ti atostogas pas gimines J. ir-M. 
PAUKŠČIUS į St. Catharinę, 
visi dalyvavo SLA gegužinėje 
Paris, Ontario, ir ta proga p.p. 
Keršiai Įteikė vertingą dovaną 
“laimės šuliniui”.

“Laimės šulinys” šiais metais 
buvo labai turtingas ir svečius 
imponuojantis;—Jo—bilietų-pla------

kuo
pa jau virš 10 metų ruošia ge
gužines, už nuoširlumą ir “lai
mės šuliniui
gerbtas ir ta proga įte kta do-

72-osios kuopos valdybos ir na- I savininkas, kur SLA 72-oji kuę „ .... „ 1 • i n _ ^4-.. Veiklus -klubas
Racine Lietuvių Moterų klu

bas yra viena iš veikliausių mu-

grįšiu, bet būsiu nuvežtas tierių veiklą už prisiminimą oku
puotos Lietuvos laisvės kovoto
jų. Be to, St. Jokūbaitis pareiš
kė, kad yra tik viena L’etuva 
;r mes turime ją mylėti, jai au- vanai SLA Auksinio Jubiliejaus 
kotis ir tą meilę perduoti savo 
vaikams, jaunimui gyvu žodžiu, 
darbais, kad jie tęstų ir toliau 
po triūsų Lietuvos laisvės idėją?-' 
Po -jo-kalbos-svečiai audringai 
plojo, kiti ašaras šluostėsi.

Rengėjai gavo reikšmingų at- 
siliepimų iš svečių už Įamžinimą

aukas buvo pa-1
sų kolonijoms organizacijų. Klu
bas ypač gerai atstovauja lie
tuvius tarptautinėse maisto pa
rodose. Į klubą yra įsijurgūsių 
lietuvių moterų iš Kenoshos, 
South Mihvaukės ir Mihvaukės,

albumas ir knyga “Ir šviesa ir 
tiesa” (autorius P. Stravinskas). 
CLARA FARR iš Paris, kuri 
jatr kelinti-metaipaaukoja-^lau
mės šullniui”_ vertingų dovanų, 
gavo dovaną
Kalantos paveikslą ir dvi kny
gas apie R. Kalantos susidegi-

itomybei tvarkyti yra 
naujausi kompiuteriai.-

MIDLAND taupymo ir skoli
nimo Lb-yei vadovauja sumanus 
finansininkas adv. (Frank Zo- 
gas ir vist lietuviai direktoriai. 
Čia mokamos^aukšeiausios- lei
stos palūkanos ir visi indėliai 
apdrausti Federalinės valdžios 
agentūroje iki 40.000 dol. In- 
v 
ir saugiai. i -

MIDLAND Taupymp Skolini-

jau penki metai iš eiles Tal- ėjo-prie

nuotaikas bei veiklą, užsimena Darbininkas, kurį 1951 m. perė- 
ir apie spaudą: ± . j -— ------ r -
------------ kėlė į-Brooklyną,

i r _
^įvyriausybė iai buvo pada-j Bito, Atgimimai

žvaigždė; Vytis. Buvot ir inepe- nio b-vės taupytojų indėliai vir-
I • X AVRAXJLL1CĮ A^XVAAAAAXA,Gmndherr,-kunsbuvo-Baltijos| 

jr gandinavijos skyriaus vedė-j tomas Ue.
jas. jr pamfcntavo apie gah- įnįikl<4,edijos; kunoS-iš-- 
mą sukilimu ir vyriausybės su- ■ —•
darymą, bet nuomones is jją- 
ręigūiio nesusilaukė. ’ 
— (3) Birželio' pas K. škir-

mė tėvai pranciškonai ir per* 
I k ė i ė į Brook 1 yną, N. Y. 1952 - m... 
•trumpai ėjo Rytas. Dar ėjo

nusi. ' ' ■
(2) Balandžio mėm-Kv Škir-

Išmintys,- S a t y r 6s, ' Darbas:
I

pa lankėsi pas. pasiuntinį Xonj^™^-\eidiniU/VūŽubs- "leido

ir’ Skandinavijos skyriaus vedė-

mą sukilimą ir vyriausybės sii-
t’ "

ręigūho nesusilaukė.

pa S (vyko , vienas bu vęs Lietu-

“O, nelabasis padare!
sušuko vaikas

Seniai tave; užmušti laikas!
Dabar tu nepaspruksi1 ’’ 
Ir vėl jis puolė musę.

1
Įrėmintą Romo j

palengvilrimųrtai-te- je-I^Lsjmnkanis patarnavimus,■didžįum^wdaro racinietės 
• iš atlyginimus reikalaudavo is;

_-g*' •- 
Bet ir dabar tik stalas*subildėjo. 
Tik jau ir tėvas atskubėjo.

estavimai^atliekaTni"T-atsargiarl-Su-kitokar-sūnų--svaistajitis_^------
pamatęs • • -t---

ir- -visą reikalą .supratęš> 
i: “Paikutį, tavo 

darbas — juokas.;

nes
Lietuvos—laisvės kovotojo- V-ik-_ nimą^reįkalaujant sovietus grą

i 
iMėdicare.

. Iš ligoninės buvau išprašytas 
dar pusiau invalidas. Kai išėji
mo dieną mane paskutiniu kart 
aplankė ~ gydytojas, ir aš pak
lausiau jo, ko'dėl mane dar vi
siškai silpną taip greit iš čia iš- 
veja, tai gavau iš jo labai trum
pą atsakymą:

Rugpiūčio mėn. 12 d- klubie- 
tės ruošia gegužinę gražioje 
Vinco Bagdono sodyboje prie 
Mičigano ežero kranto, kuri 
prasi dės nuo' vidudienio.

Veiks baras, bus įvairių už
kandžių. 'Visi maloniai kviečia
mi gegužinėje dalyvauti ir mo- 
Talimai bei finansiniai-paremti—

kudgreičiau jį iš ligoninės iš=- 
stumti (du kart taip atsitiko is 

manim), nors -pensininkas, 
dar jaučiasi ir labai blogai. 
Reik pasakyti, kad ir pačios gai
lestingos seserys (nurses) labai 
dažnai-“visai nekreipia -dėmesio 
i ligonius pensininkus, o nak
ties metu, tiesiog jų negalima 
prisišaukti, nors jų tarpusaviai

ežero kranto.
žinti Lietuvai laisvę. 'su

atsisveikindami su
toro Petkaus vardo.

Elvyra BAJORAITIENĖ taip 
pat__gerai_ atsiliepė, kad SLA
72-oji kuopa pakvietė Stasį Jo
kūbaitį kalbėti, kuris pasakė vi
są eilę patriotinių minčių, ku
rios ne vienam pasiliks širdyje, 
kad mes esame lietuviai, o Lie- 
tuva yra tik viena ir ją turime 
mylėti, aukotis ir dirbti jos iš- 
laisvinimui.

Ši SLA 72-osios kuopos de-
nu-

Svečiai, 
gegužinės rengėjais, pareiškė: 
Iki pasimatymo—kitais metais!

J. Šarapnickas dažnai-“visainekreipia -dėmesio

— Here is not Nursing house, | klubo veiklą.
— ir apsisukęs išėjo.

jam sako tai

Ar reikia musei kuokos!
Kas-uodus lapių spąslais gaudo !
Kas žvirblius- iš patrankų .

sau • ■r*^ :

100 dolerių. Šįmet buvo Jurgis MilasMirtis dėl katės
MILANAS, Italija. —

ši ja 50 milijonų dolerių, o jau- 
ei vis~ ir - Darbiainkas.-0 1953. Jiiausras Marquette Parkb sky-

rius jau sutelkė 11 milijonų do- 
leriu. ■ L

■

MIDLAN.D; Taap. ir- Sko’L, b-
-vės , vadovybė dėkoja yįsįėms. IFTėvaš paėmė skiedrelę,': 
taupytojams už rodomą: prielan- , 
kurną ir prašo savo santaupas -

toliau, laikyti saugiausiame ir ta nuvirto 
lietuvių vadovaujamame- ban
ke. .....

MIDLAND-Savings-and-Loan

m. pasirodė piririas tomas Lie-

ėjo viso 36 Minai ir 6 tomai En- 
ciklopediaTAtu^caT’Be^to  ̂enr 
ciklopedijų leidėjas Juozas Ka- 
pdęius yra išleidęs—ir eile gera 
knygų. ‘ c 1

Pagal aukščiau paminėtą ma- 
me. ir pranešė, kad Vokietijos tome, kad Bostone buvo labai

vos saugumo vtildihihkaš, tuo 
metu tarnavęs vokiečių šaugu-

'ir

gyvan veikli ’ lietuvių kolonija- 
Sakome - kad buvo, nes daug 
buvusių7-organizacijų y ra išny- 

Lietuvą, neskelbti nepriklauso- kusios, arba visai nėbeparbdo' 
mybės ir nesudaryti vyriaušy- i savo ' ------- -
bės. ■ .fe’"' '

(4) Per pažįstaiftus niėgmda-įvirino, 
mas pasimatyti su kuo nors išl • -

-vįdaui- reikalų THKniWrijl~Tėį- 
kalauja karo’ atvejų, vokiečių 
kariuomenei- - žygiuojant . p er

r veiklos. O iš tiek ėjusių 
j lietuviškų laikraščių - neliko nei

Buvo skaičiuojama, kad B’os- 
užsieniųf reikalų - ministerijo'š, tone ir jo apylinkėse gyvena ke- 
K. Škirpa birželio 17 tegavo j heis dešimtys tūkstančių lietu- 
-pasimatyti—su^^dr,—Petef* '' i viū- Jų yra ir dabar, bet gi lie- 

m • _ A. . • ■ * •- • • i,. - XI- zs 1 nil-vn ♦ rvL 1

K. Škirpa birželio 1*7 tegdvojlids dešimtys tūkstančių lietu-

----- Kleist,—partijom pareigūnu -prie tuviško laikraščio tokioje dide- 
Ribbentrdpo biuro; iš jo paty- —-------------------------------

kad Baltijos ‘kraštų klausi* . 
mas Vokietijos vyriausybės dari 
pesas išspręstas. . į |
^(5) Pasidaręs išvadą, ka<

_—/os klausimas gali būti- 
Jrendžiamas be Lietuvos va-
iibs, K. Skitįia d^mėgino. iri

Hįvo pasimatyti su von Grund 
fiėrr birželio 19. Jam K. Škirpa 
įteikė - memorandumą, -'-kuris 
buvo' pritartas ir geto. St^Raš"

Lietu v

ENERGY 
H WISE

tikio ir kurio išvadoje pasisako-1 

nepriklausomybės, del sukilimo 
ir vyriausybės- Memorandume 
įspėjo, kad “jei Lietuvos vy- 
riausvbė nebūto sūformuo’ta iš 
anksto, tai nebūtų jokios, garan-

ma už lietuviu tautos kbva.dėh
■r. :. - i , i .’J

tijos, jog sukilę lietuviai patys 
nepaskelbs naujos Lietuvos vy- 
riausyliės” (Baltikiš, Kovose... 
lt 150 p). Memorandumas bu- 
v<f priimtas, tačiau jokio į jį at
sakymo. « „ ? . ».

Limit use of diswasher
1 to once a Bay, after the 

evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Born LomK

i

r

,į1
H i

(Bus daugiau)

—t - or------------
For your headache get

extra strength and safety, too.
Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used

directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

More strength then any reg
ular headache tablet. And _______
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. < tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin ttarts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. Jhat’s cwmmon tense; That's Anacin.

... ' -

with safety.

_.ič

T
3
L

Italų 
temperamentą rodo kad ir se- 
kantis nuotykis, kūr~ dėl katės 
-ir- katino flirto kaimynas kaimy-

ėjęrapylinkėje4ašp ir neJiko .
K, Petrokaitis

Powerful anti-iteh 
drag you can buy 
without an Rx!

nusižiūrėjo vikriąją muselę, 
teug^ai-rankasukii’to,—— -

A- Giedrius, !
175 psl. gausiai iliustruotas rin 
kihys, : gaunamas Naujienose, 
kaina $2)-

monstratyvinė gegužinė

PASAKĖČIOS, Į
I

r?
— Jungtinių Tautų sargai iš

eis iš Sinajaus, kai izraelitai 
išeis iš Sinajaus. '

— Indijos premjeras čaran J ■ 

Singh, jau-matoši, planuoja su
jungti Gandhi ir Desai partijas 
į vieną didelę Kongreso pattiją.

s

^9t

EXPRESSWAY DPMMr

£

RiCOZENE

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 

‘ severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE-n. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. c

K

yOL/LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILH 
YOCTRE FOLLOWING TOO CLOSELY^.

SOME CHICAGO MOTOR CLUS TIPS ON

t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, HLL Tuesday, August 7, 1979
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FIGHT HEAPT D»Sį.-a .t

GIVE HEAPT r J\- Į

1

J

A

9

-I

■■ Į,j i. .i n

IF VOL! DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN J

THE R/GMr LANE.
l

-suomenės—veikėjas Stasys JO-
KUBAITIS iš Toronto, kuris

' '■ ------- ———- i

- -ir katino flirto kaimynas kaimy-: 
nui atėmė gyvybę. Policijos pra- 
-nešimu, vienas .milanietis Alfre-
do Inglese, 58 metų amžiaus, nu-

juokavimai ir kalbos girdima 
visoje ligoninėje.
—Labar-dažnai-pasitaiko_.skai-
tyti amerikietiškojo spuadoje.
kad dėl ūdytojų ir ligoninių 
sukčiavimd, Social Security tu-

---------- JAY DRUGS VAISTINĖ--------
2759 W. 71st St, Chicago, III

I-----»-RŪPESTINGALIŠPJLDOMI RECEPTAI.. • FANNIE MAY SAL-

I
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KNOW YDUR HEART
1 MARQUETTE |

MINI-MART I

s
I
1II t
i
B

iSS

itll

(Under New Ownership)

2812 W. MARQUETTE ROAD 925-4825

T-Bone Steak................ .................... $2.29/pound
Round Steak  .................................. $1.69/pound
Ground Beef  ....................................$1.99/pound
or $1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak .
Pork Chops

$2.99/pound
$1.19/pound

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

Sliced Bacon ...
Polish Ham ....
Boiled Ham ....

........$1.397pound
___ $2.89/pound
.......$1.79/pound

Produce:

Cabbage ............................................
Carrots ——.....................................
Tomatoes .......
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz..
Flavor Kist Cookies ...................
Milk . ......................................—

$0.19/pound 
$0.29/pound 
$0.49/pound 

..... $1.49 4- dep. 
... 3 p. for S1.00 
......... $1.69/gal.

FREE DELIVERY OVER $10.00

Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 8 P.M.

Sunday 9 A.M. to 3 P.M.

n n n

Užeikite! Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai.

Sutaupysite daug laiko ir pinigų.

tw.u- . y-*--"--"~a-

i
1

i

NIŠKYTĖ, M. BORUSIENĖ iš 
Hamiltono ir Ona SAKALAUS
KIENĖ iš St. Catharines labai 
sėkmingai platino laimikių bi
lietus.

Šiais metais savanoris-kūrėjas

k

HELP YOUR HEAR! FUND

I

HELP YOUR HEART

siskundė savo kaimynui Filippo 
Taglialami, 42 m., kad jo katinas- ” 

-lankosi- pas _šio katę^ Taglialami 
1 nubėgęs namo atsinešė peili ir 

keturis kartus perdūrė Inglese 
per vidurius. Taglialami areš
tuotas ir kaltinamas žmogžu- 
’ dyste. ~~

per vidurius. Taglialami. > • Y_

ISuv

b -iš

v
i

DUMYNAI • KOSMETLKOS'REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206 II

a

Turime po kelias
RETAS' KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PlkintUką ir tub

tpraiyoud, paimti Ii gyvenimo. Lengva* rtiliu*. gyva kalba. < 
ISO p«L Kaina CJ0.

Dr. Jwaaa B. HISTORY OP LITHUANIA. Lletnvcw IMcrtJes
antranki nuo pat «enujp amilą Iki pokario setų. Vidutinio formato. 147 
^sL, kainuoja SX.OO.

Dr. B. VYTAUTAS THE ORE AT. Utortnlal PLK Vy
luto bruožai, paliečiant to laiko Lieturo* vaLrtyoe* ir X* kaimynu istorija 
111 pal. Kaina S3.00. Kietai* vlrielial* S4.0Ū.

