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VIETOS GYVENTOJU SUTIKSIU
Jeigu JAV nepanaudos savo galios, tai karas 

bus visiems labai pražūtingas
= AMANAS, Jordanija. — JAV

Eritrėja kaltina Izraelitus turi raktus Į Artimųjų Rytų tai- 
i ką, — šiandien pareiškė Jordani- 
I jos karalius Husejinas. — Ameri 
kos prezidento pozicija Artimų
jų P.ytų taikos klausimu yra pa
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KINGININKAI SAKO, KAD RUOŠ EISENAS ATEINANČIAIS 3 ŠEŠTADIENIAIS
Rev. Dunlap reikalauja, kad miestas sustabdytą 

prievartos veiksmus Marquette Parke
CHICAGA, III. — Dr. Martin Luther-King Jr. judėjimo ko

alicija ateinantį šeštadienį planuoja naują eiseną Į Marquette 
Parką, Chicago Sun Times redakcijai pareiškė Rev. A. I. Dun

lap. kingininkų organizacijos pirmininkas ir sudarytos koalicijos 
vadovas.
Jis tvirtina, kad eisenos bus 

ruošiamos ateinanti šeštadienį 
ir dar kitus du šeštadienius. Jis 
sako, kad jos bus ruošiamos, ne
žiūrint Į miesto leidimą ar nelei
dimą.

Jis labai nepatenkintas, kad sa 
vivaldybės leidimui reikia lauk 

. ti penkių dienų, Parko Distrikto 
leidimui reikia laukti 10 dienų. 
Kingininkai neturi laiko laukti 
tiek dienų. Jis pasitarė su advo
katais ir nutarė eisenas 
nelaukdamas leidimo.

Tenka pastebėti, kad 
tais metas jis panašiai

3. Kad juodžiams būtų duoti 
200 darbų Englewood apylinkė
je,

ir 4. Kad Lake Shore Drive 
būtų pavadintas Jean Baptiste 
Point du Sable vardu, ir tuo pa
gerbtas pirmas Chicagos gyven 
tojas, juodaodis, — pareiškė 
Rev. Dunlap? , A

Kingininkai ir jų sudaryta ko 
’ alicija ruošia-eisenas į Marque 
tte Parką, bet stato sąlygas, nie 
■ko bendro neturinčias su eise
nomis į Marquette Parką. Ko-

praei- 
elgėsi, 

ruošė 14 eisenų, bet toliau gele 
žinkelio tilto nepasiekė, policija 
neleido. Yra pagrindo manyti, 

> kad policija ir šią..vasarąeisenos 
be leidimo Yieleiš. ’ ' ' v ??*
Kingininkai tarės su savo ‘ 

’ koalicija -

Rev. Dųnlap, ilgai posėdžiavęs 
6430 S. Ashland patalpose', pas 
kelbė posėdžiavusių nutarimus. 
Jiems labai nepatinka Chicagos 
policijos vado James Rochford 
pareiškimas apie kingininkų ir 
koalicijos nutarimą atšaukti pra 
eito šeštadienio eiseną.

Vienas judėjimo koalicijos na

dėl kingininkai nežygiuoja Į 
ke Shore Drive?

** Vįįiįž

Atėniečai patenkinti sugrįžusią demokratija į Graikiją, bet jie vis dėlto yra susirūpinę santykiais su turkais. 
Iki šio meto graikams nepavyko susitarti su turkais dėl Kiretos, o dabar juos skiria pažiūros į juros dugno nuo
savybę Graikijos saly pakraščiuose.. Turkai nustatė, kadtoje vietoje yra didokas degalų sloksnis. Paveikslas ro
do kasdieninį Atėnų vaizdą.

BEIRUTAS, Libanas. — čia
Paskelbtame komunikate Eritrė ^‘p^MeYtr^ricTja Artimū- 
jos Išlaisvinimo Frontas apkal- ju Rytu uikos klausjmu yra pa 
tino Izraelį, kurs padeda apmo- drasinanti. Jordanijos karaliui te 
kinti Etiopijos marksistų 300,- Į 
C00 vyrų “valstiečių armiją” ir 
pasiuntė savo patrulių valtis ne 
leisti Eritrėjos sukilėliams iš 
Raudonosios jūros pasiekti Ma 
savos uostą.

Eritrėjos Išlaisvkihno Fronto 
biuletenyje pranešama, kad 
Etiopija ir Izraelis prieš mėnesį 
pasirašė “slaptą susitarimą”.

Los Angelės Times rašo, kad 
40 izraelitų pogrindžio metodų 
kovos agentų apmoko etiopus 
kovos technikos prieš eukilėlius 
partizanus. Etiopijos karingasis 
valdovas pulk. Įeit. Mongisu Hai 
le pasakė “jokių reikalų” netu 
riš su Izraeliu,

ko šiuo reikalu išsikalbėti su 
prezidentu Jimmy Carteriu. Jis 
klausimą supranta ir turi galią 
taikos sąlygoms Įgyvendinti.

Bet Jordanijos karalius suabe 
jojo, ar prezdentas pajėgs tai pa 
daryti. Karalius žino, kad i pre
zidentą bus daromas labai stip
rus Amerikos žydų spaudimas. 
Jis yra informuotas apie Įvairią 
ekonominę ir politinę Amerikos 
žydų galią, todėl abejoja, ar pre 
zidentas pajėgs taiką Įgyvendin
ti.

Jordanijos karalius kalba apie 
Pelestinos Įsteigimą kairiajame 
Jordano upės krante. Tos žemės. 
savo laiku priklausė Jordanijai, 
bet karo metu jas okupavo Izrae 
lis! Iki šio meto nei Izraelis, nei 
kitos arabų valstybės pajėgę iš
stumti Izraelį iš kairojo Jordano 
upės kranto žemių. Izraelis ten 
pravedė pačius laisviausius savi
valdybių rinkimus, kuriuos laimė 
jo vietoje gyvenantieji arabai. 
Jordanijos karalius, matyt, sutin 
ka kairėje Jordano upės pusėje 
esančias žemes skirti Palestinai, 
bet jis nori, kad šiuo klausimu 
būtų atsiklausti vietos gyvento
jai. Jeigu vietos vyventojai neno 
retų tapti Palestinos piliečiais, 
tai tada visas šitas klausimas 
atkristų.

Pats Jordanijos karalius 1970 
metų rugsėjo mėnesį išvijo vi
sus Jordanijoje gyvenusius pa
lestiniečius. Dalį jis nuginklavo, 
o kitiems leido išvažiuoti su gide 
lais, kai keli palestiniečių vadai 
pradėjo organizuoti perversmą 
prieš karalių ir jo premjero su
darytą vyriausybę. Tuo metu pa 
čioje sostinėje ėjo smarkūs susi 
rėmimai su Jordanijoje buvu
siais palestiniečiais. Jeigu ne 
griežtas tuometinis Jordanijos 
karo ministeras ir ištikimas ka 
riuomenės štabas, tai pervers
mas galėjo pavykti ir pats Jor
danijos karalius būtų privers
tas atsisakyti sosto . Kelis me
tus Jordanijos karalius nenorė
jo kalbėti apie palestiniečius, 
bet dabar, atrodo, jis sutiktų 
duoti beris reikalingą globą.

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Carteris aptarė su Me- 
nahem Beginu Artimųjų Rytų 
klausimą, o dabar Izraelio vyriau 
sybė Įsteigė kairiajame Jordano 
upės krante tris naujas žydų ko 
lonijas. Prezidentas Carter la
bai nepatenkintas tokiu Izraelio 
vyriausybės elgesiu, nes Izrae
lio vyriausybės paskelbimas yra 
priešingas Washingtone vykusių 
pasikalbėjimų dvasiai. Preziden 
tas Carter visą laiką buvo prie 
šingas žydų kolonijų steigimui 
okupuotose žemėje, šiuo ir ki
tais klausimais reikėjo laukti 
Ženevos konferencijos, kur ši
tas klausimas bus aptariamas.

SIŪLO IZOLIUOTI NERIMj KELIANĮ
’JAV pasiūlė Somalijai padėti įsigyti .•» i 

'’ ginklą sovietu įtakai sustabdyti ui

KAIRAS, Egiptasi— Egipto prezidentas Sadatas pareiškė, | dhįiojf ^7 automoMūštu
- kad dabartini Libijos vadą reikėtų visai izoliuoti, nes jis nesukai i 

protes uojan pries I ],amas ^ekvienoje* arabų kbnfėreūcijoje, kurioje jis dalyvavo,.
Chadafi Įžeisdavo konferencijoje dalyvaujančius karalius, prem 
jerus, prezidentus ir kitus pareigūnus.

- < .-r ,

Jis drįso protestuoti prieš tuos ką Afrikoje, pasiūlė Somalijai 
arabų karalius, kurie sutiko pas | įsigyti ginklų, jeigu ji bandys 
kolinti Egiptui du bilijonus do-'sumažinti Įtaką Afrikoje. Vals- 
lerių. ‘ į-

Prezidentas Sadatas yra Įsiti
kinęs, kad Chadafi yra gavęs 
gerą pamoką iš Egipto. Jeigu 
to neužteks, tai gaus dar didesnę. 
Jis neprivalo kištis į kitų kraš- 

vidaus reikalus.
Siuntė Arafatą su
tvoros žemėlapiais

Privertė komunistus 
paleisti kalinius

' y-YARšUY4?. Lenkijos kor. 
munistų valdžia, ' pasinaudodą- 
ma “lenkų tautos dienos'-amnes 
tijos”-pretekstu, paleido ūš ka
lėjimų visus darbininkus, areš 
tuotus ryšium su 1976 - metų 
riaušėmis, i
maisto kainų pakėlimą ir visus I 
disidentus, kurie buvo suimti 
už pagalbos teikimą areštuotie
siems darbininkams.
'“Tai reiškia, kad režimas pra

Jau nuomone pageidauja 
į balioną automobiliuose

* Nora diržus _užsisęgti_yažiup. 
jautieji automobiliais nemėgsta 

~irir tuomi-musikalsta įstatymui, 
(bet .turėti.oro maišus naujos lai 
l dos automobiliuose pageidauja

rys, William Jackson, buvo' Įpa deda skaitytis su viešąją nuo- 
reigotas pranešti policijos vir- mone. Jie (režimas) yra nuste-
šininko pavaduotojui, kad nutar 
ta atšaukti šeštadienio eisena. 
Bet tas nutarimas buvo sujung
ta su kingininkų reikalavimais, 
kuriuos minėtas atstovas turėjo 
pranešti Chicagos policijos va
dovybei. ' • ... 4

Chicagos policija, atšaukda
ma šeštadienio eiseną, turėjo pri 
imti Kingininkų ir koalicijos 
reikalavimus. Susidaro įspūdis, 
kad William Jackson pranešė po 
licijos vadovybei, kad eisena 
atšaukiama, bet jis tinkamai 
neišaiškinęs to atšaukimo sąly
gų. Policijos vadas Rochford 
apie judėjimo koalicijos reikala
vimus nieko neužsiminė.
Ko kingininkai dabar reikalauja

Kingininkų pirmininkas Rev. 
Dunlap pareiškė, kad sutikimas 
atšaukti eiseną buvo sujungtas 
su šias reikalavimais:

1. Miestas privalo imtis kon
krečių priemonių prievartos vei
ksmams sustabdyti Marquette 
Parke.

2. Kad kaltinimai būtų atšauk 
ti teisme ir bylos panaikintos 
visiems tiems koalicijos judėji
mo nariams, suimtiems Marque 
tte Parke arba jo kaimynystėje.

binti visuomenės prijautimu 
mūsų veiklai ir reagavimu dėl 
mūsų areštavimo”, pasakė filo
sofas Jacek Kuron, vienas iš 25 
narių Darbininkams Ginti Komi 
teto, Įsteigto 1976 m. birželio 
mėnesį po Badomo ir Ursus riau 
šių. Kuron su būriu kitų lenkų 
intelektualų disidentų buvo pra 
ėjusį gegužės mėnesį suimtas ir 
laikomas kalėjime kaltinant, kad 
“kenkia Lenkijos politiniams 
interesams”. Kuron sako, kad 
paleidimui daug padėjo val
džiai siųsti laiškai, protestuojant 
prieš komiteto areštavimą.

Ben

tų

Pravedus atsiklausnną, ; už 
oro maišų (balionų) Įrengimą 
naujuose automobiliuose pasisa 
kė 46%, prieš 37%; savo nuo 
monės neturėjo 17%. Vyrai pa 
sisakė už 42%, prieš 47% ; mote 
rys už 51%, prieš 27%. Bet dau 
giausiai už balionus pasisakė 

Hodding Carter BĮ pareiškė,1 jaunasis amžius nuo 18 iki 29 
kad'JAV yra pasiruošusios pra- metų, būtent už 65%, prieš 27% 
nešti Somalijai, kad ji gali gau
ti apsaugos ginklų iš vakarinių 
valstybių. Prezidentas Carteris 
savo spaudos konferencijoje pat 
virtino žinią, kad Somamalija 
kreipėsi Į JAV ir kitas Vakarų 
valstybes, prašydama paramos 
gintis nuo sovietų Įtakos.

tybės Departamento pareigūnas

Oro maišų Įrengimas pakeltų 
automobilio kainą $100 iki S300 
bet automobilių nelaimėse išgel 
bėtu nuo mirties iki 12,000 žmo 
nių metuose, o nuo susižeidimu 
tarp 100,000 ir 200,000.