Dauguma tip knygų yra tinkamos dovano* Įvairintai* progom!*. Ja* b 
dtaa knyga* galima l*igyti atatlankiua 1 Naujiena* arba ttaiuntn* JeJtl <’ 
pinigine perlaida

ipniynud, paimti ii gyvenimo. Lengvi# rtlliuf. gyvi kliba.

NAUJIENOS
17M Hafrtad StrwM. TH <*••>

i

f

nuotyki 
I

■
I

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIK.A GAUT) NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

■ j*. • » • B * w > a . A. . . a a * a. a a.JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ovuan — MINTYS IR DARBAI. 230 p«L. liečiančiu* 190B• -------- - - ' __J

R.M
metQ Jvyklui, /•blonakic Ir Totoraičio jauno dienu tr 
rtpCalBU-________________________________________

□r. A. J. Muturi — DAMTYI, ju priefiflra, aveikata tr crtrfia 
Kietai! rlriallaia, vietoje $4.00 dabar tik___ —i-.
Minki Ūla vlrieULala tik _ ___ ________________ _ -

Dr, K A — AUKfTA KULTOJtA — tlAUKOl tMONtl.
KMiooAr pc ®oropa Dabar tik 

fale 1*1 vfcriaalrfH paitg, aHIvnfva arb«

NAUJIENOS,
17I» HAL8TKD ST. CHICAGO. UJ- «SP>
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1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ ... $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai__ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __________________  $15.(kl

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

i

v

$10.00

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, IB., 60608

Pridėti dolerj palto illaidoma.

iAz’SZ' j r
■■ \ ; ■■■

( — NAUJI SNO*, CMICAEO •, ILU Tuesday, August 7, 1979.
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VOLDBIARININKAI VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS
Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei-
dejas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 
nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybė, pradėjo šmeižti ir te- 
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių. Kad Amerikos

nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie

Kad Ajnerikos 
lietuviai pažintų voldemarininkus ir suprastų jų šmeižimo 
tikslus.
zaič o, A. Sūduvio ir kitais vardais, straipsnį.

(Tęsinys)

Atsiribojama nuo Sovietų 
Sąjungos ir jos gyvenimo for
mų, laikinoji vyriausybė nieku 
nesiaagažavo Vokietijos atžvil
giu. To ypačiai vengė, nežino
dama, koki santykiai yra Ber
lyne tarp min. pirmininko bei 

reikalų ministerio ir 
; vvriausvbės. Tad 

tenkinosi dviem aiškiais pasi
sakymais: pasisakymu už Lie
tuvos nepriklausomybę, pritari
mu Vokietijos kovai prieš bol
ševizmą.

Trečias vvriausvbės siekimas 
buvo pasireikšti su savu socia
liniu veidu. Ūkiniame gyveni
me. pabrėždama privatinės nuo
savybės ir^>ftvatinės iniciaty- 

.principą, ji betgi neišleido 
iš akių socialinės lygybės reika
lo. Rūpindamasi šalinti sociali7 
nės nelygybės pagrindą, priva
čios nuosavybės dydį apribojo; 
pvz. žemės ūkyje vietoj Steigia
mojo ’Seimo nustatytos normos' 
80 ha, o vėlesniais--laikais pa
keltos iki 150 ha, laikinoji-- vy- 

-riausybė nustatė 50 ha (pažy
mėtina. kad ir antrosis sovieti
nės okupacijds laikais partiza
nų vadovybės buvo pasisakyta 
nž 50 ha); stambioji pramonė, 
prekyba, kapitalas — visa tai 
grąžinta privatinei nuosavybei, 
bet apdėta progresyviniais mo- 
kesčiaisv Tais -pat-socialinės-ly=. 
gybęs sumetimais sumažintas 
skirtunias-įarp t a rr.au tojų, auks.-

spausdiname frontininkų vado, veikusio J. Bra-
(N, Red.)

nuo

užsienių i 
Vokietijos

fe J-

Solistė Anita Pakalniškytė

rERA ŽINIA MIDLAND TAUPYTOJAMS
i Assn. centras — 8929 So- Har- 

į Į lem Ave.*, Bridgeview, IL. 60455;
, skyriai - 2657 West 69 Street,

K|

1

ti■■
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E. a' -4* y
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HAMILTON, ONTARIO, KANADA
Į Marquette Parke ir 4040 Ar
cher Ave., Brighton Parke.

dekliaraci-
nių pareiškimų, kurios buvo
nosios vyriausybes

anksčiau skelbiamos programo
je “Į organiškosios valstybės 
kūrybą”. Tai darės nesąmonin
gai, 
sios

savaime, nes eilė laikino- 
vyriausybės žmonių kaip 

tik buvo išaugę tos programos 
idėjose.

Tačiau ir laikinosios vyriau
sybės socialinei programai vyk
dyti ir pačiai vyriausybei išsi
laikyti 
lys-

b. Kliūtys Berlyne: jokios ne-- 
priklausomybės ir jokios vy
riausybės

Lietuviu visuomenė vokiečių 
kariuomene _sutiko_ palankiai. 
Tačiau iš pat pirmųjų dienų 
ėmė neraminti vokiečių žygiai. 
'"Birželio^2Lą j ą,—K—yr^trečiąją 
karo dieną, pietumis Kauno ra-

feldmaršalas) Friedrichas Wil- 
helmas von Kuechler, kuris Į 
lietuvių sukilėliu išlaisvintą 
Kauną galėjo birželio 25 d. žy-

t MŪSŲ SKAUDOJE
Bostono lietuviai leido daug Bostone kunigas žebrys 1895 

giuoti beveik paradinės rikiuo- laikraščių, bet dabar, neturi nė metais leido du mėnesius Lietu- 
pastatytos vokiečių reicho, tės tvarka, už tai buvo apdova- vieno.

greitai paaiškėjo kliu-

sukilėlių

notas geležinio kryžiaus riterio u.s. Bostono lietuviai dar negali 
drdinu” (Zu Ivinskis, Į Laisvęr^tsikvpšėti dėl savaitraščio “Ke- 
1962 Nr. 29-66, o taip, pat St.ilėivis” mirties.-Pąskųtiniais me- 
Raštikis, Kovose dėl ■ Lietuvos^tais matėsi šio laikraščio pusla

piuose agonija Lovos tarp kla
sikinės pdlitikos šalininkų ir

II, 293-4 p.). ' ■
Visa eilė tolimesnių .vokiečių 

kariuomenės veiksmų 
laikinosios vyriausybės narius, 
nes jie nežinojo' tikrojo Vokie
tijos nusistatymo dėl sukilimo 
ir dėl laikinosios vyriausybės 
.paskelbimo. Žinios atėjo tik.su 
pirmaisiais K. Škirpos atsiųs-, 
tais ryšininkais ir su geru St.- 
Raštikiu, kuris atskrido į Kau-

birželio . 28. Tos žinios ;.at- 
skleidė vokiečių vyriausybės 
pažiūras ir -veiksmus Berlyne. 
Iš nežinios-kilo aikštėn toki .fak
tai:: • X

(1) K. Škirpa^ kaip buvęs- 
I ka ro< attache, įbuvo-.painforma- 
vęs Vokietijos karinę vyriausy-

stebino

diofone pasirodė dviejų karei
vių lydimas vokiečių karinih- 
jkasr Kai jis savo daliniui vokiš- 
kai pranešė: “Čia leitenantas 
Flohret, ką tik užėmiau Kauno 
radiofoną ir ant Kauno muzė- 
jaus bokšto iškėliau reicho vė-- 
liavą”, Kauno siųstuvas jau pu
santros parc's sėkmingai veikė 
sukilėlių vadovybėje. Simpto- 
minga, kad visiškai nutvlint 
Kauno sukilėlių aukas, tos die- 

“nos vokiečių kariniame-OKNV
(Oberkommando der
maeh t) prianešime F 1 o h r e t be apie LAF sukilimo planą-ir- 

b u v o

Wehr-

“žygdarbis” buvo specialiai
tųjų ir žemųjų kategorijų atly-Į įvairdintas, paminint jo' pavar-
ginimo.
tyvoje matyli ry

t

yįšką laikraštį. 1905-6 metais 
Gediminas su M’ckeyičium Įei
du Vaistininką, 1905 metais pa-
sirėdė Keleivis - kuris 1908 m. 
flirto socialistiniu laikraščiu, 
1908-9 m. Tėvynė, 1908 - saty
rinė Ragana, 1909 ;m

socialistiniu laikraščiu,

____ _ JL___ ___ v _ ... ,?ju°kų 
pseudopolitikierių. Laimėjo laikraštis „Dagis, juokų laikraš-
pseudopolįtikięriai, bet tai kai-]tis Pipiras, 191.1—ui. - su ciahs- 
navo “Keleiviui” gyvybė.. Nore- tinė Laisvė, kuri vėliau virto 
ta ir Maikį su Tėvu numarinti, visai_ komunistine._ir išsikėlė į 
bet jie atsigavo ir dabar, kalba- Brooklyną, N. JY-r •„ 
si Naujienose. . . • ,

yvybė. Nore-1 tinė Laisvė, kuri vėliau virto

, N. XT WU-1978
I Brooklynaą, N.Y., 1914-1978 ėjo 

Dirvos 30 nr-' A. P., rašyda- Tteitis, - o-^liau_ paskaitė Yar-
mas apie bostdniškių lietuvių dą į Sandarą. Nuo 1917 m. ėjo

prašė, kad vyriausybė. įsaky- 
tįf~žygiuojantiems-per" Lietuvą

Istorinėje perspėk- dę. Dar daugiau: Armijos va- daliniam i nepalaikyti .'bolševikų 
švs tarp taiki- das (v ė 1 į a u L _ . . . .tarp taiki- das kariuomenės - kariais -lietuvių -Sukilėlių. Kari-

L-
H* V. C ■ir 'jfidD______  - o 
K 4_____________M t___________________________________ gįft TM

___________ ■ ’ ' - i
—------------------------------------------------- ------------Great merican ream achine.
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VAIKAS Iir MUSĖ

Į Jonukui vienąsyk musė įkando. 
Supykęs vaikas tą nelabą musę 
įmanęs buvo perplėšti per pusę. 
Bet kur jis ją pagaus!

Štai bėga ji ant lango, 
antai jau — palubėj, jau ant 

grindų tėplioja, 
jau ore nardydama zimbia
ir vėl Jonukui prisitaikius . 
. kimba.

ADV. FRANK ZOGAS

MIDLAND Taupymo ir Sko
linimo bendrovė plečia operaci
jas-ir tobulina atskaitomybę. 
Susitarus su BRIDGEVIEW 
PARKŲ administracija, gautas 
sklypas ir pritaiko'mas automo
biliams pastatyti. Žiemos metu 
paruošti planai ir pradedami 
darbai DRIVE IN operacijoms 
įvesti.

Greitesnei ir tikslesnei atskąi* 
įsigy-i

fe: f 
H

O tas vis peršilęs bėgioja 
ir kaktą raukia.
“Padūkėle!” nekantriai šaukia.
“O kur dabar lakioji?
Užmušiu, nelaboji'-”

* I f 1* 11
1 1 uj

* t 

'■

----- -vnfifivBi to the place that I« mad« 
jut cf dreams. And, UK, Savings 
Rond* have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
wn come true fester than ever before.

You can buy shares in your perti- 
Ailar uream by joining the Payroll 
>Atxng* Plan wnere you work, or the 
Juuu a-Niontb pian where you bank- 

you know it, your Amencan 
• < ■ • □ b« » nsaLiy.

N<?w X BrawlA pwv -wMc h* 1d M
E*J»txiri<V < I r*ArR, 10 mnfitb* tN* <r< 
yvarK *r» tf Ir-C
a—trqy at When rawJai hrw M omM 
•4 yoor baftJr b nrt
«r kwwJ inrrwi* twrwR, bard tn. mar

’.Cake stock in America.
Now .Ekvid* h 1c*e than

I

v.

t

$tai kaip elgiamasi su pensi
ninkais Amerikos ligoninėse-

Grįžus iš ligoninės namo, ko
kiai dešimčiai dienų praslinkus, 
pradėjo mane tiesiog

Įdinti Medicare nepilnai apmo- 
jkėtų sąskai 
vienos kopijos 
dinta ryškiai įsk

JUOZAS ŽEMAITIS

Ką išdirbinė]a kai kurie gydytojai 
su pensininkais ir jų Medicare ISLA 72 KUOPOS VEIKLA

i

Kalantos vajumi ir per penke
rius metus su keliais mėnesiais 
patriotai lietuviai suaukojo ant
rą šimtą tūkstančių.

Prie gegužinės 
dieną bus lietus su griaustiniu, daug reikšmės reikia skirti ir 
bet SLA gegužinės vietos lie- spaudai, SLA organui “Tėvy 
tus nepalietė ir visą dieną buvo 
gražus oras.

Šiais metais į SLA 72-osios 
kuopos ruoštą gegužinę suva
žiavo rekordinis skaičius sve
čių. Iš St. Catharines svečiai su 
šeimininkėmis, kurios buvo pa
gaminusios įvairaus karšto 
maisto, išvyko anksčiau, ir 11:30 
vai. ryto jau buvo A. Padolskio 
sodyboje ir tuojau užkūrė viri
mo krosnį, paruošė svečiams 
karšto gardaus valgio.

Prie maisto paruošimo dirbo 
R: NORVAIŠIENĖ, D. DAUGI
NIENĖ bei J. ir M. PAUKŠČIAI 
iš; St. Catharines, J, ir E. BAJO
RAIČIAI iš Hamiltono. Maistui 
bilietus pardavinėjo N. NAVIC
KIENĖ, atvykusi laikinai iš Flo
ridos buvusių savo draugų Ham
iltone aplankyti.
'.Natalija Navickienė, anksčiau 

gyvenusi Hamiltone, turi, Flori
doje nuosavybę,-bet į SLA ge- 
gužinę jau daug metų atvyksta 
ir jau penki metai iš eiles lal- 
kina SLA 72-ajai kuopai, parda- 

_ vinėdama bilietus^ valgiams ir 
dar prisideda prie laimikių bi
lietų platinimo.

_._SLArY2-osios—kuopos—g€ 
ries pasidarė populiarios, 
nuo 1971 metų (iš gauto pelno) 
kas metai Įamžina po vieną žy- 
nuT iš Sovietų okupuotos Lietu- 
yos laisvės kovotoją, Kanados 
Lietuvių Fonde, j o vardu įneš- 
dama 100 dolerių. Šįmet buvo 
pagerbtas Viktoras PETKUS ir 
jo vardu įnešta į KLF-dą $100.

~Romo' KALANTOS-vardu—SLA 
J72-oji kuopa įnešė Į Kanados 
Lietuvių Fondą $200.

Be to. Kanados Lietuviu Fon- 
dui, telkiant lėšas antram širrr 
įūi tūkstančių, kaip tik SLA

" 72-a jai “ktropai mekom enduo j ant, 
buvo paskelbtas obalsis Romo

SLA 72 kuopos tradicinė ge
gužinė, ruošta š.m. liepos 15 d. 
Ą. Padolskio sodyboje Paris, 
Ontario, buvo sėkminga. Nors 
oro pranešėjai skelbė, kad' tą pasisekimo

i t
i

aptvin-

Poilsin išėjusius žmones, ku-ri dešimtimis milijonų nuosto-
Socialinio lio, bet kad būtų Kas nors da- 

? krašte romą tam sukčiavimui užkirsti 
(Vadinama “Senior citizen”. Lie- kelią, tai neteko, bent man, pa

Įrie gauna mėnesinius
Į draudimo čekius, šiame

itų kopijos. Ant kiek- 
buvo 
ailoni

džiai : “XO BILL Tų

anpaus- 
i du žo- 
sąskaitų 

dalį apmokėjo' mano privati ap-
{tuvių tarpe įprasta juos vadinti (stebėti, nors tos spaudos as Sa';drailda kurių kopijas taip pat 
! pensininkais, todėl šiame mano na daug skaitau. . . I gavau. Kai jau atrodė, kad bū-
rM<invip kadmiui rasiu lietu- Kad toki sukčiavimai vyksta, * ...... . , . ,rašinyje, įasiu »uu e slu pdnai informuotas, klek

tain ir vadinsiu tai ir as pats ganu įrcdvii tik- ~ .\1SKJ1, JUOS tai.; n \duniMu. K i- . * . r .. ... npnimas anovdvnias toie

Į 

S
dienrašč’ui “Naujienoms” 

•r Kanados laikraščiams “Tėviš
kės žiburiams” ir “Nepriklauso
mai Lietuvai” už talpinimą ko
respondencijų apie SLA gegu
žinės ruošimą ir tikslą. Be to, 
Drie didelio pasisekimo SLA 
72-osios kuopos gegužinės prisi
dėjo Hamiltono Vilniaus Aušros 
vartų parapijos klebonas prela
tas dr. Juozas TADARAUSKAS. 
kuris, parėmė 30 dolerių ir ragi
no per pamokslus savo parapi
jiečius vykti į SLA gegužinę ir 
nrisidėti prie Viktoro Petkaus 
oaserbimo. Taip pat. didelė pa
dėka priklauso^į^St. Catharines

nei

—
S 1

viškai, juos taip i
Kiekvienas pensininkas šia

me krašte privalo turėti taip 
vadinamą “Social Security Hos
pital and Medical” kortelę. Pa-
gal ta kortelę yra padengiama

rais mano nepilnas apgydymas toje 
ligoninėje kainavo, visas gautą
sias kopijas išsidėsčiau ant val
goma stalo ir pradėjau akylai 
tikrinli koki gydytojai mane 
gydė, kokius patarnavimus

faktais. Du įvykiai liečia 
mane patį, o trečias 
gerą pažįstama.