šiltas, vėjuotas
Saulė teka 5:37, leidžiasi —8:16

Bendroji rinka 
prieš P. Afriką

BRIUSELIS. — Europos 
droji Rinka'antradienį pasisakė
už politiką, kuri atmeta apartei 
dą ir duoda pagrindą ekonomi
niam boikotui prieš Pietų Afri 
ką. Bet Bendros Rinkos užsie
nių reikalų ministerial atsisakė 
skelbti bendrą, poziciją, kokios 
laikysis Jungtinių Tautų šaukia 
moję antiaparteido konferenci 
joje, kuri įvyks Lagos, Nigeri
joje, rugpiūčio 22-26 dienomis. 
“Kuriem galam mes turėtume 
leisti skleisti apie mūsų pozici
ją iš anksto? ” paklausė Britų 
užs. reik, sekretorius David 
Oven. ’

Pareigūnų pareiškimu, pasiū
lymai dėl konkretaus veikimo 
bus pateikti JT Generalinei 
Asamblėjai rugsėjo mėnesį.

Egipto prezidentas pasakė 
spaudos atstovams, kad Chadofi 
pasiuntė Į Egiptą palestiniečių 
organizacijos vadą Arafatą su 
pasienio tvoros žemėlapiais. 
Prieš 40 metų italai nutiesė spy 
gliuotų vielų tvorą pagal Libi
jos ir Egipto sieną. Ta tvora, 
niekeno nejudinama, ir šiandien 
ten tebestovi.

Tuo tarpu Chadafi atsiuntė 
į Egiptą Arafatą su žemėlapiu 
kur ta tvora vienoje vietoje pa
krypusi Į Libijos pusę. Kai pre 
zidentas Sadatas paklausė Ara
fatą, kiek ir kur ji yra pekry- 
pusi, tai Arafatas atsakė, kad 
vietomis ji pakrypusi apie šim
tą metru.

Sadatas yra tiek pasipiktinęs 
tokiu Chadafi elgesiu, kad su 
juo nenori jokių reikalų turėti. 
Jis pamokė Chadafi; Jeigu jis 
neaprims, tai Egiptas duos jam 
kitą pamoką.

JAV rengiasi padėti 
Somalijai

Prezidentas visą laiką buvo 
užimtas diplomatų ir kongreso 
atstovų priėmimais ir pokal
biais, bet jis rado laiko Somali 
jos ir Etiopijos klausimams pa
tyrinėti. Jau balandžio mėnesi 
sekretorius Vance norėjo Soma 
liją patraukti JAV ir laisvės pu 
sėn. Sovietų valdžia teikė gink
lus Somalijai, bet paskutiniu me 
tu atsisakė, kai prasidėjo susi
rėmimai su Etiopijos kariais.

Trylikametis perplaukė 
skersai Anglijos Kanalą

Carter priėmė Italijos 
premjerą

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Jimmy Carter antradie 
nio popietę priėmė atvykusį Ita 
Ii jos premjerą Giulio Andreo
tti, su juo kalbėjosi Įvairiais Ita 
lijos vidaus -reikalais, o vėliau 
kartu nusifotografavo Baltųjų 
Rūmų sodelyje. Prezidentas la
bai patenkintas Andreotti veda 
ma politika, kuris bando sugy
venti su Italijos komunistų va
dais, bet tuo pačiu metu svar
besniais užsienio politikos klau 
simais nedaro jokių nuolaidų.

DINDONAS. — Trylikos me
tų amžiaus berniukas iš Yerks 
hire, David Borgan yra pirmas 
tokio amžiaus, perplaukęs Ang 
lų Kanalą kovodamas prieš stip 
rų vėją. Iš Dover, Anglijoje, iki 
Wissant, Prancūzijoje jam tru 
ko truputį daugiau kaip 11 va
landų. Pirmoji trylikmeti tą 
Kanalą nugalėjo Egipto mergai 
te Abla Khairi, trimis savaitė
mis už Morganą vyresnė, per-

WASHINGTON, D. C. — JAV, plaukusi Kanalą per 12 valandų 
norėdamas sumažinti sovietų įta 30 minučių. '■

Uždraudė vaisto nuo 
r cukrinės ligos :

WASHINGTON.—HEW (Svei 
katos,, švietimo ir gerovės) sek 
retorius Josep B. Califano pir
madieni paskelbė, kad. jis uždrau 

.dė vaistą phenformin,.kuris bu 
vo vartojamas apie 250,000 dia 
betikų. (cukrine sergančiųjų) 
kadangi Maisto ir Vaistų Admi 
nistracijos (FDA) komisionie- 
riaus Donald Kennedy pareiškė 
kad tas vaistas “gresia pavoju 
mi viešajai sveikatai”.

Teismai nesiskubina 
su mirties bausmėmis
Po Bary Gilmore sausio 17 d. 

“iškilmingo” sušaudymo dau
giau jokia mirties bausmė JAV 
bėse nebeįvyko, nors Associated 
Press surinktomis žiniomis 398 
mirtininkai savo eilės laukia. 
Išskiriant Gilmore, kuris pats 
prašėsi sušaudomas, paskutinė 
ekzekucija JAV-bėse buvo 1967 
metais, Mirties bausmė įvairio
se valstijose vykdama įvariai: 
elektra (17 valstijose), dujos 
(8 valst..), kartuvės (5), nuodų

Lavoninės darbininkas 
nužudė graborią

CHICAGO. — Will apskrities 
šerifo policija apkaltino 27 me
tų amžiaus Lawrence Travis, 
dirbusį O’Bee Laidojimų Namuo 
se 5039 S. Indiana avė. ir nužu 
džiusį sax'© darbdavį Ceorge 
O’Bee, kurio sušaudytas lavonas 
buvo rastas rave palei Intersta 
te 57 plentą netoli Monee. O’Bee 
vakarykščiai buvo už $5,000 par 
davęs savo automobilį.