Po vienai eismo nelaimei, kai 
juodis, pustrokio vairuotojas 
skubiai važiuodamas per rau■' 
donas šviesas, trenkė į mane iš 
mūsų keturių ėjusių 
gatvę per žalias šviesas, buvau i 
skubiai nuvestas į artimiausią 
ligoninę, kur išbuvau beveik

mano <a”

koki gydytojai
kokius

'man jie atliko, kiek kartų manedalis ligoninių ir gydytojų išlai
dų. Sakau tik dalis, nes labai 
didelę dalį turi apsimokėti pats 
pensininkas. Tok'a padėtis ver
čia pensininkus pasirūpinti pa
galbine apdrauda, nes jos ne
turint, l 
pinigams

skersai
vizitavo per visą ligoninėje bu- 

į vimo laika ir kiek jie už tą vi- 
mano ap~są darbą išlupo iš 

draudų.kur išbuvau 
tiek^bgoninėš” tiek ' ir j septynias savaites, kurių pirmą-!

besočiai
iščiulptų visas

i'iI

■-L?

(Bus daugiau)

Bet nors ir laksto, keikia,' 
musės jis neįveikia. ■ 
Paskui dėl tos bjaurybės 
netekęs jau visai kantrybės, 
atsinešė iš kiemo kuokg, 
o dar gumbuotą, 
pritykino, kur nelaboj i 

bėginėjo, A' A
ir taip patogiai jai smdge, 
jog net per visą namųnųaidėjo. 

' - ■ . . ...
" "Tačiau musė-sveikiu sveikiausia— 

vėl vaikui suka apie au^,- 
>5 ^4 / . - . J5-

gražiais žodžiais įvertino SLA Antanas PADOLSKIS. sooybęs

sias d\i — intensive care (labai 
akyloj priežiūroj). Daug kam; 
iš mano artimųjų atrodė, kad! 
iš tos ligoninės į namus nebe-l 
grįšiu, bet būsiu nuvežtas tie-1 
šiai i kapines.

Vieni iš tos ligoninės gydyto
jų tiesiai priklausė pačiai ligo
ninei ir, už visus ligoniams at
liktus patarnavimus, jiems mo
kėjo pati ligoninė. Kita dalis 
gydytojų, už atliktus ligoninė-

gydytojai, 
pensininko su

taupąs, arba parduotų iš varžy
tynių jo baldus ir turimą namą. 
Bet nežiūrint kokios rūšies tą 

Į pagalbinę apdraudą pensininkas 
1 ir turėtų, nei ta, nei Social Secu
rity apdraudos visas ligoninių 
ir gydytojų taip vadinamas — 
dangun lipančias sąskaitas ne
apmokės.

Jei šiandien pensininkas dau 
kur gaunami 

j negauna nei iš ligoninių, nei iš 
gydytojų. Gydytojai stengiasi

RACINE, W1S.
vienuolyno viršininkui už viso
keriopą paramą ir per pamoks
lą savo parapijiečių raginimą 
vykti į SLA gegužinę Paris. On
tario.

Svečiai į SLA gegužinę pra
dėjo rinktis tuojau po vidudie- 
_nio ir medžių pavėsiuose ant 
stalų dėjo savo maistą, o kas 
■nofejirkaršlo maisto 
SLA kuopos šeimininkių. Vė- 
liau atvykę svečiai stalų nebe
gavo" ir' tūrėjo pasitenkinti tik 
susėdę ant žalios pievos.
—T.š Hamiltono atvažiavo pilnas 
autobusas su pensininkais ir 
visi dosniai parėmė SLA gegu
žinę. Atvykusieji į SLA gegu- 

-žrnę—svečiai, visi—labai—užjautė.
15 metų sunkaus kalėjimo Rusi
joje nubaustąjį Viktorą Petkų.

Oficialią dalį pradėjo SLA 
72 kuopos narė, solistė ANITA 
PAKALNIŠKYTĖ iš Hamiltono.

įvadinio žodžio pakvietė kal- 
bėti kuopos pirm. J. ŠARAP- 
NICKĄ ir atlikti Viktoro Pet
kaus vardo Įamžinimo Kanados 
Lietuvių Fonde ceremonijąr-Vė- 
liau buvo pakviestas kalbėti vi-1 v T . , .Qfocxra Tn kreipta pries Lietuvos okupantą 

-^-Sovietus,—susflaukė-gerą—at
garsį lietuvių tarpe. Jau keletas 
pareiškė, kad'jei ir kitais metais 
panašią gegužinę ruošime, pa
žadėjo ir medžiaginę paramą.

J. ir A. KERŠIAI, iš Mont- 
realio su vaikais atvykę praleis-

j ti atostogas pas gimines J. ir-M. 
PAUKŠČIUS į St. Catharinę, 
visi dalyvavo SLA gegužinėje 
Paris, Ontario, ir ta proga p.p. 
Keršiai Įteikė vertingą dovaną 
“laimės šuliniui”.

“Laimės šulinys” šiais metais 
buvo labai turtingas ir svečius 
imponuojantis;—Jo—bilietų-pla------

kuo
pa jau virš 10 metų ruošia ge
gužines, už nuoširlumą ir “lai
mės šuliniui
gerbtas ir ta proga įte kta do-

72-osios kuopos valdybos ir na- I savininkas, kur SLA 72-oji kuę „ .... „ 1 • i n _ ^4-.. Veiklus -klubas
Racine Lietuvių Moterų klu

bas yra viena iš veikliausių mu-

grįšiu, bet būsiu nuvežtas tierių veiklą už prisiminimą oku
puotos Lietuvos laisvės kovoto
jų. Be to, St. Jokūbaitis pareiš
kė, kad yra tik viena L’etuva 
;r mes turime ją mylėti, jai au- vanai SLA Auksinio Jubiliejaus 
kotis ir tą meilę perduoti savo 
vaikams, jaunimui gyvu žodžiu, 
darbais, kad jie tęstų ir toliau 
po triūsų Lietuvos laisvės idėją?-' 
Po -jo-kalbos-svečiai audringai 
plojo, kiti ašaras šluostėsi.

Rengėjai gavo reikšmingų at- 
siliepimų iš svečių už Įamžinimą

aukas buvo pa-1
sų kolonijoms organizacijų. Klu
bas ypač gerai atstovauja lie
tuvius tarptautinėse maisto pa
rodose. Į klubą yra įsijurgūsių 
lietuvių moterų iš Kenoshos, 
South Mihvaukės ir Mihvaukės,

albumas ir knyga “Ir šviesa ir 
tiesa” (autorius P. Stravinskas). 
CLARA FARR iš Paris, kuri 
jatr kelinti-metaipaaukoja-^lau
mės šullniui”_ vertingų dovanų, 
gavo dovaną
Kalantos paveikslą ir dvi kny
gas apie R. Kalantos susidegi-

itomybei tvarkyti yra 
naujausi kompiuteriai.-

MIDLAND taupymo ir skoli
nimo Lb-yei vadovauja sumanus 
finansininkas adv. (Frank Zo- 
gas ir vist lietuviai direktoriai. 
Čia mokamos^aukšeiausios- lei
stos palūkanos ir visi indėliai 
apdrausti Federalinės valdžios 
agentūroje iki 40.000 dol. In- 
v 
ir saugiai. i -

MIDLAND Taupymp Skolini-

jau penki metai iš eiles Tal- ėjo-prie

nuotaikas bei veiklą, užsimena Darbininkas, kurį 1951 m. perė- 
ir apie spaudą: ± . j -— ------ r -
------------ kėlė į-Brooklyną,

i r _
^įvyriausybė iai buvo pada-j Bito, Atgimimai

žvaigždė; Vytis. Buvot ir inepe- nio b-vės taupytojų indėliai vir-
I • X AVRAXJLL1CĮ A^XVAAAAAXA,Gmndherr,-kunsbuvo-Baltijos| 

jr gandinavijos skyriaus vedė-j tomas Ue.
jas. jr pamfcntavo apie gah- įnįikl<4,edijos; kunoS-iš-- 
mą sukilimu ir vyriausybės su- ■ —•
darymą, bet nuomones is jją- 
ręigūiio nesusilaukė. ’ 
— (3) Birželio' pas K. škir-

mė tėvai pranciškonai ir per* 
I k ė i ė į Brook 1 yną, N. Y. 1952 - m... 
•trumpai ėjo Rytas. Dar ėjo

nusi. ' ' ■
(2) Balandžio mėm-Kv Škir-

Išmintys,- S a t y r 6s, ' Darbas:
I

pa lankėsi pas. pasiuntinį Xonj^™^-\eidiniU/VūŽubs- "leido

ir’ Skandinavijos skyriaus vedė-

mą sukilimą ir vyriausybės sii-
t’ "

ręigūho nesusilaukė.

pa S (vyko , vienas bu vęs Lietu-

“O, nelabasis padare!
sušuko vaikas

Seniai tave; užmušti laikas!
Dabar tu nepaspruksi1 ’’ 
Ir vėl jis puolė musę.

1
Įrėmintą Romo j

palengvilrimųrtai-te- je-I^Lsjmnkanis patarnavimus,■didžįum^wdaro racinietės 
• iš atlyginimus reikalaudavo is;

_-g*' •- 
Bet ir dabar tik stalas*subildėjo. 
Tik jau ir tėvas atskubėjo.

estavimai^atliekaTni"T-atsargiarl-Su-kitokar-sūnų--svaistajitis_^------
pamatęs • • -t---

ir- -visą reikalą .supratęš> 
i: “Paikutį, tavo 

darbas — juokas.;

nes
Lietuvos—laisvės kovotojo- V-ik-_ nimą^reįkalaujant sovietus grą

i 
iMėdicare.

. Iš ligoninės buvau išprašytas 
dar pusiau invalidas. Kai išėji
mo dieną mane paskutiniu kart 
aplankė ~ gydytojas, ir aš pak
lausiau jo, ko'dėl mane dar vi
siškai silpną taip greit iš čia iš- 
veja, tai gavau iš jo labai trum
pą atsakymą:

Rugpiūčio mėn. 12 d- klubie- 
tės ruošia gegužinę gražioje 
Vinco Bagdono sodyboje prie 
Mičigano ežero kranto, kuri 
prasi dės nuo' vidudienio.

Veiks baras, bus įvairių už
kandžių. 'Visi maloniai kviečia
mi gegužinėje dalyvauti ir mo- 
Talimai bei finansiniai-paremti—

kudgreičiau jį iš ligoninės iš=- 
stumti (du kart taip atsitiko is 

manim), nors -pensininkas, 
dar jaučiasi ir labai blogai. 
Reik pasakyti, kad ir pačios gai
lestingos seserys (nurses) labai 
dažnai-“visai nekreipia -dėmesio 
i ligonius pensininkus, o nak
ties metu, tiesiog jų negalima 
prisišaukti, nors jų tarpusaviai

ežero kranto.
žinti Lietuvai laisvę. 'su

atsisveikindami su
toro Petkaus vardo.

Elvyra BAJORAITIENĖ taip 
pat__gerai_ atsiliepė, kad SLA
72-oji kuopa pakvietė Stasį Jo
kūbaitį kalbėti, kuris pasakė vi
są eilę patriotinių minčių, ku
rios ne vienam pasiliks širdyje, 
kad mes esame lietuviai, o Lie- 
tuva yra tik viena ir ją turime 
mylėti, aukotis ir dirbti jos iš- 
laisvinimui.

Ši SLA 72-osios kuopos de-
nu-

Svečiai, 
gegužinės rengėjais, pareiškė: 
Iki pasimatymo—kitais metais!

J. Šarapnickas dažnai-“visainekreipia -dėmesio

— Here is not Nursing house, | klubo veiklą.
— ir apsisukęs išėjo.

jam sako tai

Ar reikia musei kuokos!
Kas-uodus lapių spąslais gaudo !
Kas žvirblius- iš patrankų .

sau • ■r*^ :

100 dolerių. Šįmet buvo Jurgis MilasMirtis dėl katės
MILANAS, Italija. —

ši ja 50 milijonų dolerių, o jau- 
ei vis~ ir - Darbiainkas.-0 1953. Jiiausras Marquette Parkb sky-

rius jau sutelkė 11 milijonų do- 
leriu. ■ L

■

MIDLAN.D; Taap. ir- Sko’L, b-
-vės , vadovybė dėkoja yįsįėms. IFTėvaš paėmė skiedrelę,': 
taupytojams už rodomą: prielan- , 
kurną ir prašo savo santaupas -

toliau, laikyti saugiausiame ir ta nuvirto 
lietuvių vadovaujamame- ban
ke. .....

MIDLAND-Savings-and-Loan

m. pasirodė piririas tomas Lie-

ėjo viso 36 Minai ir 6 tomai En- 
ciklopediaTAtu^caT’Be^to  ̂enr 
ciklopedijų leidėjas Juozas Ka- 
pdęius yra išleidęs—ir eile gera 
knygų. ‘ c 1

Pagal aukščiau paminėtą ma- 
me. ir pranešė, kad Vokietijos tome, kad Bostone buvo labai

vos saugumo vtildihihkaš, tuo 
metu tarnavęs vokiečių šaugu-

'ir

gyvan veikli ’ lietuvių kolonija- 
Sakome - kad buvo, nes daug 
buvusių7-organizacijų y ra išny- 

Lietuvą, neskelbti nepriklauso- kusios, arba visai nėbeparbdo' 
mybės ir nesudaryti vyriaušy- i savo ' ------- -
bės. ■ .fe’"' '

(4) Per pažįstaiftus niėgmda-įvirino, 
mas pasimatyti su kuo nors išl • -

-vįdaui- reikalų THKniWrijl~Tėį- 
kalauja karo’ atvejų, vokiečių 
kariuomenei- - žygiuojant . p er

r veiklos. O iš tiek ėjusių 
j lietuviškų laikraščių - neliko nei

Buvo skaičiuojama, kad B’os- 
užsieniųf reikalų - ministerijo'š, tone ir jo apylinkėse gyvena ke- 
K. Škirpa birželio 17 tegavo j heis dešimtys tūkstančių lietu- 
-pasimatyti—su^^dr,—Petef* '' i viū- Jų yra ir dabar, bet gi lie- 

m • _ A. . • ■ * •- • • i,. - XI- zs 1 nil-vn ♦ rvL 1

K. Škirpa birželio 1*7 tegdvojlids dešimtys tūkstančių lietu-

----- Kleist,—partijom pareigūnu -prie tuviško laikraščio tokioje dide- 
Ribbentrdpo biuro; iš jo paty- —-------------------------------

kad Baltijos ‘kraštų klausi* . 
mas Vokietijos vyriausybės dari 
pesas išspręstas. . į |
^(5) Pasidaręs išvadą, ka<

_—/os klausimas gali būti- 
Jrendžiamas be Lietuvos va-
iibs, K. Skitįia d^mėgino. iri

Hįvo pasimatyti su von Grund 
fiėrr birželio 19. Jam K. Škirpa 
įteikė - memorandumą, -'-kuris 
buvo' pritartas ir geto. St^Raš"

Lietu v

ENERGY 
H WISE

tikio ir kurio išvadoje pasisako-1 

nepriklausomybės, del sukilimo 
ir vyriausybės- Memorandume 
įspėjo, kad “jei Lietuvos vy- 
riausvbė nebūto sūformuo’ta iš 
anksto, tai nebūtų jokios, garan-

ma už lietuviu tautos kbva.dėh
■r. :. - i , i .’J

tijos, jog sukilę lietuviai patys 
nepaskelbs naujos Lietuvos vy- 
riausyliės” (Baltikiš, Kovose... 
lt 150 p). Memorandumas bu- 
v<f priimtas, tačiau jokio į jį at
sakymo. « „ ? . ».

Limit use of diswasher
1 to once a Bay, after the 

evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Born LomK

i

r

,į1
H i

(Bus daugiau)

—t - or------------
For your headache get

extra strength and safety, too.
Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used

directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

More strength then any reg
ular headache tablet. And _______
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. < tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin ttarts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. Jhat’s cwmmon tense; That's Anacin.

... ' -

with safety.

_.ič

T
3
L

Italų 
temperamentą rodo kad ir se- 
kantis nuotykis, kūr~ dėl katės 
-ir- katino flirto kaimynas kaimy-

ėjęrapylinkėje4ašp ir neJiko .
K, Petrokaitis

Powerful anti-iteh 
drag you can buy 
without an Rx!

nusižiūrėjo vikriąją muselę, 
teug^ai-rankasukii’to,—— -

A- Giedrius, !
175 psl. gausiai iliustruotas rin 
kihys, : gaunamas Naujienose, 
kaina $2)-

monstratyvinė gegužinė

PASAKĖČIOS, Į
I

r?
— Jungtinių Tautų sargai iš

eis iš Sinajaus, kai izraelitai 
išeis iš Sinajaus. '

— Indijos premjeras čaran J ■ 

Singh, jau-matoši, planuoja su
jungti Gandhi ir Desai partijas 
į vieną didelę Kongreso pattiją.

s

^9t

EXPRESSWAY DPMMr

£

RiCOZENE

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 

‘ severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE-n. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. c

K

yOL/LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILH 
YOCTRE FOLLOWING TOO CLOSELY^.

SOME CHICAGO MOTOR CLUS TIPS ON

t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, HLL Tuesday, August 7, 1979
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FIGHT HEAPT D»Sį.-a .t

GIVE HEAPT r J\- Į

1

J

A

9

-I

■■ Į,j i. .i n

IF VOL! DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN J

THE R/GMr LANE.
l

-suomenės—veikėjas Stasys JO-
KUBAITIS iš Toronto, kuris

' '■ ------- ———- i

- -ir katino flirto kaimynas kaimy-: 
nui atėmė gyvybę. Policijos pra- 
-nešimu, vienas .milanietis Alfre-
do Inglese, 58 metų amžiaus, nu-

juokavimai ir kalbos girdima 
visoje ligoninėje.
—Labar-dažnai-pasitaiko_.skai-
tyti amerikietiškojo spuadoje.
kad dėl ūdytojų ir ligoninių 
sukčiavimd, Social Security tu-

---------- JAY DRUGS VAISTINĖ--------
2759 W. 71st St, Chicago, III

I-----»-RŪPESTINGALIŠPJLDOMI RECEPTAI.. • FANNIE MAY SAL-

I
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KNOW YDUR HEART
1 MARQUETTE |

MINI-MART I

s
I
1II t
i
B

iSS

itll

(Under New Ownership)

2812 W. MARQUETTE ROAD 925-4825

T-Bone Steak................ .................... $2.29/pound
Round Steak  .................................. $1.69/pound
Ground Beef  ....................................$1.99/pound
or $1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak .
Pork Chops

$2.99/pound
$1.19/pound

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

Sliced Bacon ...
Polish Ham ....
Boiled Ham ....

........$1.397pound
___ $2.89/pound
.......$1.79/pound

Produce:

Cabbage ............................................
Carrots ——.....................................
Tomatoes .......
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz..
Flavor Kist Cookies ...................
Milk . ......................................—

$0.19/pound 
$0.29/pound 
$0.49/pound 

..... $1.49 4- dep. 
... 3 p. for S1.00 
......... $1.69/gal.

FREE DELIVERY OVER $10.00

Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 8 P.M.

Sunday 9 A.M. to 3 P.M.

n n n

Užeikite! Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai.

Sutaupysite daug laiko ir pinigų.

tw.u- . y-*--"--"~a-

i
1

i

NIŠKYTĖ, M. BORUSIENĖ iš 
Hamiltono ir Ona SAKALAUS
KIENĖ iš St. Catharines labai 
sėkmingai platino laimikių bi
lietus.

Šiais metais savanoris-kūrėjas

k

HELP YOUR HEAR! FUND

I

HELP YOUR HEART

siskundė savo kaimynui Filippo 
Taglialami, 42 m., kad jo katinas- ” 

-lankosi- pas _šio katę^ Taglialami 
1 nubėgęs namo atsinešė peili ir 

keturis kartus perdūrė Inglese 
per vidurius. Taglialami areš
tuotas ir kaltinamas žmogžu- 
’ dyste. ~~

per vidurius. Taglialami. > • Y_

ISuv

b -iš

v
i

DUMYNAI • KOSMETLKOS'REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206 II

a

Turime po kelias
RETAS' KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PlkintUką ir tub

tpraiyoud, paimti Ii gyvenimo. Lengva* rtiliu*. gyva kalba. < 
ISO p«L Kaina CJ0.

Dr. Jwaaa B. HISTORY OP LITHUANIA. Lletnvcw IMcrtJes
antranki nuo pat «enujp amilą Iki pokario setų. Vidutinio formato. 147 
^sL, kainuoja SX.OO.

Dr. B. VYTAUTAS THE ORE AT. Utortnlal PLK Vy
luto bruožai, paliečiant to laiko Lieturo* vaLrtyoe* ir X* kaimynu istorija 
111 pal. Kaina S3.00. Kietai* vlrielial* S4.0Ū.

Dauguma tip knygų yra tinkamos dovano* Įvairintai* progom!*. Ja* b 
dtaa knyga* galima l*igyti atatlankiua 1 Naujiena* arba ttaiuntn* JeJtl <’ 
pinigine perlaida

ipniynud, paimti ii gyvenimo. Lengvi# rtlliuf. gyvi kliba.

NAUJIENOS
17M Hafrtad StrwM. TH <*••>

i

f

nuotyki 
I

■
I

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIK.A GAUT) NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

■ j*. • » • B * w > a . A. . . a a * a. a a.JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ovuan — MINTYS IR DARBAI. 230 p«L. liečiančiu* 190B• -------- - - ' __J

R.M
metQ Jvyklui, /•blonakic Ir Totoraičio jauno dienu tr 
rtpCalBU-________________________________________

□r. A. J. Muturi — DAMTYI, ju priefiflra, aveikata tr crtrfia 
Kietai! rlriallaia, vietoje $4.00 dabar tik___ —i-.
Minki Ūla vlrieULala tik _ ___ ________________ _ -

Dr, K A — AUKfTA KULTOJtA — tlAUKOl tMONtl.
KMiooAr pc ®oropa Dabar tik 

fale 1*1 vfcriaalrfH paitg, aHIvnfva arb«

NAUJIENOS,
17I» HAL8TKD ST. CHICAGO. UJ- «SP>
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1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ ... $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai__ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai __________________  $15.(kl

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

i

v

$10.00

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, IB., 60608

Pridėti dolerj palto illaidoma.

iAz’SZ' j r
■■ \ ; ■■■

( — NAUJI SNO*, CMICAEO •, ILU Tuesday, August 7, 1979.
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Nw» gruedžic ptnnec 
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Bi months, >10.00 per 3 months. In 
other USA ]*ealitiee >30.00 per year, 
>16.00 per six months. 39.00 per 
three months. Canada 383.00 per year; 
other eountriae >34.00 per year.
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sekmadienius. laidžia Naujiena Ben
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pud meta ________ _
tn'mg mėnetiamA _ 
viacam menesiui ___

____  818.00
____  3 9.00
____  « 3.00

K&n&doje:
mecarns - ____  183.00
pu>ei metą __ -
viezum mėneciui ___

____  818.06
____  1 3.50
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metams ___________
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NAUJIENŲ raitinė atdara kudioE, išskyra sekmadienius, noe

Dar apie “Aušros” samprotavimus
Grįžtame prie “Aušros” metamų kaltinimų -Ameri

kai ir Vakarų demokratijoms:
“Vakarai ir rusų komunistai Prekiauja tauto- 

~~ mis. :
bus parduota patLAmerika?’^_____________
 • ' ' ' 7 (“Aušra” No. 14./54)

i Toliau “Aušroje” kaltinama Amerika aklumu ir bai- 
lumu, nė. nesiryžo ir nesiryžta pareikalauti: “rusų ku- 
pantų armijoms ir tankams grįžti namuo”

Demokratijos skelbia tautų ir žmogaus laisvės prin
cipus, bet —

Manome, kad atsakymas savaime aiškus, bet del 
aiškumo pasakysime: paskelbu Lietuvai karą Lenkijai, 
lietuviai ne tik neatgautų Vilniaus, bet būtų praradę vi
są likusią Lietuvą.

Kažkas panašaus Įvyko Europoje po II Pas. karo. 
Be rusų milžiniškų sausumos armijų, Vakarų demokra
tijos nebūtų galėjusios sutriuškinti nacių ir fašizmo jė
gas su visais jų sąjungininkais, koloborantais ir kvislin- 
gais. Pagal Jaltos sutarimą, kuris pradžioje buvo vyk
domas, rusų okupuotuose kraštuose turėjo būti atstaty
tos ne buvusios diktatūrinės vyriausybės, bet liaudies 
demokratijos, kurias sudarytų kairiosios partijos, kaip 
komunistai, socialistai ir liaudininkai. Dešiniųjų parti
jos, i vykdžiusios diktatūrinius perversmus ar vėliau 
bendradarbiaususios su nacių okupantais, buvo už
draustos.

Panašiai Vakarų demokratijų išvaduotuose kraštuo
se buvo atstatomos ne buvusios, bet demokratinės sant
varkos pašalinant iš politinio gyvenimo nacistinio ar fa
šistinio tipo partijas ar sąjūdžius.

. Kaip žinome, Stalinas sulaužė šiuos Jaltos susitari
mus, vykdė tuose kraštuose komunistinius perversmus, 
nes komunistų partijos per rinkimus atsidūrė mažumo
je, ir visu frontu perėjo Į politinę ir propagandinę ofen
zyvą prieš Vakarus, kas iir buvo . šaltojo karo 

. pradžia.
Prieš vakariečius, panašiai kaip savo laiku prieš 

Lietuvos vyriausybę, atsistojo klausimas: Skelbti karą 
Sovietų Sąjungai, kas reikštų pakartoti liūdną Karolio

Juozas Adomaitis —Dėdė šeimas, didžiausias Amerikos lie
tuvių švietėjas. Ilgus metus redagavo Lietuvą ir vertė knygas. 

Šiandien suėjo 160 metė nuo jo gimimo dienos.
(Naujienose galima gauti jo darbų knygą.)

būtų vežiojami iš viends mo
kyklos į kitų, tai kuir jd vaikai 
mokosi? Pasirodo, kad ir jo sū
nus John Jjr., lankė išskirtiną, 
brangią ST. Alban, pradžios 
mokyklą. Ir tas prezidentinis 
kandidatas nelabai sąžiningi! 
išėjo balsų medžioti.

Taigi ir dabar tebegalioja ta 
pati taisyklė, kad labiausiai ko
vojančių už vaikų vežiojimą 
vaikai visada lanko privačias 
mokyklas.

Ignas Petrauskas.

■T. i . 1., .. -T , 9 . <•-. , vQ; XII, Napoleono ir Hitlerio patyrimą, ar pasitenkinti di-Kadarpasibai~gs~sitojrprekyba-?-AT4A-4aaa,-kai---T;. > j ___

Naftos ištekliai 
nebedaugėja

WASHINGTON. — Atsisvei
kindamas su savo kaip Energi
jos sekretoriaus pareigomis J. R. 
Schlesingeris pranašavo Ameri
kos energetikai rūsčią ateitį, nes 

. namie energijos reikalavimai di- 
i dės, bet kitų šalių produkcija 
| pasiliks dabartinėje lygmėje.

Naftą eksportuojančios ’salyš 
vargu kada bepasieks tokių eks- 

, porto kiekių, kas reiškia, kad 
pradeda išsekti natūralių ener
gijos versmių ištekliai. Naftos 

į" kainas ateinančių 10 metų bė
gyje tarp tautinis kartelis pakels 

; iki $40 statinei, tai yra beveik 
dvigubai, tvirtina jis.

gėdai ir bėdai... nebuvo išlaikytas”.
Vakarai, pagal “Aušros” Įsitikinimą, nemato Mas

kvos ruošiamo ir siekiamo, po priedanga ^išlaisvinimo 
karų”, komunizmo užviešpatavimo visame pasaulyje, ir 

_haiviai'tikr'apgaulinga-detentės“pelit4ka;---------
Panašūs kaltinimai ir pamokslavimai Vakarms tę- 

siami be galo, bet, kadangi panašių samprotavimų ne- 
trūksta išeivijoje, tai tektų kiek praplėsti— “Aušros” 
prašomą “atsaką”.- 
~ Neatsakysime—Į—Aušros- retoriką-savo-j^etorika^
nes tuomi nieko neišaiškinsime. Su apgailestavimu turi
me konstatuoti, kad “Aušra”, kaip ir didžiuma Lietuvos 
pogrindžio spaudos, yra atitrūkusi nuo Vakarų pasaulio 
idėjų ir pradadusi mūsų amžiaus realybės pojūti.-Laiko
me savo pareiga padėti savo broliams ir seserims tėvy
nėje suprasti Vakarų-demokratijų politiką jiems su
prantamomis sąvokomis. . -

Žinome, kaip lenkų imperalistai, sulaužę Suvalkų 
. sutarti, buvo pagrobę Vilnių, ir jo kraštą. Niekas iš lie-1 
■ tuvių neabejojo dėl Lietuvos teisėtumo atgauti savo so

stinę. Buv išmėgintos visos diplomatinės ir moralinio 
; spaudimo priemonės, bet nieko nelaimėta. Tuo tarpu len- 
‘kųpersėki6jamųvilniečių“šauksmaiTTS“pladiauirsmar- 

kiau aidėjo nepnklauomoje Lietuvoje.—:Kodėl Lietuvos--k- 
p^riausybė, matydama-savo pastangų nesėkmę, nepas- :

plomatine ir ideologine kontrofenzyva?
'Tiesa, Vakarai pradžioje turėję—atominės—bombos 

monopolį, bet visa Vakarų Europa buvo griuvėsiuose 
ir bado šmėkla pakibo virš jos galvos. Tokiose sąlygose 
joks rimtas politikas ar karo strategas^ negalėjo galvoti 
apie III Pas. karo skelbimą. Be to, atominių bombų ga
myba vyko laboratoriniu metodu ir tegalėjo Į metus pa- 
gaminti ne daugiau 6 — 10 Hirošimos tipo bombų. Tik 
po dešimties metų amerikiečiai pradeJd masiniai atomi- 
nių bombų gamybą, bet rusai per tą laiką irgi padarė 
didelę pažangą atomo apvaldymo srityje.

Susidarė tarp Rytų ir Vakarų jėgų pusiausvyra, 
kurios jau nebuvo galima pakeisti, norint išvengti ato-

Vaikų vežiojimasi ir balsų medžioklė
-— (IŠEIVIJOS PLONYBĖS IR KASDIENYBĖS)

Į kongresą buvo įneštas įsta
tymo- projektas, kad irždrausti 
vaikų vežiojimą autdbusais iš 
vienos mokyklos į kitą, tikslu 
sulyginti rasių pasiskirstymą, 
mokyktose. Įstatymo projekto 
autoriai tvirtina, kad tas vaikų 
vežiojimas mažai prisideda prie 
rasių integracijos, bet dažnai 
pažemina mokslo lygį. Vaikai 
atvežti iš tolimesnių vietovių 

minio karo. Sioji^adiktavo atsi^akytr'Vakarams -nuo ] negalr- dalyvauti— popietinėje
šaltojo karo strategijos ir pereiti Į dėtentės politiką, 
kurią “Aušra”, pagal sovietinę terminologiją, vadina 
“atoslūgiu”. . ■ " L \

J?