Įšvirkštimas (2). Utah duoda 
pasirinkti— sušaudymą ar pako 
rimą.

Jordanijos karalius Huseinas



Šaulių kultūrinei stovyklai praėjus
LAST 1977 m'etų Kultūrinė trinkusių su pasitenkinimu buvo 

Stovykla jau praeityje ir yra: sėtiktn. priimt i ir patvirtinta. 1 
įrėžyta į Šaulių Sąjungos šių 
m^ų veiklos istorijos lapą. Šios lnių atstovų .sa-kr dyje dalyvavo j ir prasm5ngtls pranešhnus, 
stovyklos organizacinės komisi-Hr buvo reprezentuoji^ šie Šau| pravestas pašnekesius Są-gos 
jos ir štabo pareigūnai, š. iri. > lių Sąjungos daliniai: Čikagos ■,tapelionui Tėv j Borevičiui už 
liepos m. 15 d. buvo Susirinkę - Vytauto I aižiojo rinktinė, frferftihgus žodžius bei pa 
šaulių namuose stovyklos bai- Čikagos Gen f Daukanto jū |reikšUs r€ikšmingas mintis sto 
giamąjam apyskaitiniam posė-Irų šauliu kuopa. Cicero — Klai vykk>s alidarymo invckacijos ir 

pamaldų metu. Pr. Tomkui už 
sėkmingai atliktas stovyklos ko 
mendrnto pareigas. S. Kaime- 
lienei, “Tremties Trimito” reda
ktorei, už atsiųstus malonius 
stovyklinius sveikinimus ir lin
kėjimus. L i 'ociui už kruopštų 
tvarkingą ir sėkmingą finansi
nių reikalų tvarkymą. A. Gai
liui, B. Aniu'iui ir S. Juozaičiui, 
už atliktus sekretoriato ir sto
vyklos dalyvių registracijos dar 
bus. S. Cecevičienei už vadovavi 
mą stovyklos parengimo svečių 
vaišių paruošimui ir E. Gabrie 
nei, J. Gabriui, S. Mackonienei 
ir J. Dikšienei už talką kalbamų 
vaišių paruošimo darbuose. J. Ja 
šalčiui stovyklos metų teikusiam 
reikiamas informacijas spaudos 
atstovams ir už priešstovykli- 
nius pranešimus spaudos pusla
piuose. P. Malėtai, už foto nuo
traukose fiksavimą stovyklos 
eigos ir aprūpinimą lietuviškų 
laikraščių nuotraukomis. V. Zin 
kui už atvykusių stovyklon apru 
pinimą būtais. A. Markauskui, 
už suorganizavimą ir pravedi
mą jauniesiems šauliams športi 
nių varžybų, laužo ir stovyklos 
parengimo. Solistei P. Paulaus
kaitei už pobūvio metu meninės 
programos atlikimą. M. Martin 
kui, K. Vidžiui; B. Pumputienei 
ir A. Abaravičiui tĮ^..pargngim©< 
metu baro suorganizavimą ir iš 
troškusių aptarnavimą. Gen. T. 
Daukanto jūrų . šaulių kuopos 
laivo kapitonui ĮC. Pumpučiui’ir 
Įgulos nariams _— "M, Maksvy
čiui, B. Bliristrubui ir J.; žemai 
arui,' už reprezentatyvų stovyk
lautojų ir svečių priėmimą laive 
ir vežiojimą jų-Mieliigano ežere.

šiame metiniame IAST dalT-

dant. Dr. J. Valantiejui išgavu- 
siam per atstovą, Michigan vals 
tijos Gubertatoriaus sveikini
mus. Gen. št. pik. K. Dabulevi- 
črai, Dr. K. Pautienių! ir J. šiau 
čiuliui už padarytus turiningus

džiui. kurame taip pat dalyva-! rėdos juru š ulių kuopa, Tdfon
i. i Pirmininkas K. Milko- to - - V. Putvio kuopa, Detroito

:l . S -g*Kc v; dovė S. — Švyturio jūrų šaulių kp., Dėt
r vi(

J
* Į I

iiiitC.ų v; dovė S.'
’ič b ves Są-gos ro to — S. Butkaus kuopa, Mon ■ 

‘ jtiuta Didžiojo trealio — l iet. Kunig. Minadau
r.k'/.’.ės pirmininkas V. go kp.. Klevelando

Pasve’kinęs susirinkusius, po
dėlį atidarė ir jam pirmininka
vo, stovyklą pravedęs, Čikagos 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos pirmininkas E. Vengians 
kas. Pagal iš anksto patiektą 
dienotvarkę, iš eilės, buvo aptar 
tos visos praėjusios stovyklinės 
programos organizacinės ir ei
gos apraiškos, išdiskutuoti atlik 
ti darbai bei pastebėti trūku
mai, iškeltos atviroje vasarvie
tėje nelengvos stovyklos prave-

— Kar. Juo- 
jzanavičiaus kp. K’evelando—Žal 
'girio kr.,'' Worshesterio — Ku
dirkos kp., Hami'.torio.— Algir 
do kn, Los Angeles — Dauman
to kp.. Bostono — Vanagaičio 
;p., Bostono — Jaun. 'Ge’ežinio 
Vilko d ii.. St. l’ete'rsburgas — 
L Kalantos k p., Delri-Gedimino 

<p. Viso 16fdalinių su 8-mis vė 
liavomis.

T A>T Pirmininkas K. Milko- 
’aitis, stovyklinių atliktų dar
ių apžvalginiame ir įvertinimo 
odyje, išreiškęs pasitenkinimą

di mo .sąlygos ir padarytos ata-* kalbamos stovyklos eiga, nuro- 
tinkaihos išvados ateičiai, pana | dęs pastebėtus mažus neesmi 
šius šaulių renginius organizuo 
jant.,Sprendžiant iš lietuviškoje 
spaudoje tilpusių stovyklos ap
rašymų, dalyvių ir svečių pasi
sakymų bei bendrų nuotaikų.

. konstatuota, kad 1977 metų sau 
lių kultūrinė stovykla, nežiūrint 
neesminių trūkumų, praėjo gan 
sėkmingai ir stovyklos organi
zacinė komisija, jai patikėtą dar 
bą, atliko.