OKUPANTAS APIPLĖŠIA
SENELiUS“^^

-------------- _____________*

(Ištrauka iš laiško)

—— Kai nieko nereikia už gau- 
namą siuntinėlį primokėti, tai

kinasi- Sent. George McGovern 
(D.-Š.D.) neleido savo .dukters 
Į viešąją mokyklą Washingto
ne, bet išsiuntė ją Į Maryland! gerai, bet kai reikia, jį pašte iš- 
ir moka l-.450"dol. į1 metus. Tą! pirkti, tai džiaukis, kad tik ant'

mokyklos veikloje. Labai bran
giai kainuoja ir ypatingai da~ 
_bar,_bereikalingaisunaudo j am a 
labai daug gazolino. , /

Kaip žinome, tas Įstatymo 
projektas nepraėjo- Dauguma 

-kongr. atstovų pasisakė prieš jį.
Vaikų vežiojimas visada bu

vo liberalų arkliukas. 0- kur jų 
vaikai mokinasi, kokias moky
klas lanko? Senatorių ir kon
gresui anų~ vaikai turi . laikyti 
Washingtoho mokymas. Brez. 
Carteris daVė pavyzdį. Sėt di
dieji kovotojai už vaikų vežio- 
jlfiaiį, savo vaikus leidžia į pri
vačias mokyklas. Savo laiku 
biivau davęs lietuvių spaudoje,

Liberty ar Vatikano radiją lietūvišk&s balandėles pėr- 
kelbė Lenkijai karo ir neišvadavo pavergto Vilniaus duoti šias mintis mūsų broliafhš ir seserims okup. Lie

tuvoje, kad išblaškius jų apmaudą, nes jų kaltinimai irZ krašto, triumfaliai Įžygiuodama Į savo seną sostinę?

• ANDRIUS RYLIŠKIS

j FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ •*
į (Tąsa)
L ĮKURDINIMAS

Nuvykęs Į Frankfurtą, atsiradau dideliuose 
' Įvairių misijų namuose. Reikiamo kambario be-
- ieškant, sutikau tris Hanau stovyklos rtisus gy- 
į vehtojus, jau misijas perėjusius ir iššauktus CIC, 
’ JAV Įstaigos politiniams apklausinėjimams. Čia 
i* koridoriuje radau apie dvejetą desėtkų neramių,
- susinervavusių žmonių. Mat, žmonės, pakėlę 

daug vargo ir kančių, troško patekti Į palaimin
tą Ameriką. CIC neigiamas atsakymas dangė* 
liUL buvo lygus nelaimei, tai vartų uždarymas"

I Į JAV.

NČWC misijoje savo reikalus sutvarkiau 
greit, bet smalsumo vedinas vėl atsiradau CIC Įs
taigos koridoriuje, žmogaus patikrinimas joje 
paprastai užtrunka apie 5 minutes. Mano Pažįs
tamasis Petras O. užtruko gerą pusvalandį. Ko
ridoriaus pokalbininkai išnešė jam “mirties” 
sprendimą.

Ji tai jau tikrai nepraleis, sako senas 
D^, sėdįs pri 'šais mane. Aš tai žinau iš kartaus 
patyrimo. Juk CIC neleido man išvažiuoti pagal 
pirmąjį affidavitą.

Birch Bay (D.-Ind.) Ed. Mus* 
kie D.-Main. Eugene McCarthy 
ir kiti. Mūsų sen, Stevenson, pa

tik širdies skausmas ir ašaros.
Viena senelė gavo paketėlyje

rviii. aiuou cull, u i vv . ■ . ♦ - '.v
reiškė, kad valdžios mokyklos ^ęlę. J^^ęjų ją

pirkti sumokant 35 rublius rir
15 kapeikų. Ta senutė turėjo 10

blogos ir jis nenori rizikuoti sa*
-vo__vaikų__išsimokslinimu. Ir j .. . .
aukščiausiojo teismo teisėjo] ^b^1^ kuiiuos“Iaikė savo—lai— 
Thurgood Marshall, vaikai lan=t?otuvems’ 0 likus,uš ^isįoiino 
kė privačias mokyklas, d jis] ir isPirko' Parfavus> tą 

suknelę Ar dar anksčiau įgautas 
skareles, ji atidavė skolas ir taip 
išėjo, kad nė liko, nė trūko. .'L

vaikai būtų prievarta vežami- iš 
-viftncs mokyklos i kitą.

Panašiai elgiasi ir dabarti
niai -mūsų aukščiausieji -atsto- tinėlis su suknele ir bliuskele. 
vai, Kongr. John B. Anderson Dėka tam tikros kombinacijos 
(R.-Rockf.),_ . džiaugėsi, kad. už jas reikėjo sumokėti tik 25 
kongresas atmetė vaikų vėžio- rublius. Išpirko kitą ir pasiėmė 
jimo suvaržymą- Jis pareiškė: suknelę, kuri buvo pakeista; nės 
“kad-uždraudus- vaikų ■vežioj^vS^LT^ė7A^I2blIvb“_kOZ 
iną būtų prūsižengta konstitu-. Spalvos. Už ją AmėKkoje sumo- 
djos garantuotai lygių teisių kėjo 20 dolerių, o už bliusketę 
Apsaugai”. Kongr. -.Anderson. 9 dolerius. - ■ 
yra ir respublikonų prezidemj 
tinjs kandidatas.

___ Be abejonės, vakariečiai, .tiek karo mėto eigoje, tiek 
pakariniame laikotarpyje yra padarę daug klaidų, kaip, 
pav.( Vietnamo ar Kubos atveju, bet tai nepakeičia es
minės Vakarų demokratijų politikos — išvengti totali
nio atominio karo, kuris nušluotų ir liėtūvių tautą.

šios1 vakariečių politikos nepakeis “Aušriu” ir išei
vijoje atsiradusių diktatūrinihkiį Vąkariį de
mokratijų adresu, net mūsų veiksnių graudūs verks
mai. Žinoma, kad lietuvių tautos padėtis yra tragiška, 
jai gręsia tautinis genocidas, bet taį bereiškia;, kad nėra 
kitų būdų ir priemonių apsisaugoti bud šūbbikibihio 
esamose sąlygose ir kaip vesti iššilaišbinifilb kovą £rieš 
totalistinę sistemą.
—-r--P-rip šio klausimo aptarimė grišlbi'ė-vėliau, bet šifao

b* Voice of America, keiksmai nieko nepadės iietūvių tautog Tšlaisvinimui;
- k _ ---------------- ---- ------- _  _  \ ___ X X 1. v •

Pagaliau ir Petras O. jau čia koridoriuje su
kinėdamasis kalbėjo: ' ė*

—Ilgai kamantinėjo, mane painiodami kryž
miniais klausimais, bet aš pasakiau jiems vi
sa tiesa. 4. V

Tais laikais prasidėjus emigraėijai Į JAV 
buvo tokia tvarka: gavus kurios nors misijos nu
meri, po dviejų mėnesių CIC šaukdavo Nr. tu
rėtoją i savo Įstaigą su dviem liudininkais, gerai 
jį pažįstančiais.

Petrui 0. atsiradus koridoriuje, CIC įsta£-~ 
gos pareigūnas pakvietė jo pirmąjį liudininką, 
50 metų vyrą. Jam Įeinant mačiau pro praviras 
duris, kambaryje kariškį, sėdintį ūž mažo rašo
mojo stalo ir civiliais rūbais 2 tardytojus prie di
delio stalo kambario viduryje ir prie jų stalo tuš
čią kėdę. ,

Po kokios valandos ketvirčio“ Iftidininkas iš
smuko koridoriun ir į kambarį Įėjo antras Petro 
O. liudininkas.

— Pasakok, ko tavęs klausė? — sako Pet
ras O.

Tavo pasakymas:
— Aš jiems visą tiesą pasakiau. Vertė mane 

pasakyti visa, ką aš žinojau, apie tave. Rusų kal
bą tardytojas suprato pusėtinai gerai.

Štai tardytojo klausimai:

Neužilgo jai atėjo kitas siun-

Pardavinėti ' gautus daikūlš 
, yra uždrausta, nes tai spekulia-

kilt žymiųjų lihėrai’Ą Vilkai mo-...Jeigu jis nori, kad kitų vaikai j cijė ir Už Jį teismas baudžia.
~ ~ ' === - — - ! Taigi kiek duoda, už tiek turi Ir

bet, priešingai, gali prisėdėti briė vedamos kovos stf~-------------——--------
žlūgayifto. - —— Dėkui Tau, tetule, ■ kad

& J------ — r - r... musų nepamiršti ir padedi
, . ..... mums vargą vargti.

M Kaip seniai Tamsta, paž|sit Petrų 0-. ?
— Mes kartu augome, kartu mokinomės, 

kartu tarnavome caro armijoje, kartu buvonie 3 
metus bolševikų kacete — Pečorlageryjė, (tralo 
kalnyno šiaurėje, kartu iš ten bėgome.

— Ar tarnavo Petras O. armijoje?
— Kokią armiją jūs turite omenyje? — tar

dytojo klausiu.
— Rusų armijoje! — sako tardytojas.
— Jis netarnavo raudonojoje armijojė, bet 

užtat 4 metus kariavo su bolševikais.
— Tai tarnavo jis vokiečių armijoje?—klau

sia tardytojas.
— Ne, —sakau.

__ — Reiškia^ jis kovojo su rusų armija Antra
jame pasauliniame kare?

— Ne, jis kovojo su bolševikų armija.
Tardytojo diftgo ironiškas šypshyš ir 

jis pradėjo tartis su amerikiečiais angliškai Pd 
to visi pasidarė rimti ir Visi atidžiai gilinėsi į 
tavo užpildytas anketas.

Čia mane pažįstamas pakvietė važiuoti Į 
stotį.

SVEIKATOS TIKRINIMO KOMISIJA
Kažkaip Inežynnlaivg^asliūkų (ĮIC apklausi

nėjimai ir buvauį su^daįge^i kitų iššauktas 
sveikatos tikrinime*punktą, v ' J 'į-“ m

Didelių Buzbachofką&ivimų* pastatai ’pilni

IRO valdininkų. Atrodė, kad D P banga dingsta 
ūž vien^.du¥ų ir virsta atgal Pro kitas duris. Vi
sų veidai susirūpinę, judesiai kampuoti. Atro
dė, kad-žmonės naudoja tik du Jėumūs:klausąfr 
regėjimą.

Kiekvienas skelbimas, iškabintas lentoje, 
buvo Pėr$įaitomas net po kelis kartūs nuo pra
džios iki pabaigos. Pastebėjau asmenis, radu
sius savo pavardę, popierių skutelyje, meta Į kar
štį ir šaltį: veidai niaukiasi bei raudonuoja, di^- 
fra visaS kūnas, moterys verkia.

‘ =- Nejaugi manęs nepraleis P Ameriką? 
klausia moteris vieną Vyriškį?

— Kalbėk tyliai..., tur būt, Tamstos šlapu
mas rastas netinkamu. Reikia kreiptis I^s (šnh 
bžda į ausį). —_______________ ____

Čia pŽimaUū lietuvį bahaviėtį, vyrą iš stuo
mens bei liemens ir klausiu:

— rfeikAlai ?
— Viskas ^gerai.;. šlapumas tarkoje, kraiF 

jas geras ir plaučiai be dėmių... — jis atsako.
Iš prasiverusiQ dūriį pasirodė mergina sti 

sąrašu rankoje ir pradeda šaukti pavardes.
(Bus daūgiau)

VIRI BT7NTFRUI 
GARSINKITE^ HAMIfiNOSE
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D K, A. U. GLAVECKAS 
UYUYIUJm^ ik CrilKUhUW 
srtCIAUY»6 AKIŲ LIGOS 

3*07 lOJrd Srrvst 
VuUadoi pagal susitariau

om£^o dieixO in u n

utis© Teltt: 776-23*0 
Rtxia«ftClįo$ ttltf4 443-5545

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

644$ So. Pvlocki Rd. (Crawford 
Modical Building) Tai. LU 5-6446 
^rdiua ligonius pagal susitarimą.

Jei neaisiii«p.a, Mamnmu

OIL PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAS U CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicmas d iro kronus

x933 S. ManbOim x4w W^rcn^f^r, ik. 
VALAlwuS; i

os aD.U’4 sesUaierų b—3 vai. 
Ūk; 562-2/27 irba 562-2726

DKJaEOlNAS SElBUTls 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
Xdd6 YVfcST S3rd STREET 
vai. aauraa. 1—4 popiet,

OK. t'KANK P1LCKAS
OPTOME1 RISTAS

KALiiA LIKTU VJSKAl 
26U W. 71 St. Tai. 737-5145

TUruu akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

VaL >.g»i mauarimą. Uždaryta treč.

UK. VYT. TAURAS , VENCL0VA 
GYDYTOJAS IR 5HIRURGAS Į

5«ndra praKnka, apac. MOTERŲ________
Ofisas 2ė92 WEST 59th SlItaET J

t»L PU *-123 TX

Kauno bazilika
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r«i*T.: f RMp«CT »-MA4

DR. G K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

T«L WA 3-8063

A “Lietuvos Aidai’ 
JįE _KAZt brazdžionytT

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaoa laidos iš WOPA stoties, 
banga 149Q AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p, 
iš WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71U Street 
Chicago, Illinois 60629

. . Telef. 778-5374

stengė užimti Ragainę ir kilus nusistatęs aiškią politinę pra- 
lietuviškas žemes, tuo pačiu gramą, būtent, tuiėjo galvdj 
atsiremiant tvirtai j Lietuvos t ryšių nutraukimą su Lenkija, 

už ką jį rėmė tautini ii nusista- 
D.’tę lietuviai . . . Švitrigailos di
li j j driuoju Lietuvos

pajūrį.
Apie Vytauto politki: d". 

Alseika (Liet. taut, idėja) t 
rašė: “Aukšfc’ji Vytauto politi 
kt> nebuvo tautinė politika. Vy 
tautas ne tik neturėjo tautinės 
idėjos ... - bet mažai turėjo 
tautinio jausmo ir instinkto... 
Vytautas vadovavosi savo as
mens reikalu, visai negalvoda
mas apie tautos ateitį . . . Mū
sų liudis Vytauto laik ais ne tik 
negavo jokių privilegijų, bet 
jos padėtis labai žymiai pablo
gėjo, išdalinant žemę didikams 
. . . nuo to žingsnio (save’ rašti-

kunigaikščiu 
lenkų ponų 
1413 in. su- 
padarytų Jo- 
aktų nutrau

jos) Vytautą atkalbėjo ne lik i 
vokiečiai, bet lenkai ir rusai... 
Kaip Kęstučio ir Birutės sūnus 
nebuvo visiškai ištautėjęs . . . 
Vytautas nors taionungrs žmo
gus, bet nepasikėlė aukščiau 
savo laike, tautos at< ities nenii-j 
matė, jokių tikrų idealų savo1 
tautai nenurodė’.

Kas. blogiausia, k-d 
įpėdiniu Lietuvai v: < 
skyrės savo brolio Žygimanto, 
lietuviškos politikos šalininko, 
bet — Jogailą, tiėk daug Lietu
vai ir lietuvių tautai blogio pa
dariusį. Tuomet, at redo, būtų 
išvengta bereikalingo 
praliejimo, siekiant 

.valdyti po jo mirties, 
'vienatinė duktė Sofija

ks sav
Ii nėr-

kraujo 
Lietuvą 
Vytauto 
buvo iš- 

iekėjusi už Maskvos kunigaikš-
• čio Vosyliaus ir surusėjo. Tat 
' savo įpėdinius išauklėjo-fanatiš^ 

_Įkai rusus, kurie pradėjo griauti 
: pačids Lietuvos pamatus, kaip 
panašiai išsireiškė prof. dr. J.

i -Pfitzner (107-Ž55): ^Vytauto" 
: ainiai Vosylius II ir Jonas III 
i buvo garsūs žmonės, kurie ti- 
i tūlą nešiojo Maskvos, bet ne 
Lietuvos garbei*’.

Švitrigaila
Vytautui mirus. Lietuvos ne- 

priklausoknybės nuo lenkų šali
ninkai išrinko Lietuvos valdovu 
Algirdo .tauriausią ir lietuviš
kiausią sūnų. Švitrigailą. Jis bu- 

. . T„ . , vo sumanus^Leisingas^enerjrin- , Ragainės ir Klaipo . .v, T . , .,•• - »as ir aisKUs Lietuvos pilnosLo. ->s n-iy-A -Vytauto jėgos ouvo ... . .. .- •; „LA“?.------- -nepnkteusemvbes.----salininkas,,uz.musics rvtu Prūsija (žemu- ... . , - . , . ._ _ ,? ..__ mylėjo Lietuva, sieke ją atpa-tmę Prūsija) su Tvarahauciu- . /, ... .
— ,g. __ . laiduoti nuo len.<u žalingos ita- iūi ... 1410 m- gruodžio mc-n.— - °

Vytautas rašė savo Įguloms jo 
užimtose pilyse, kad nuo’ Ma
rienburgo jis turėjęs pasitrauk
ti - Tačiau EĮbuigo. Cliris- 
burgo, Štumo ir kitose pilyse, 
esančiose"-K-ulmo žemėj ir Po
meranijoj, yra jo štiprids-įgu
los Vadinasi, Vytautas laikė

i stiprias lietuvių jėgas svetimoj 
I žemėj: Pomeranijoj ir kitur,

šrnkimas prieš 
norą ir Horodlės 
tartį buvo kartu 
gailos ir Vytauto 
kimas . . . Impel-atorius į Švi
trigailos laišką atsakydamas, 
jam pranešė, priima jo pasiū- 
lyniį ir esąs pasiryžęs atvykti 
( Prūsus pasirašyti sutartį vai- 
nkuoti (Lietuvos karaliumi), 
(r taip Lietuva po 1385 m. pir- 

'iną kartą vėl ima figūruoti 
tarptautiniuose s a n t v k i uose 
(i 130 m.), kaip laisva valsty
bė . ^ . Aukšiausi.is Lietuvos ad
ministracinis oUsla^ paliko lie
tuvių rankose”.

2) Dr. V. Sruogienė (129- 
27U.): ‘‘Jo (Švitrigailos) poel- 

' giai Įrodė buvus teisingiausiu 
! ir tauriausiu Algirdo sūnų tar- 
1 pe . . . politikoj buvo nepermal
daujamas lenkų priešas. Švitri
gailą išrinko Lietuvės didikai, 
bet yra žinoma, kad ir valstie
čiai džiaugėsi jam tapus didž. 
Lietuvos kunigaikščiu. Švitri
gaila 1430. XI. 7 d. buvo iškil
mingai vainikuotas Vilniuj Ge
dimino m i t r a. Imperatorius 
Zigmantas greit davė palankų 
atsakymą, pažadėdamas jam 
atsiųsti karaliaus vainiką. 1432 
m. lenkas Zaremba suorganiza
vo prieš Švitrigailą sąmokslą ... 
Lietuvos neprrktausomybės—gy- 
nėjas Švitrigaila buvo sutriuš
kintas”.

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Brolis išduos brolį mirti". — Mato 10:21.

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią musu Viešpaties pranašystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausijj priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS

Telefonas 523-0440
» V « iA w 9-- A. ' .

wtw »f„ tteaKVi.**xfi—Iš tikrųjų, šis mūšis daugu- MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Dewi be * Bom Leeert

, insect Controllers Say

Pesticides Produce 'Super-Flies

SOPHIE BARČUS
RADUO illMOI VALANDOS

luy t car no larger or 
moc» powerful than yoa

LtuNrrig kalba: kasdien nuo pir- 
madienio iki penktadienio ’TiOO 
—3:30 vaL popiet Beštadieniau

TŠRRRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

9 011114 i IVDj A •

UMlWPWA^^KOTiJ^rAh
- XTUUiW.. Aiwa. DMX1-

Luau-Uk ©pwcuHi tcJ|oma.
UUtal fixUPpUTiW U k

1 dalwavo 40000 lietuvių, O len
ku tik 15000, likę čekai, rusai

' DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė..
SU "Petersburg, Fla. 33710 

1 TeL (813) 321-1004

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1) Prof. Jonynas (Liet. taut, 
ist.): “Švitrigailos naudai kal
bėjo tas faktas, kad jis turėjo

moj buvo laimėtas lietuvių jė- n 
gomis ir krauju. Anot prof. ^S. L 
Sužiedėlio (Vytautas Didysis ir g

V»d«|a AMaaa Davkua
HBmteck 4-N11

7159 S*. MAHEWOOD AVI. 
CHICAGO, TLU 5M29

- - - ■ - , ■ - L

OžriSO VAL.; pirm- tnuacL, tračiaū.
IX peuxt. X-4 IT O-a VlL TSX. feMUOlT ' i 

ibui v&L popiet Ir ictu

i 'rifL

. 5025 , CENTRAL-AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tei. (813) 321-4200
» A ■ T*

to control flies make the
Tel: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE Tel: LAfayetU 3-35Y2

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

i
L
Z :

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 Į
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4416 1

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Telt YArds 7-1138-1134

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable soar 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s < 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
etnwberriea, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricoto 
■nd kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
tt>e dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortoc’Nature’s Seasonk*seasoaing 
blend.

Other salad tips? To please the eye m well as the teste buds, 
wary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
«K> the serving platter.

To prevent ent fruit from discoloring, dip slices or wedge* 
of applet, peaches, nectarine*, pears and some plums in lemon

- Soar Cream Dressing for Fresh Fruit*
teaspoon Morton ‘ 

Nature's Seasons 
seasoning blend

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs ■ visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
n;w;do4xxsL_lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

r-.- (Tęsinys) . ____
“Nepaimtos liko- (po Žalgirio 
.<13 1110 iH7)~Murramburgor 

Sviečės. Brandenbui-

-4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeU 927-1'41 — 1742 -------------

ir totoriai. Ir mūšyj daugiau-, 
šiai nukentėjo kryžiuočiai ir lie
tuviai, o lenkai — mažiausiai, 
nes po mūšio dar daug lenkai 
turėjo sveikų ir nedalyvavusių 
mūšyj. Už šias milžiniškai su
dėtas lietuvių kraujo' Aukas ne 
tik Jogaila, bet ir Vytautas ne
pasistengė net Klaipėdos (že
maičių žemės) laimėti Lietuvai. 
Dr. M. Jučas (Lietuvių karas 
su kryžiuočiais, 269) nurodė: bet, atsiradus progai, nepasi

kos ir, otrodo. kad norėjo su 
Žygimanto . Kęstutaičio parama 
valdyti Lietuvos valstybę, sie
kiant Lietuvai galybės. Apie 
Švitrigailą, ir j d politiką palan
kiai pasisakė ir objektyvūs isto
rikai:

Fruit-Filled Fantasies

Farmers who routinely use pesticides _ 
problem worse — not better —.according to pest management 
advisor Dave Stephens.

One reason for this is that flies become resistant to the pesti
cides that were designed to kill them. In fact, university research 
Indicates that some insects 
have developed genes that 
give them hereditary protection 
against man-made chemicals.

Luckily, there are alterna
tives to pesticides. ___ -

One alternative comes in the 
form of a tiny insect no bigger 
than a semi-colon G). It is 
the PteromaBd, a stingless 
wasp that preys on the de
fenseless fly pupae.

“Most farmers have these 
natural fly killers right in their 
own animal stalls and donX 
know it,” says Stephens, part
ner in Beneficial BtoSystems. 
a small’ California company. 
-Instead, they spray the bene- 
fldfel Insects along with the 
flies, then wonder why the 
problem comes back the next 
month.”

-But the Pteromal-
ids alone caia. fio the whole 
job,” ^cautions partner Gary

J Šatrom. "There just aren’t 
enough of them in nature.”

To help nature along, Bene
ficial BioSystems raises the

1 mini-wasps in their inseetary 
and ships millions (rf them to 

. farms all over the XJjS.
-But flit* are such surviv

ors,* says Šatrom, “that you

must control every stage of 
their life cycle.*’

So the partners built the bet
ter fly trap.

Called Killer Instink this 
cone-type trap relies on an 
irresistible, non-poisonous bait 
that attracts manure-breeding 
flies only — particularly egg
laying females.

“To top it off/’ laughs Steph
ens, “we have since discovered 
a new way to attack flies in 
the egg stage of their life cycle 
—simply through good man
agement of animal waste.”

These management tech
niques, which are presently 
used on dairy cow, horse, hog 
and goat operations nation
wide, air outlined in an illus
trated Handbook published by 
Beneficial BioSystems. These 
methods, says Šatrom, not only 
prevent fly-breeding but they 
also can take less time than 
the old ways.

For more tn/ormafion about 
fly control, Pteromalids and 
fly traps, write Beneficial 
BioSystemi, 16113-B 63rd 
Street, EmeryvQte, CA 94S03. 
To order the Handbook, en
close a $4 check oe 
order.

1 (8-oanca) carton sour 
cream

v K enp firmly packed 
brown sugar

Combine all ingredienn hi small bovl; mix vaQ. Stora W

ft

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

■> Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911
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STASYS JUŠKENASVažiuojam i Kanadą meškerioti
(Tęsinys)

Sekmadienio ankstyvą rytą vesdavo, tekdavo šiltesne ant- 
išplaukiame į ežerą. Ežeras 26 klode užs’kloti, o vieną dieną 

smarkiai liįo ir net ugniakurą 
reikėjo užkurti.

PENIME ANČIUKUS 
IR LYDEKĄ

K ekvieną rytą, išplaukiant į 
ežerą, prie mūsų atplaukdavo^.

myliu ilgio, su daugybe mažų ir 
didesnių salų. Ir salos, ir ežero 
krantai — vien tik uolos. Tie
siog sunku įsivaizduoti kaip tose 
uolose medeliai gali augti. Te
auga tik nedidelės eglaitės, ma
ži berželiai ir viena kita nusku
rusi pušaitė. Krantuose matėsi dvi antys su ančiukais. Kad ir 
didieji baubliai slampinėjant, laukinės, bet prie žmonių prį-ibaubliai slampinėjant, laukinės, bet prie žmonių prįĄ 
daug ančių su ančiukais, pa-;pratę. Ančiukai baltą duoną iš 
kraičiais vabalėlius ar žuveles rankų tverdavo. Nors ančiukų; 
gaudant. Narstė dideli margi motinai smarkiai ,protestuojant)

Kalnuose, ant medžių, vieną ančiuką s'ūnūs pasigavo.narai.
matėme tupinčius Amerikos di
džiuosius arus. Pulkai didžiųjų 
žuvėdrų žuveles gaudė. Bend
rai, gamtovaizdis žavingas.

Tą dieną iki pietų žuvys ne
labai kibo. Po pietų sūnus pra
dėjo traukti vieną žuvį po kitos, 
o mes vos spėdavome jas nu- kurioje meškeriotojai buvo ap

I
i

’ — Eva M, Migonytė, Wash
ington, DC, Lietuvos Vyčių vei
kėją, -yra National Confedera- »
tion pi American Ethnic Groups 
c'.ganizacijos iždininkė- i

— Zarariškių piknikas įvyks 
šį sekmadienį, rugpiūčio 12 d.‘ 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 17 gat. šokiams gros Vens-! 
kaus orkestras. Bus gausus fan-! 
tasmagorijų šulinys,' pumpuš- 
kų virtuvė, na, ir dar ko ekstra. 
Visi maloniai kviečiami pas za- 
rasiškius praleisti dieną gra
žioje nuotaikoje. Bet teks su

l
i

ft

RIAL ESTATE.
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Periodical OtaMon Visų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘGr.

Washingtan^D. C. 2054C
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nešti į pastatą patkrinirnyi. At- skiriamas stovyklavietės page- mokėti vieną doleri ūką Įėjimui.

nius maišelius ir sušalę į krūvą. 
Vargšė mergina tikrino kelis 
kartus ir vis jai netiko, tai per
daug, tai vėl permaža. Suskirstė 

.... žuvis rūšimis ir negalėjo su- 
sijaukinti, tai jau gtfkjai retas, skaičiuoti. PasAy.igtė^.yyj-ą į tal-

sirado jauna liekna gana graži, Į tinimams bei naujiems įrengi- Kviečia Valdyba.
— Horoscopes or Astrologica

— Lietuvių Tautinės Sanda- Tarot Card Readings. Saturday

ma ms.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, KI. Tel. Virginia 7*7747

—.......................... - ........... . ............ . ..........................................................

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

pasidžiaugė ir vėl paleido. Kad1pdbluz.ldugu 11 V“1 |JCL1CI<JLV. IN. d U. J

laukines antis galima prisįjaų-4 
kinti, tai dažnas ^reiškinys, bet . 
kad galima ir didelę lydeką pri-

reiškinys. y ...^
Kiekvieną rytą prie būdelės,

imti nuo kabliukų. Tai ir teko rūpinami žuvelėmįs. įr sliekais 
mums trims • mažiausia pagauti.
Kitomis dienomis irgi tas pats — 
sūnus gaudėj o mes žiūrėjome. 
Kasdien žmonelė iškepdavo ir 
valgydavome skanios šviežios 
žuvies.

_ b
atplaukdavo lydeka.' Jai meške-

BALIAVOJAME

Viena diena, berods Prano~ 
Peteraičio__ iniciatyva, .kįtie.nĮS_
pritariant, į aikštę buvo suneš- 

Mos tądieną sugautos'žuvys. Čia

įi VOL. LXVI Price 20 c- Chicago, Ill- — Trečiadienis, Wednesday, August 8, 1^79 T Nr. 183

lakuotai pirštų nagais mergina.
Žuvys buvo sudėtos į plastiki- |

ros Seime, įvykusiame liepos 1 11 to 5 no appointment neces., 
d. Clevelande, buvo išrinkta sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
nauja Sandaros Centro Valdy-. STATE St., Rm. 1717. Mes kal-

t.

Chicago, UI.

namusRegistruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jai

rūšimis ir negalėjo
•_... .''J. . .t — M M 4 *
ką, tas per kelias i minutes su-

—- -- - s- T 'I ___ -

ba: Povilas P. Dargis — pirmi- bame lietuviškai. 782-3777 oi
• 1 * t i ‘ t* - - - -____ -

KABULE RUSAI TANKAIS SUMUSE SUKILĖLI1DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
OA fim metile veikiančio!’ istai I butu mūro namas ir mūro gara- -o-tus metus veriančioj įsiai ’rengtas beismantas. Prašau 
goj, o pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo telefoną 

j apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti
v > _ ♦ _ JI * _ ♦ 1 1 _   •  • 1 • 

l

goj> o pirkdami pasiteiraukite.
Du butai, medinis su skiepu ir ga-’ kaina, 

ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
1Toy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
Tuščias sklypas, tinka nauja namo 

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 juto 

L___  - .
jas stogas, gazu šildymas.

lite pirkti už $41,800.
MODERNUS z aukštų mūro namas, 

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534 
r     — ---———- Tą

ŽEMĖS DREBĖJIMAS GEROKAI SUKRĖTĖ KALIFORNIJĄ
JAPONIJOS PREMJERAS ĮSPĖJO KRAŠTO 
GYVENTOJUS PASIRUOŠTI DREBĖJIMUI

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Praeitą pirmadienį gana smau 
kus žemės drebėjimas, užsitęsęs; 
30 sekundžių, gerokai sukrėtė 
centrinę Kaliforniją, padaryda
mas

Gerokai nukentėjo San Fran. 
cisco miestas. Drebėjimas su
krėtė didoką skaičių didelių 
namų, vietomis nutraukė van
dentiekį, elektros hadus ir su
trukdė susisiekimą telefonu. Pa- 
našus drebėjimas sukrėtė šią 
apylinkę prieš 20 metų, o dabąr 
vyresnieji jautė tokį patį pa- 
voju. 7 . ' - ; ’ • -*1'‘

LĖKTUVŲ, MALŪNSPARNIŲ LAKŪNAI TEKALBĖJO TIK RUSIŠKAIninkas, Aleksandras ChapLikas 
— I vicepirm., Julius R. Ru
zas— II vicepirin., dr. Algirdas 
Budręckis, dr. Vytautas Dargis, 
Ąleąa Devenienė, Casev Oksas,

925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. •7 (Pr) •

— DENGIAME ir taisome vi-

LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

EurekaAP rašo,skaičiavo^ rūšis nustatė" Ir liep^ė 
Mergina aTšipra-' 

sė už ilgą laiko Šūtrūkdythž. 
Matį^iš'Kanados- gali įsWėžtt’Q4

Jbass), 6 starkius (wolleys) ir

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard

riotojai numesdavo žuvelę ar lydekas, 6r,,jųrjnju£- -ešųEjjiįrS
slieką, kuri su smarkiu pliaukš- 
terėjimu pagriebdavo ir prary-

> ne-

Vvtaš Ūzhys — .vicepjęmin^7 
kŽI,''Goržvydas Lazauskas’-— 
•kpetdriuš ’it ^ėdalftorius, Hiljie 

joass, o Kuzienė W iždininkė, Juzė Gi
neribotą skaicĄ eserm; kijtt- &

Šidlauskas- teis- patarėjas.

kŽI,''Goržvydas Lazauskas’—

davo. Bet soti jokio'maisto ___ _ _ __
imdavo. Ir taip nepraleisdavo [pas meš^riotoją didelį Jg^Ūdo 
nei vieno ryto.-Tuo> tarpu, die- } negu Teidziatna vežtis, baudzia- 
nos metu, išplaukdavo Ą gilesnį |ma. -Ir-tarp •laimingai',’' vėlyvą

(Pabaigą) .