Stovykla, turėjusi 266 daly
vius,' buvo skaitligiaūsią kaip 
kada yra buvusi, jai pramatyta 
programa, griežtai prisilaikant 
nustatytos dieiiofvarkės, buvo 
įvykdyta, stovyklautojų nuotai 
ka buvusi gera, oras pasitaikė 
puikus. Finansnriąi, pagal posė 
džiui patiektą apyskaitą, stovyk 
la davė gražaus pelno LŠS7 
Centro Valdybos tolimesniemt 
užsimojimams vykdyti, kas susi

neesmi 
‘ dus nesklandumus ir pasidžiau 
fęs dalyvių gausumu, stovyklos 
•adovybei, štabo nariams ir or
ganizacinei komisijai, už sek- 
ningai atliktą darbą. Lietuvos 
laulių Sąjungos Tremtyje var
iu išreiškė padėką.

Atsižvelgiant i tai kad sto
vyklos pasisekimas yra daugė
to Įdėto darbo ir pastangų iš
dava, posėdis nutarė visiems tai 
iininkams, pareigūnams ir vi- 
;iems, bet kuo prisidėjnsiems 
>rie stovyklos organizacinių bei 
■.ravedimo darbų, padėkoti.

Nuoširdi šauliška padėka 
priklauso:

IŠST Pirmininkui K. Milkoj 
.'aičiui ir 'buvusiam pirmininkui' 
V. Išganarčiui už duotus praktiš 
kus patarimus stovyklos planavi. 
mo ir organizacinius darbus vyk

V

, lt was bad enough we had to fight the British 
for 6ur freedom. But cri top 6f that, we had to fight 
iė weather, too.

• Because winter it Valley Forge meant snow, ice, 
tod freezing temperatures. All serious enemies to a 
faakeshift tony without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

. It was an army long on courage, 
but short oh money.

Arid then the money catrte. 
Sččne $27,000,(XX) from the

tifmedouL . . „
Nowadays, people are still helping America stay 

- Strong and sclfsuffident. And they're helping them* 
«4ves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United States Savings Bonck.

ThAt’i fcw people took stock

the cold.

uiĮ^rnerica

New t Barvi nar 6% Interest wlien «> maeurtqr 
cf 5 Trafi (4^1 the fine year). Lok. or
B'Xuii ran be replaced n recjordt are prcnridcdL Whm 
needed, Boni on he airbed « your bank. Interest b 
ttoc subjea to oc local income taxa, wd fedrai 
tox thay be dderred ūntž redexdpciai.

3
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Balys Pupalaigis

Kokių 1919-1923 metais buvo valstybes 
tarnautojų • ,

A. Šukiui ųž žuvusių pagerbi-, 
mo apeigų pravedimą paežerė
je. V. Išganaičrurir p. Šukienei 
už šauliams ir šaulėms atskirų r I
grupinių pašnekėsiu, pravedi
mą. J. Pittpirkai Už parengimui 
reikiamų priemonių suvežimą. 

'S. Jokūbaičiui, ,V. Pečiuliui, V. 
Rukšiui, I." Petrauskienei ir M. 
^Maksvyčiui ųž laužo ‘metu pro 
gramos • ątlikinią. p. P. Karai- 
eianis “Gintaro” vasarvietės 

^aVinihkaiftš, už ^alonią stovyk 
Jolitoj ų globą. ‘Visiėms' spaudos' 
darbuotojams lietuviškų Imk 
aįascių redakcijoms už iiihūciųy 
pranešimų, priešstpvyklinės vei 
W)s aprašymų;;bei nuotraukų 
^>ausdinimą. Visiems sjraįpsirių; 
totoriams aprašiusiems šictyyk 

eigą lievištfdsios spaudos pusi 
iapiuose. Pagalia^L'^T^ifetos-^aU 
:liU daliniams, jų vadovybėms ir 
Mūliams, su vėfiaVęnūterdaflyva,’ 
įsiems ir athkusiėmSjreprezdn 
Racines pareigas šių metų LŠST 
JfdKūmėje štovykldfb. ■

^Visiems aukščiau išvardintiems- 
jr neišvardintems^bet-kuom pri; 
Ridėjusiems prie stovyklos orga 
nizacinių darbų pravedimo ir ki 
tų darbų, fariarnąs nuoširdus 
šatdišk’as, broliškai^ėseriškas,

£ Turint orrfėnyje/kžtri į ciit kril 
bamos šaulių kultūrinės* š to vyk 
los otganfeaciniuS, .^planavimo ir 
pf a Vedimo darbus buvo -įsijun
gi LŠST Centro Valdybos parei 
gūnai; Čikagos Vytauto Didžio 
to‘šaulių rinktinės, Geri? T^ Data 
kanto jūrų 'š*mh n 'ktfppos ir Ci
cero -jūrų šaulių ^.“Klaipėdos” 
kuopos vadovai, tenka-pasidžiau 
gti, kad kaip priešstovykliniam 
darbui, taip ir šis, baigiSfna 
sis -apyskaftiniš vadoVų posėdis 
v>ko darbingoje ir* glaudaus as 
memriio bei tarpkuopibio ben
dravimo ir bendradarbiavimo 
Svarioje- Tas rodo šgulių vado
vų ryžtą, tarpusavlė susiklausy
mą ir drganizScifij' MrauSmingti 
irią, ne Tik lokalinių pobūdžio, 
bet ir visėsąjunglrihiš užsiTnoji 
irius crrgAnizuojant. Atsiekti re 
zultatki tai aiškiai ‘byloja.

Užtaria politinius 
disidentus Lietuvoj

UNION PIER, Mich., gyvenau, 
tis veiklus lietuvis Jonas Gir- 
džiūnas kaip ir dera geram lie
tuviui patriotui, parašė savo 
valstijos Kongreso atstovui 
John Dingell ir senatoriui Ro
bert P. Griffin laiškus, pavaiz
duodamas nežmonišką priespau
dą ir persekiojimus, kokius jau 
visa.gentkarte kaip lietuviai ken 

‘čia nuo Uetuvą okupavusiu ru 
siškų -komunistų, nuo kurių te- 
roto ir planingai yydomo geno-! 
ci<fo dėl nepalankių geografinių 
sąlygų X Lietuva iš visų pusių ap 
supta .sovietų satelitų) į laisvę 

‘pabėgti neįmanoma, del to susi-, 
deginusių protestuojant prieš 
Okupaciją, ir reikalaujant' Lie
tuvai laisvės skaičius yra dides
nis Diegu Į laisvę dramatiškomis 
priemonėmis ištrūkusių lietuvių; 
disidentų.,

JAV Kongreso atstovas Dave 
Stockman atsakymo laiške J. 