'vienam meškeriotojui. \ R adė J n.

vandenį ir jos n
Pagauti, rankomis. aK .paglostyti

I

nesileisdavo. Vieną kartą prie 1-^ 

jas nuvaliųs^prasidėjo žuvų ke- čiukais. Ta geroji, lydeka tuoj j” 

dar kiti svogūnus Mr kitąkius 
prieskonius paruošė. Visi pasi
gardžiuodami valgėme skaniai 

praplaudami-

lydekos prisiartino~ antis ”sų an

pimas^-Kitf- irė,_ -pradėjo ančiukus—gaudyti.: -tai

Iškeptas —žuvis, 
alučiu.

Ten pat atšventėme ir mūsų

šie galvotrūkčiais į Visas šalis 
išsisklaidė. ' J' tu

• . •
GRĮŽTAM NAMO

šį kartų sūnus

11 ~ _W» TJi

TRUMPAI I

— Gražina ”'Krivickienė yra 
VMko bei7 Eltos įgaliota koreST

. v . 4 e._ .r----------- .j Baltuose Rūmudse.
džiausią žuvį ir gaVo visu mes- j <ya- ;dąrbą ji atsakomingai dir-

j pondentė Baltuose Rūmudse.

martelės gimtadienį. Nežinau iš | keriotojų-sudėtą premiją. Vėl į j ba jąų 15-mėtų Jai teko $ažių- 
kur, bet-atsirado pyragas. ska-1 laivą sukrovę daiktus , atplaukę JAV prezįdentuk -’L.B.

’ " ‘ į krantą sukraustom; daiktus ir
_Liiam.učius.._PagairtasJ_iiL.iš_šal=_
dytuvo paimtas žuvis sudedame 
Į dėžę. Laimingai pasiekiam"

Į krantą su k r austom'daiktus irniai pagaminta žuviena, netrū- 
ko-ir-kitokių valgių. Kitą_dieną- 
buvo atšvęstas Emilio Peterai- 
čio dukrelės gimtadienis. Ir taip 
greit bėgo laikas, kad net -baisu I Kanados-JAV sieną. Kanados

grįžti į Chicagą. Ten oras buvo įleido važiuoti. Gi Amerikos

i

buvo pagalvoti, kad jau reikes j muitininkas nieko netikrinęs 
p-—2XX • “ f fi m T-.-, i ▼▼ • 1 -j- J w 4 A r»

jvarusrir taip lengva juo alsuo--Imuitininkas- daug -. važiuojančių 
ti. Tiesa, vakarais gerokai at- {praleido, bet mums liepė žuvis
■---------------------------------------------------- ------------------------------ ' * -4 '•*

Saveriot,
I have not

—“You cannot spend tomorrow 
vwhat you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

•t Plan today.
7

U

$

<1

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck " 
allotments grow.

And a Bond every payday > 
could keep your doctor-tb-beVLIlllLL AUvp yUlLL UVVLVl'LU k/Vu'

away. At medical school. Or take •’
į you away. On vacation.
1 So do put off for tomorrow

j Payroll Savings Plan.
For, remember, a rolling Bond 

f gathers no moss. But it does , 
gatherinterest.

Which is why a Bond in timej^

So do put off for tomorrowi oO ao put on lot lomonun / 
i what you can save today. Join the

For, remember, a rolling Bond

' gather interest.

saves*

flake * i 
J stocks%

4*^ A CS- in^nerica»j

aaas įįjįfertašMiiŽttltiN

I

Cižauskienė ir H. Buchinskie- 
nė. Taip pat buvo išrinktos įvai- 
rios komisijos.

— Gen. kons. A. Simutis spa-

sų^riišių stogus. Garantuojame j ware) prekių krautuve. Nebrangus. 

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

ųž savo darbą. Esame apdrausti.'
ARVYDAS KIELA., Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)

J NETIKRI BRANAŠAI
Kaip atpažinti nętikrą pra-I 

našą?. .' !
 Pasiklausykite šį antradienį,

3 *-į _ .

rugpjūčio 7 d., 9:15 vai. vakaro,
.šitos ypatingai įdomios temos, 

— _ ___ ...   . M ' ■ -1 v •

lio 13T4 d. dalyvaus- Amerikos
Lietuvių Kongrese Clevelande 
ir turės paskaitą tema “Lietu- 
vos laisvės viltys šių laiku tarp-
tautinių įvykių, raidoje

: - Standard Fed. Taupymo

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

Ispanai atidavė ginklus 
šveicarams

ŽENEVA, i Šveicarija. — Trys
kraštus didelius nuostolius., buvę Ispanijos legiono kariai,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose .

ŠUDRAI TIS
kurią iškeliame iš Dievo žodžio
pritaikindami praktiškam gyve
nimui, radijo banga 1490 AM per ^vairį apdrauda —INSURANCE 

k T i įTrrir* A 1 . -r- w » a JT L _ — 

REALTY -?

Earthquakes 
since 1850-
* major
♦ minor

"T Main faults

Kiek dabar kaštuoja 
automobilį pataisyti

WASHINGTON.
kad, draudamo industrijos ap
skaičiavimu, norint supirkti vi
sas automobil ni re’kalingas da- 
lis, jas sudėlioti į vietas — su
matyti automobili — kaštuotų 
apie 4Ui kartus brangiau kaip 
pęrkant tokį pat automobilį jau 
sustatytą.

Amerikos Draudėjų Susivie
nijimas (Alliance of American 
Insurance) paaiškina:
sudaužyto 1979 metų-standarti
nio automobdio, perkant kašta
vusio' S5.741. šūžaTotas dalis pa7 r~ 
keisti .naujomis dalimis kaštuo- ■ 
^“$261418”: Ų“

San=t
• -Francisco

CALIFORNIA

□ rson City
* 

th
L Sac ramento
Oakland

SUTRAUKTI MUSULMONAI. RUSŲ APŠAUDOMI, 
BĖGA PAKISTANO KRYPTIMI

NEW DELHI, Indiją.—Aštuo
niolika sovietu, tanku, eskadrilė 
malūnsparnių ir dvi eskadrilės 
sovietų karo lėktuvų — Migų 
sekmadienį ir pirmadienį visai 
sumušė Afganistano _karįus^.drį;„ 

i susius sukilti prieš Nur Taraki 
vyriausybę ir jos ‘įvestą terorą 
visoje sostinėje, — tvirtina iš 
Kabulo atskridę užsieniečiai.

Pradžioje atrodė, kad sekma
dienio 
vyko.

Atgaivino pusę valandos 
išbuvusį po vandeniu

CHICAGO.

' nesutikę priimti Portugalijos 
-prezidento-Eanes-sąlygųy-pi-rma- 
dienio popietę’išskrido į Šveica
riją. Iš lėktuvo legionieriai no
rėjo iš anksto patirti, ar švei
carų valdžios duosianti jiems 
tremtinių teises, šveicaru val- 
džia įsakė nusileisti pirmame 
šveicarų aerodrome ir pasiduoti 
šveicarų valdžios pareigūnams.

-Jie pasakys, ką šveicarų valdžia 
gali ir ko negali lėktuvų grobi
kams duoti.-Ispanų lėktuvo gro
bikai, iš Kanarijų salos atskridę 
pagrobtu lėktuvu, nusileido Že
nevoje ir .atidavė automatiškus 

.kulkosvaidžius šveicarų poli
cijai. Ųt; - *

Legionieriai- norėjo;, išsiderėti

Visas'“IT. Salinas SA.N 
ANDREA? 
FAULT

—PACIFIC
=OCEAN Bakersfield□ • rytą perversmas gerai 

kareiviai užėmė kelias 
strategines Kabulo vietas ir ar
tėjo prie prezidento Nur Taraki 
oficialios rezidenteijos. kai jiems 
kelią pastojo keturi rusų tan
kai. Afganistano kariai neturė
jo jokio patyrimo, kaip pastoti 
kelia tankams. Kariu maištas 
buvo sustabdytas, daugelis ka
reivių užmušta, o kiti traukėsi 

U kareivines. Tada atsirado- srr 
I vietų malūnsparniai — helikop- 
1 teriai, kurie paleido kelias ga- 
li ilgas- bombas-ir.-sunaikino -visą, 
sukilėlių ‘vadovybę.

Api e pietus kovon buvo^ pa
leista kita grupė sovietų tankų, 
k u ri p r a d ė j o sup ti s u kilusios ka - 
riuomenės kareivines. Sukilėliai 
pradėjo prašyti musulmonų pa
galbos, bet į-miestą ji jau ne
galėjo įžengti, nes vakare mies
to sienas jau- kontroliavo sovie- 
tų lėktuvai. Pirmadienio rytą 
sovietų tankus saugojo ir jiems 

: vadovavo sovietų malūnsparniai

William Mc* 
Avony. 34 metų amžiaus, gyv. 
744 W. 47th Street, 8 va. vak. 
su draugu plaukdamas Michi- - 
gano ežere 'netoli Adler Plane
tariumo staiga panėrė ir nebe- 
išnėrė. . Kol draugas prišaukė 
pagalbos ir kol malūnsparniu

• buvo atgabenti narai, praėjo ge- 
ra pusė valandos. Narai sken
duolį rado gulintį ežere ant 
dugno po 15 pėdų gilumo van- 

- deniu.—
Iškeltas viršun McAvoy buvo 

neginčijamas lavonas: ne tik 
kad nekvėpavo, bet ir jokio pul
so nebebuvo. Tačiau gaisrininkų 
departamento narai sutarė pa- 
naudoti visas gyvybės gelbėjimo 
priemones, kaip tai iš burnos į 

. burną kvėpavimą, kardiu^pul- 
nipnarinį masažą ir... skenduo- 

’ ~ITš~ kėlėsi' iš numirusių.- Nuga- " 
bentas į Northwestern -ligoninę 
sekantį-.-rytą tebebuvo silpnas, 
bet gyvas.

“Dabar nebegalima pasakyti, 
j kuomet skenduolis yra miręs”, 

pasakė vienas naras. “Būdavo, 
po 5 ar 6 minučių baigta, be da
bar nebeaišku”.

“Lietuvos-^A-idusA—;-------
Penktadienį 3:23 įval. popiet 

,per S. Barčus radijo programą 
1490 AM pasiklausykite “Mir- 

“tierkur tavo geluonis?------------
Parašykite pare ikalaudami 

knygelės “Pragaro koridoriais”,

BUTŲ NUOMA^HMAS—paren- 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

Bendrovė remia Brighton Par-
k’6 Prekybos Rusu paskelbtą iš-
r_________________ ____ .... -
rugpiūčio 9-11 d. Bendrovėje; prisiusime dovanai.
pardavimą — Sidewalk Sale

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
- KLAUDIJUS PUMPUTIS---- -

4358 So. Washtenaw Ava.
Tel. 927-3559

Santa Barbara
1
I
I Du dvylikamečiai vaikai 

p e rp lauke Ąnglukanalą
DOVER, .Anglija. — Pradžios 

mokyklos mokinys, 12 metų am
žiaus Marcus Hooner praeitą 
pirmadienį patapo jauniausias 
čempionas, per 14 valandų ir 39 
minutes perplaukęs 21 mylios 
platumo -Anglu—kanalą—iš- -rytų- 
i vakarus. Prieš tris „dįenąs.kitas

I

Los Angele^

Palmdale

San
L ŽVĖRELIAI JAUTĖ 

PAVOJŲ, - -

Gamtininkai . pastebėjo, kad 
žvėreliai ’ jautė artėjantį pavojų 
ir bėgo iš miesto centro. Vieni 
lipo i medžių viršūnes. bandyda- 
mi. pasiekti pačias. aukščiausias 
vietas, o kifį jiesibg traukė į lau-’ _ • . , - —
kij.s, kad nebūtų krintahtciu jply- iš šveicarųyrižadą- duoti Jiems

ESTATE SALE ,
6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near 
Maria High School. Low 30’s.

LEO L. PARKER
& ASSOCIATES, INC.

-----------—767-2562---------------------

Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321, 

—Oak Lawn. IL 60454

pirkėjai • galės gauti popierini j .
- maiša — Shopping Į

_ iuti popierini 
pirkimo maišą — Shopping!

’ Ord, J. - Carter^ir—jų- šeimas. bag—betdpgalės IaimetU 00-do-
lerių taupymo sąskaitą.______

— Toronto j Lietuviu- Namu

Johnson, R.' Mk Nixon, Gerald

G-jK?iriekiėhė iVraP veikli^Lie
tuvių ’AIoterų^Klubų" FedeCaci-
jos narė ir '^Washingtorio "skV 
riaus pirmininkė.

i

tijos Rambynoi' ’Stovyklavietės 
komiletasi Ėiiošia BuIvių- der
liaus šventę-— CepėlimĄ’ balių 
rugsė j o 15 j šv: i Kazimiero’ £afal

. pirmininkė.

Les Angelė'lietuviu skau'

pi jos salėj e. '■PrdgramOj ’daly- 
l'vauš~f jaunifnaš^ sir ■ mužlklhiarš 
kupletais “Viva ; Europa5’.
Šuo ja D. Bariįaškaitė.-

Rėži
■ i -

r

DĖMESIO

1J’

0 Miles 1OO 200

-Kalifornijoj pirmadienr-pusę—minutės-drebėjo~žemė^ir- 
padarė daug žalos keliams, elekt^s stulpams

ir telefonu vielo u*.
4. -

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai—$98—pusmečiui—automobilio. 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:—.. .*
A. L A U R A 1 T I S . 

AA45 So. ASHLAND AVE.
“ 523-8775

t - ' - “

r . Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
valdyba nutarėunupirkti^&TrnTes^gošlf  ls“kinrkraštiK pilietybės popie 
to savivaldybės.? žemės ir pra-Į^/^esS^eilS4 lankok 
-Plėsti automobiliams pasistatę-’valdžios ir- savivaldybės Įstaigose bei 
•ti aikšte. Tuos reikalus tvarko.konsulatuose, p^-

{panašius reikalus. Sutvarko Medicare

l i.fT tt - -i; įgiems gauti iš WELFARE ir kitų istai-
-‘— Hamiltono kredito kopera“ gu

tyvai'/ .’i’ ir,kitką. Taip pat paruošia imi
tu pirmąjį pusmėtį $13,900,822 į gracinius dokumentus ir iškvies) 

•balansu'. Per pusmetį balansas P1^ i Ameriką Sudaromi teątamenitai
<m 0JU40 ir asmenų paieskojimairT^e-torisnF

1 pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

A.' ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service

3261 SOUTH HALSTED STREET
(Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608
t . . Tel. 225-8275 

i 
i

HELP WANTED — MALE -
Dsrbininky Reikis

to -savivaldy'bėsjžemės ir pra-i™į lankos
plėsti automobiliams pasistaty-valdžios to-savivaldybės įstaigose beL

j sijas ir bedarbių pašalpas bei ^tus 

- j ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin-
: . /<4 Įgiems gauti iš WELFARE ir kitų Įstai

Hamilton o kredito kopera“ Įgu įvairias pašalpas: buto, nemokamu 
_____ ' I gyHymn npmnkamn__maisto korie 

/. -ji ... Ak • les irkitką. Taip pat paruošia imi
tu pirmąjį pusmėtį 3,900,822 į graęinius dokumentus ir iškvie^

________MACHINIST

Able to set-up own runs on lathes 
"X mills from prints. Jb'ully Paid hos- 
pitalizatios. Good starting rates. Ap
ply in person or phone.

GEAREX, INC.
7100 N. Lehigh St.

763-8200

vietas, o kifį tiesiog traukė į Įau- 
kus^kad-nebūtų-krintarrcių<ply- 
tų, kalnų ar akmenų’ paliesti ir

Pelnas padidėjo $1,308’,112. pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip-
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku ir Darbininkių

- A.T V E R AS
Laikrodžiai ir brangenybė*

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

.1-■ >

SIUNTINIAI Į LIETUVA
„., . ........ MARUX’-jfORElKIEN« „L , 

j J* A • ' " 1 ' '

2608 West 69th St, Chicago, 01. 60629 • Tet WA 5-2787
Didelis-pasiririkimas gerbs rūšies įvairiij’iirdriĮjU—

M

IMIMi
: 4

i
i

< z
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDftLIŲ _i_WAW

CASHIER

Hours 5 AM —2 PM 
Benefits -Profit Sharin' 
Medical - others.

SOUTH WATER MARKET

SALARY BASED ON EXP.
Call CRAIG 829-7700

g Plan. Paid
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS,.4059 Archer Avė.

%
I

sužeisti ar : užmušti. Daugelis 
pastebėjo, kad drebėjimą jautė 
ir šunys. Jie- pradėjo nerimauti, 
ieškoti saugios vietos toliau nuo 
didelių namų. - '

;; -JAPONAI ĮSPftJO - -: “T 
” .... APIE PAVOJŲ

43japoni- 
jos premjeras įspėjo krašto gy
ventojus apie artėjantį žemės

tremtinių: teisę, bet šveicarų “po^ į 
licija atsisakė tas teises priža- 
^dėtŲ o kai—jie—ginklus atidavė.
tai pasakė, kad pirmiausia jie 
turės aiškių tįsi teismui apie ke-

AL 
. Hooneri senesnis,-tą patį kanalą 

(iš Anglijos į Prancūziją) per-

Afrikos*.\|rįm > mėnesiais už
i- . • . ** '■ -» -

1. j

. - . • Į» • : •' ■ ■
__ , .fikMUuL ■

SIUNTINIAI;! LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp., v/y i l aivciD UApicas vuiįi# 

MARQUETTE GĮF& PARCELS SERVICE '
L — Tet WA 5-27372501 W. 69th St., Chicago, TU. 60629

. VaVALANTlNAS ; I.

V , • ' -4 Ų . • - I- ' , .

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu' fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
■ ■ <   ’  1 -

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
- Susivienijime apsidrausti iki $1^000.

’‘ * f > a n
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment Į

aukštojo mokslo ir ju gyvenSao* pradžiai. ”

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Susivienijime apsidrausti ikį. $1^000.
f, *

Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiam

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra yįso^ lietuvių kolonijose. Kreipkitės 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
■ - Now York, N. Y. 10001
. Ų 307 W. »th $♦.

Tot. (212) 543-2210

u J

4

/

I

TOKIJO. Japonija

drebėjimą centrinėje Japonijos

Juozo šmotelio
I

/■ ■%

j savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
r~

leivinio lėktuvo pagrobimą ir 
ginklo vuridjima^TLegionieriai
pareiškė, kad-.jie ' norėję'; skristi 
į Zimbabvę-Rodeziją -ar Prancū- 
ži ją, bet .^galų'. gale ’ pasirinkę 
Šveicariją: ■; : • T -• ‘ T A .

plaukė per 12į/-> valandos;' bet jis 
į čempionus nepretendavo.

IDI AMEN JAU ORGANIZUOJA ĮSIVERŽIMA I UGANDA
C

Chicago, 511. '60632. Tel. YA 7-5980 
' -^1 

___________________ ________ ___ ________________________ **

I

salų srityje. Premjeras nepa
skelbė, kuo jis. vadovaujasi pra
nešti apie artėjantį žemės di?e-

— Vakar -prezidentas prisaik
dino W. Milferį finansų, sekre
toriaus pareigoms,.o Paul Volc- 
kerį — -Federalinio Rezervų 
Banko tarybos pirmininko pe

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ii 

įįdomi 250 puslapių knyga su.

I

krauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė, 
Chicago. IL. 60629.

— Ispanijoje vaškai ragina 
turistus neiti į bulių rungtynes.

I
I 
I I

I i
1
I *

B
iI!

*

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai i r kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminiy

šymai ir kitokį blankai.

j
I

bėjimą, bet daugelis mano, kad 
jis-vadovaujasi-gamtininkų pra
nešta—-gyvulėlių_baime,_ žvėre
liai bėga į laukus arba lipa į me
džių viršūnes, kad nenukentėtų 
nuo žemės drebėjimo. Tuo tarpu 
žemė dar nedrebėjo, nors prem
jeras jau įspėjo gyventojus apie 
pavojų. Galimas daiktas, kad dalyvaujant, indorsuoti kom-

L reigoms^—

— Tailando vyriausybė paty
rė, kad Vietnamo valdžia jau 
pristabdė siuntimą tremtinių se
nais žvejų laivais.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi j 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ r 
išleista knyga su legališkomii 
formomis. ____ ____

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60G08. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c. 1

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

fTATt

State Farm Fire and Casually Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Ai»ocl»ta, 

2649 West 63rd Street*

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksta susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047._
Raštinė reikia jau daugiau kaip 

40 1

t

♦!

Trečiadieniais iš anksto susita-

Ul^UUD J“** ——e.--------------------- .

metu, patarnaudama klientams. ,}
________________7

1
1

I
I

!
j
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KILLS FLEAS! KILLS TICKS!
Gentle 
pump action 
will not 
frighten pets.

^Sergeants 
pet care people

Morton Co^o^v, » of
A M Rotons Co., Richmond. V*t»n»» 73230

NAUJIIM B,

1

V

CHICAGO l/IU.

MOVING
Apdrausta* perkrauetyma* 

11 Jvairiv aHtumv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
11

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*’ 
 

Tuesday, August 7, 1979

I
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PREZ. CARTERIS PATARĖ CHOMEP-’UJ
GERBTI PREMJERĄ- S. BACHTIARĄ

LUSAKA. Zambija. — Ugan- bet mula abejojęs, ar Irano gjr- 
ventojai gerbsią Bachtiarą.

Prezidento laišką Chomeiniui 
paskelbęs asmeniškas

Resoublikonai turi
J' .H i d e B ūlvitčiįl ____ i _______________—____ ______ _ ... dos vyriausybės atstovai tvirti-

WASHINGTON. D.C. — Tu-! na. kad buvęs diktatorius Idi lrint galvoje demokratų tarpe; Amin organizuoja ekspediciją 
vykstančią nesantaiką ir labai! į Ugandą. Dabartiniu metu bu- 

i , . . .( savo
jauniausiomis žmonomis yra ap
sigyvenęs Libijoje. Jis palaiko 
ryšius su įvairiomis Afrikos vy- 

jiausybėmiS- įr planuoja įsiver
žimą i Ugandą.______________

Manoma, kad Libijos diktato
rius, turėjęs progų iš arčiau išsi-

> kalbėti su Idi Aminu, parems
 _  r_____________  pareigoms. Visa nelaime, kad j ig v dos dido.

1-  ______ 1-1 21__________ i. _ - — 4- 1

npri tapti prezidentais. Dabar

i

• - • - .1aštrią prezidento Carterio poli-1 ves diktatorius su trim
. vtikos kritiką, respublikonų par

tijos vadai turi didelių vilčių po
litinėms pakaitoms. Jie mano, 
kad stiprėjanti ekonominė kri- 

_ zė atneš naujų respublikonų i
Atstovu rūmus ir Senatą. Jų lai
mėjimas būtų dar didesnis, jei

paskelbęs asmeniškas mulos vadovavo sovietų malūnsparniai 
Chomeini sekretorius. Preziden- j ;r lakūnai. Malūnsparniai pra- 
1
]L-xrl or» Ai o. ifomr^o iv v,o + ovA įsam ’ Y

gerbti premjerą Bachtiarą. Jei prješą pasitiktų ir sunaikintų.

tas priminė mulai ap'e krašte ne§davo tankams apie artėjan- 
kylančią įtampą ir patarė jam. gįas musulmonų jėgs, kad jie

krašte įvyktu karių perversmas, Ne vjS05 kariuomenės kuopos 
rašė prez. - Carteris. tai tamsta, pasižadėjusios perversme ‘ 

-būtum-atsakinga^-už-.per.vers-l dalyvauti. Naktį priartėję tan-
mą. Prezidentas patarė mulai ^ari pareikalavo, kad prisidėtų. T

japonai naudoja naujus instru-Į promiso pritarimą SALT II su- 
mentus Žemės | 
tantiems judesiams registruoti.

gilumoje vyks- tarčiai. Męany mitinge pasiro 
i rlvcioc ei onfroriioni

Kur George Meany?
WASHINGTON. — Pirmadie

nį čia prasidėjo AFL’CIO vyk
domosios tarybos vasaros susi
rinkimas be savo pirmojo ir vie
nintelio prezidento G. Meany, 
85 metų amžiaus.

Į klausimą kur jis yra, buvo 
atsakyta, kad jam daroma skau
dančios šlaunies mankšta (fizio
terapija). Tarybos narių aiški
nimu, yra siekiama, Meany ne-

KALENDOKELIS
Rugpiūčio 8: Lelija, Kajeto

nas, Daiva, Tulgirdas, Girvydas, 
Uogintas.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.

„ ..Oras šiltas, vakare lis.

dysiąs šį antradienį.
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patys demokratai pasirinktų vi
sai naujus žmones prezidento j pianJs7idi
] ....
daugelis_respublikonų taip pat skaičių užsienio valiutos. Be 
_____ • Donor v

Ū^Ųeik' kiekvienoj valstijoj yra
pd kelis3kandidatus.

geriau nesikišti į Irano reika-. jeigu nenori būti sunaikintos už 
rmą. Jos sutikolūs, negu išprovokuoti karių j įsakyrnų nepildy

perversmą. Bet mula nepaklau- eiti su laimėtojais.
sė prezidento patarimo.
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Buvęs Ugandos diktatorius Idi Amin organizuoja eks*

to, jis tikisi gauti Libijos dikta
toriaus ekonominę paramą. Cha- 

Į dafi buvo pasiuntęs į Ugandą 
Į geriausių smogikų dalinį, bet jie 

labai prasti pasirodė. Jie turėję 
užimti Entebės aerodromą, bet 
jiems nepavyko. Dalis jų žuvo.

1 o kiti pateko į nelaisvę. Už be
laisvių išpirkimą diktatorius 
Chadafi sumokėjo Ugandos val
džiai 40 milijonų dolerių. Tai 
buvo pagrindas Ugandos vals
tybės banko

Demokratinė Ugandos vyriau
sybė bijo, kad diktatoriai nefi- 

i nansuotų Idi Amino vadovauja- 
-mos ekspedicijos- ir neįsiveržtų 
į Ugandą.

'PREZIDENTAS SIUNTĖ
1 LAIŠKĄ MULAI

TEHERANAS, Iranas. — Pa
sirodo, kad prezidentas Carte
ris šių metų sausio mėnesį pa- 

' siuntė laišką mulai Chomeini, 
: patardamas respektuoti šacho 

paskirtą premjerą S. Bachtiarą.
i

Kitas gana gerai informuotas 
keleivis tvrtino. kad kovą lai
mėjo rusų specialistai. Kabule 
ir visame Afganistane buvo 5.000 
sovietų agentų. Vieni dirbo po
licijoje ir keliose valdžios jstai- 

lankarč’u p;ctų Azijos kraštus, I cose. o kiti važinėjo po kraštą 
užsuko į Tailandą ir gavo pro- ir rinko žinfes. mezgė santykius 
go< pamatyti tremtinių stovyk- su vietos žmonėmis ir verbavo 
las. Stovyklų gyvenimą mačiu- naujus sovietų šnipus. Pervers- 
sieji tvirtina, kad tai esąs pasi-Įmą laimėjo keturi sovietų tan- 
baisėtinas vaizdas. Niekur jie 
nematę tokio vargo ir tokio sun
kaus gyvenimo^ kokį tenka gy
venti iš Kambodijos atbėgu
siems tremtiniams. Vietnamie
čiams užėmus Kambodiją. tūks
tančiai buvo priversti bėgti į svaidžių zalpas, o vėliau paleis-
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Tailando stovyklos 
pasibaisėtinos

BANGKOKAS. Tailandas. — 
Dešimt JAV Kongreso atstovų,

Žydu akys pabrango 
1-00 nuošimčiu

WASHINGTON.— Los Ange
les Times rašo, kad nuo 1973 m. 
arti 200 civilių izraelitų žuvo 
nuo artilerijos ar raketų bom- 
bardavimų iš Libano pusės ir 
dešimtys buvo užmušta per te- 
roristų (palestiniečių) išpuolius. 
Bet premjeru esant M. Beginui, 
Izraelis atėmė daug arabų gyvy
bių už kiekvieną izraelitą. Kaip 
vienas stebėtojas pastebėjo, tai 
yra šimtas akių už vieną akį ir 
šimtas dantų už vieną dantį.

1978 m. kovo mėnesi per Iz
raelio aviacijos oro atakas ir 
invaziją į pietinį Libaną šim
tai civilių buvo užmušta, labai 
daug sužeista ir kokie 200.000 
libaniečiu išvarvta šiaurėn i Bei- V fc.
ruto priemiesčius.

las. Stovyklų gyvenimą mačiu- naujus sovietų šnipus.

Tailandą, kuris nebuvo pasiruo
šęs leisti jiems įsijungti į vietos 
gyvenimą. Daugelis neturi jo
kių amatų, negali užsidirbti 
duonos.

pediciją į demokratinę. Ugandą, Libija rengiasi
. ... .y £ą ekspediciją finansuotų • 5 ? ? ■ c
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Mulos Chomeini atsakymas 
prezidentui buvęs gana manda- 

■ gus. Jis asmeniškai gal būtų ir 
įgalėjęs ‘.-respektuoti. Bachtiarą,

— Prezidentas Carteris ren
giasi pasiūlyti europiečiams ato* 
minius ginklus, kad patys ga
lėtų apsiginti. Jie patys turėtų 
rūpintis apsauga ir nebijoti 
rusų.

it

kai, 3 malūnsparniai ir 2 Migų 
kapitonai. Panikai sėti ir prie 
miesto priartėjusiems musul
monams gąsdinti geriau tiko 
malūnsparniai. Jie nusileisdavo 
žemai, paleisdavo kelias kulko-

— Visi Amerikos vokiečiai 
padeda išlaikyti vokiečių sene
liu namas.

d a vu ne^ tokią pavojingą, bet la
bai garsią bombą. Triukšmas 
vertė musulmonus raitelius bėg
ti. Tankų valdžia anksčiau tu- 
rėjo, o—sovietų Migai suskrido 
sekmadienio popietę. Visi kalbė
jo rusiškai. Įsakymai iš dviejų 
lėktuvų ėjo tankams ir malūn
sparniams. Kaip malūnsparniai, 
taip ir lėktuvai suskrido sek
madienį.

Taraki valdžia, sovietų tankų, 
malūnsparnių ir aviacijos pade
dama, laimėjo Kabulo mūšį. So-— Dolerio vertė tarptautinėje 

rinkoje stiprėja. . *| vietų- lakūnai bando apšaudyti
/ •

į ’■ •e • s ir vakarus žygiuojan
čius ragelius.

Kovų metu Kabule žuvo nuo 
400 iki >00 žmonių. Daugiausia 
nukentėjo kariai. drįsusieji pa- 
siepriešinti prezidento Taraki 
valdžiai ir jo iškviestiems ru
sams. Bet Kabulas — tai ne Af
ganistanas. Taraki valdžia turės 
pavergti visą Afganistaną, jei 
norės jį valdyti. Sovietų val
džios atstovai tvirtino, kad jie 
karių nesiūs i Afganistaną. Iki 
šio meto jiems užteko papirkti 
buvusį kariuomenėm štabo vi su
ninką. kuris valdžios priešakiu 
padėjo Nur Tarakį. Visi dides
nieji miestai yra maištininkų 
kontrolėjėT išskynė Kabulą.