■Gudžiūnui rašo-;
Pagal seną nusistovėjusią 

Atstovų Rūmų (House of Repre 
sentatives) tradiciją atstovas

(Tęsinys)

šiuos senus įvykius prisiminti mane paskatino A. 
Šukio “Du žiediniai ir trys geležiniai kryžiai ' KiL-ga. 
Tirp kitko, šios knygos 238 psl. parašyta: '

“...Pakeliui į 5 kuopos pozicijas sutiko bėgančią 5 kūo 
pos virtuvę, ant kurios sėdėjo ir tos Kuopos vadas kapi- 
tonasPlikutis. Pulko vadas paklausė kapitoną Plikutį, 
kur yra 5 kuopa. Kuopos vadas sumišo ir* negalėjo atsa
kyti. Pulko vadas čia pat išlupo jam kapitono žvaigždu
tes ir areštuotą su žvalgu pasiuntė į pulko štabą... Pliku
tis iškomandiruotas į 12 pėstininkų pulką kaip eilinis ka
reivis”.

Su tuo pačiu Plikučiu teko susipažinti, kai jis 1923 
m. vasaroje buvo paskirtas į L. P. štabą ūkio vedėju. Ne
kaip jis užsirekomendavo: nemandagus, keikūnas, kvai
lai išdidus. Apie Kruonį tuo metu stovėjo 6 p’ėst. P. K. 
Margio pulkas. Plikutis gyrėsi, kad jis buvo to pulko ū- 
kio dalies viršininku. Žinojom, kad jis karininko laipsnio 
neturi, degraduotas į eilinius kaip ’samazvancas” bet 
jam neužsiminėme. Lenkuojantiems jis rekomenduoda- 
vosi ne Plikučiu, bet “kaprtan Plikic”! Telefonu kalbėda
mas taip pat sakydavo: “čia kalba kapitonas Plikutis ’. 
Kartais jį pašiepdavom. Jo žmona ar sugyventinė lietu
viškai silpnai kalbėjo, sakėsi iš Vilniaus kilusi. z

Vado siunčiamas ar savo iniciatyva vieną dieną Pli
kutis išvyko Į Vievio valsčių arkliams pašaro užpirkti ir 
su Pinigais dingo. Kariuomenės teismo tardytojas gener. 
majoras Zarinas vedė tardymą, bet kas iš to. Kalbėjo, 
kad kažkas Plikutį matęs Vilniuje gatvėmis šlitinėjant.

Reikia pastebėti, kad partizanų vadas Mikuckis sa
vo padėjėjais buvo patenkintas-,- tik vyr. Ith. Rlzuiriįivi- 
čiaus neapkentė. Vėliau paaiškėjo, kad RazumayIeius 
buvęs lenkų šnipas. : ' ..t

Lietuvos Rytų partizanai 'ypatingos veiklos parody-- / 
ti negalėjo, nes likvidavus neūtirali'ūę ŽČiTą,' b'dyo^šafeytą '-; 
likviduoti ii* paftižanūs. Galutinai partizanai' 
■vaduoti 1923m. birželio 15 d. ir archyvas me'r^ūptasS(ij#; si. 
Sąjungai. Tą archyvą buvęs Sąjungoje lėn^ šnipas^ląj^^. ■ 
tai perdavė lenkams, šnipas buvo susėktas'ii-'ėittbaastas 
mirties bausme. '•• • ‘ į

Tais pačiais metais sienų- apsauga-ubuvo^snUmatv.ta 
perduoti Vidaus reikalų miništėTijai. LikvidaWS v 
zanus, atsirado gėrę vyrų ;be darbo. Susitaniis .-suuri^liei- 
čių Apsaugos . .Dėp&rtamęntu,'b^y^'^ą^|aaIKai^^r^ : 
se-pasienio milicijos mokykla, i kurią priimti pairtižahai. 
Pirmuoju įasiemo milięiįos 4 V

ma išeita per 4 mėrfesiūš. \Mokyldą?bafeė^57^5ęji^[t^??4^8ri
IX. 30 pasiirti Į Latvijos pasiųnp, __

Karnlomėneje- —
' ■ ' ‘į - t * .' :r> '.-k 1^5 ^4^ -==•

Baigus pasienio milicijos (nuo 1924. ių'lv jawj^eijos)
rhokyklą, buvau p&škfrtaiš Į Šižilių

Tdhri pirigę-n jūsų' laiškų pofiti- į licijos rajono 'viršininku, bei laikinai
mų disldčntų Tiettivoję jefkahi Kaišiadoryše likyfdttbti Mokyklą.'
It G^ranXSip jūsų aliįktTfetinę rIrieVo^. • ŠaW

stovas Kongrese, aš jus užtikri .ir draugų ragjnahiaš, kao -jiehiš Vūti^ ^hrajpj^dga šūdhž.- 
riu, kad; padarysiu viša ką gale niifii atsisveikinti ir .pabaliaVoti, lapKrtS'ė -Ž5 d. šūsitūo-

i

pašauktas atlikti ‘ fc&Hnę WiėVėlę.: ŠaVd ^^d 'l^k'T&ckTd 
___ ? jus užtikri ir ataugą fagihaAiaš, kaa jiėih'š butą ‘^rAipTd’^a ,šū.n&- 

kad; ’padarysiu visa ką gale nirili atsisveikinti ir .pabaliavoti, tąpkriS'ė -%5 d, šusitūo-
, P" kiau su mokytoja Ona Sėsnplinskaite;/Prieš^ai-ęfar.ig^į7 

S ‘ Vojšu apfe kaTo mokyklą bėt Mikuckis nepa’tai^, ftes tuo
inetū feHntrikija buVp W P -

Neseniai sūsirinRd feėlgrado Ė3S JHU flickūr Ifėtinkži, ėlnš, į karo YtfŽkykiSt. Brbcl 
Konvencija fr aš ‘esu tikras, kad polidją. Karininkams PrikiMavo, kad jie esą girtuokliai, 
tų pasitarimų vaisiai duos pat 
variūs rezultatus pagelbėti tiems 
įmonėms, kurie likosi už Gele
žinės Uždangos ir visairie pašau 
iyje.

Dar kartą dėkoju už piasida- 
Ifnima mintimis širio reikalu.

a
1
i •
i

£

Po posėdžio Są-gos moterų va 
dovė’ sesė S. Cecevičienė • visus 
pakvietė prie vaišių* stalo, didįjį 
darbą užbaigos friritkrti. "taip 
š. m. liepos m. 15 d. LŠS.T Kųl- 
tfirirtės Stovyklos, Įvykusios 
tftnčri Pier, Micr.' Organizacinė 
Kdfnisija ja fr Št6vj&16š baigia 
iri 6 posėdžio m. patiekę Sąjun 
gos pirmininkui atliktų darbų 
apyskaitas, užvertė savo trūm-| 
palaikės, tačiau ■nnošrrdžiai ryž< 
tfrfgOs, veiklos lapą fr tarto vi 
įffeiriš broliams bei sesėms šau- 
Ifiriris, iki malonaus įriš?tnrity- 
fr!6 kitoje p^dangėįė, lW8-jų 
metų LšST kultūrinėje Šffovyk

( Ir štai : 1924m. sausio 10 d. buVo vdsiems pa
šauktiems’ Į kariūdmeną susirinkti | Kaišiadorių ■ gele
žinkelio stbti. 'čta ršiddOė atvykusi karininką paimti nau 
jokuš ir huVėžti į Kaū’ną. . - >

Sausio 11 d. anksti traukiniu išvėžiayonYe. Kaune
■ muš atvedė i 'Etapo skirstomąjį punktą. Vieną naujokų 

Aš visuomet v'ėrtiriu Ketvirtojo grupę paskyrė į 5 p'ėst. DLK Kęstučio pulką, kuris buvo 
Distrikto žmogių koresponden- Aukštoje Panemunėje. Ir aš ’čia patekau. Pavakaryje jau 
cij'ą.

Sū geriausiais linkėjimais...

Senatorius Robert P. Griffin
Atsakė:

/

Dėkoju už jūsų naujausią pra 
nešima...

buvome pulke. Mane paskyrė j kmą 'kuopą.
Pulke naujokai buvo rūšTifojarin. Buvo sudaryta 

naujokų, kandidatų į raštininkus, atskira kuopa ir bū
riais išskirstyta po I-mo batiliohO šaulių kuopas. Ši kuo
pa'turėjo išeiti pagreitintą naujokų apfnokinrmo kursą 

[ir laikoma K. A. M. Mobiliždcijos skyriaus vlršmfnko ži- 
Įfūkitė tiktas, kad jūsų dis- nioje.

| Kelias dienas mus tvarkė, ŠaŪsTO IŠ d. atsikėlęs (miė 
gojau apsivilkęs viršutiniais drabužiais, neš dar nei ap- 
mundiruotės neri čiužinių nebuvome gavę) neradau •kel
nių užpakalinėje kišenėje piniginės sū pinigais ir doku-

kūtričjafnaš teikrilas gauna šku 
biri eigA. Kai tik ttifėsiu ką lira 
nešti, aš jtriris vėl parašysiu.

Su geriausiais linkėjimais ir
mariri pagarba... ( - - . . - -■- .

fnehtais. Aišku, kažkas miegant ištraukė. Pi’anešiau kuo 
__ _ pos vadui, bet tuo feikahi niekas nieko hedarės

(Btis KAučiaūi

VISI IJETliVtXI W/NWfttlA
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Detroito naujienos
k‘ _Dariaus ir Girėno prisiminimas

7*. Lakūnu Stepo Dariaus ir Sta
sjo Girėno prisiminimą suruošė, žas, savųjų ir artimųjų tarpe. 
Jų vardu Klūbo Valdyba liepos Detroite jau senokai bet orė  jo

šių vestuves pradeda ruošti ma

ūjėn. 17 A Faktinai D, ir G. pri me tokias dideles ir šaunias ves 
Simipimas' buvo pradėtas per tuves. š. m. liepos 16 d. Vladės 
SiĮn lietuvių radijo valandas lie. ir Antano šiurkų sūnus Anta- 
pos.ir J7 d. per Lietuvių Me Inas sukūrė šeimą su Sampson 
lodijų if A. ,LK B. Radijo Klubo ; Judy-Marie abu detroitiečiai.

Turbūt niekas negin- šauni puota įvyko Kultūros Cen 
čĮs-Raij vaizdžiai, gražia tarme tro salėje. Puota prasidėjo 8 
apibūdino lakūnų Dariaus ir Gi 1 vai. vakare. Į salę įžygiavo de- 
rėno pep Jolantą skridimą ir jų J šimts porų pajaunių, tame skai 
Žuvimu 1983 m. Soldino miškely j čiuje ir jaunieji Antanas ir Ma 
ję Vokietijoj kaip ALB? Radijo įTie šiurkai. Rimo Karpučio “Ro 
valandėlės rekaktoriils ir prane jmantika” orkestrui grojant mar 
Ašėjas J<^aš Kriščiūnas. -Be-Is* atžygiuojančius jaunuosius 
abeio/iražiši nerdavė ir. Tjptn J pasitiko jaunavedžių tėvai V. ir 

A. Šiurkai ir A. ir J. Ssampson 
su duona ir druska.

abejo gražiai perdavė ir Lietu
vių Melodijų radijų valanda, 
d Sekmadienį Antano para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. bu- 
vn atlaikytos šv; Mišios už žu- 
yusius lakū&uš[Darių ir Girėną. >__ _______________ t...............
Ęaznyčioj&. pamaldose organi- taįs ūsiukais, kaip ir tėvas Dė- 
zacijos dalyvavo Su vėliavomis. > v$j0 šviesiai plytos spalvos Lin ; 
Apgailėtina, kad nedidelė bažny kolno laikų fasono fraką. Jau _
Čįa iiefeuvo pjippdyta. Juk vien noji Marie nedidelio ūgio plonu- Augius. 
Dariaus Giirtiro Klube yra per du tė pagal šių dienų stilių, balta- 
Bnitus’nąfių, tai‘kur gi tos gar įiga, kaip ir visos šliubinės suk

-bangos organizacijos nariai? Į
klubą nesilankymas tai gal ko graži neį pridėt nei atimt. Puo- 
n©rs buvo išgąsdinti, bet į baž tos dalyviai apie 300 sustoję pa 
^čią tąi gali ateiti. Pamaldų gal maršo taktą ir šiltai plojo 
įii^ų-tpš parapijos’klebonas kun. -kol jaunieji ir pajauniai susėdo 
Kazrtnieras -Simaitis pasakė la į vietas. Puotos programai va- 
Sai gišžlĮ pamokslą, priminda- dovavo Jonas Urbonas. Pirmiau 
tnaš Dariaus ir Girėno skridimą.

Trumpai apie jaunavedžius: 
A. šiurkus gražiai nuaugęs, vi
dutinio ūgio, trumpai pakirp-1

nės su valiumu. Porelė atrodė

šiai perstatė-jaunųjų tėvus, vė-

r

Grafika

PENSININKŲ EKSKURSIJA J CANTIGNY tokios ’keliorrįs tekaštuoja tTc 
2 ar 3 dol. Pernai tokių išvykų 
buvo net 4. Atviroje gamtoje 

, t malonios, kaip kai! buvo praleista po keletą valan-
mūsų modernaus gyvenimo keis, k:*m ga’i atrodytu nes jie mži-h’ų, pubendra ita tarpusavy, pa- 
tumų yra tai, kad daugelis žmo^no, kaip jas pr leisti, ko griebtis} <iva;šinta ir kurtais net pai
niu ycav vyresnio amžiaus, daž ir kur dėtis. Kartais tokios lais ’ i]nA>n-ir.Ui

j ė’iemet pirmoji išvyko buvo 
kankinančia nuo ]]'ep0S d. Joje dalyvavo dau- 

maž- 
r moterų, 
’ vietovę, 
karus nuo 

ros. Nuvažiuoti ten galima 
eve't Road arba Eisenho- 
> greitkeliu. Per visą eilę

Vienas iš sunkiai išaiškinamų jiems tokio-

kaip didėlius patriotus lietuvius ]įau ir kaip kuriuos svečius. Pa 
pašiankdytiaiųs-. Tėvynei, kad iš prašė svečių prisipildyti šampa 
^arssnią'jus‘ vapdą. Bene prmąlno stiklus ir išgerti už jaunųjų 
kartą taip vaizdžiai kun. K. Si-j sveikatą. Nerrukus pradėjo spra 
maltis apibūdino jų skridimą, ksėti butelių kamščiai. Pagal va 
jĮarių-i ir- Girėną reikėtų prisi- dovo komandą išgėrėme ir su- 

giedojome ilgiausių metų. Sta- 
tėsnin niasfcį nę tik bažnyčioje, 
bet; r/aųditorijoje su paskaita ir 
inemne'prbgraaia.-Po iškilmin- 
gų parftąldų D.j G. Klubo Valdy | sukalbėjo Dievo Apvaizdos 
ba .turėjo:išvyką; Į gamtą č. ir rapijos klebonas kun. Viktoras 
O; Šadeikų- sodyboje, .g : - I Kriščiunevičiųs. Svečiai vaišino

I si gaivinančiais šaltais gėri- 
; -r. .mais. O jaunieji po kiekvieno

cjK^iJk^s. įĖ;;iš:naujai Atvykti- suskambėjimo į lėkštę bučiavosi
> 'a, .-i., ;

dovo komandą išgėrėme ir su-

lai pakrauti skaniais valgiais ga 
mintais detroitiečiams gerai ži
nomos Zofijos Drizienės. Maldą

O; šadeikų- sodyboje.
3 šaunios vestuvės

- W ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
įtAUJURMSE OALlMA GAUn NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO* 

' -į^ WW0MENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^ 
I^.X^Rl^ —^MlNTYs iR DARBA!, 259 psL, li(£iančius 1905 
y i WAl tryitiux. JaHonakio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

•'■ /.-■ c r -_____________ $8.00
Dr. JU A'DBlaaa DANTYS, Ju priežiūra, sveikata ir grožis.

Tfrfel^ Yietoje $4.00 dabar tik -------------=_
’ tik ’• ' ■ '_______ ' —

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
■ po Riropa Įspūdžiai Dabar tik ----------- - f *

ūMsticyti pažtu, atsiuntus čskĮ arbs money orderį prl« 
' Mirtdylos Wnos prWodant 50c. persiuntimo Klaidoms.

$3.00
$2.00

$2.00

ir bučiavosi iki soties. Linkiu liepos mėn. 31 d. šventės metu 
kad jie taip bučiuotu si visa sa 
vo amželį. ’Grojant muzikai šo
ko ir dainavo: Karti, kartideg- 
tinė karti. Vestuvių diena ir nak 
tis buvo neišpasakytai karšta, 
temperatūra siekė arti šimto. 
Salė nevėsinama, tai nespėjome 
prakaitą nuo kaktos braukti. 
Išeidami jaunavedžiams palinkę 
jome saldaus medaus mėnesio.

Pavergtų Tautų debatai 
2 televizijos kanale

Debatai — apklausinėjimas 
ryšium su Helsinkio ir Belgrado 
konferencijomis liepos mėn. 17 
d. Buvo apklausinėti pavergtų 
tautų atstovai: Ukrainietis, bald 
gūdis, lietuvis, latvis, ir estas. 
Iš lietuvių apklausinėjime daly 
vavo adv. Raimondas Sakis-Su- 
kauskas.. Tą pačią dieną antro
je grupėje buvo apklausinėjami 
Rusijos Satelitiniai atstovais 
Lenkas, slovakas, ungaras, baiga 
ras. Apklausinėjimams vadova
vo Wayne State universiteto 
profesorius Dohrs. Taip pat bu
vo rodomas filmas, kaip dabar
tiniu metu Rusijoje patalpina 
visai sveiką rašytoją į psichiat 
rinę ligoninę išvirkščia nežmo
niškai skausmingus vaistus, kaip 
po to žmogus labai kankinasi.

Dainavos metinė šventė

Metinė tradicinė. šventė Dai
navoje, prie Mančesterio Įvyks

bus atliekama meninė progra
ma, atliks-jaunimas. - * -

ALT S-gos Detroito Sk. išvyka

Išvyka įvyks rugpiūčio mėn. 
7 d: O.‘ir Č. Sadeikų sodyboje 
28975 Welington Dr. Farming
ton Mich. - - A. Sukauskas

nai jaučiasi esą labai vieniši, 
nors jie gyvena milijoniniuos

* Imiesčiuose. Piusidaro kurjo- 
ziška padėt:s; artimoj aplinkoj 
tūkstančiai žmonių, bet ne vie
nas paskiras žmogus ar ir net 
maža šeima skundžiasi, kad jie 
e>:ą labai vieniši, lyg gyventų 
kokioj dykumoj. Psichologai ir 
sociologai svarsto, kodėl taip 
yra, suranda įvairių priežasčių 
ir duoda visokių patarimų.

Jei. taip jaučiasi nemaža dalis
; čia gimusių ir augusių ameri- 
’ kiečių, tai ką jau bekalbėti apie 
j (tuos žmones, kurie čia atvyko 

net iš kitų kontinentų, atvyko 
' jau pagyvenę ir rado čia skirtin 
gas sąlygas ir skirtingus pačius, 
žmones. Tokiems juk dar sun
kiau savo aplinkoje užmegsti 
kontaktus ir dėl kalbos sunku
mų, papročių ir pažiūrų į gyve
nimą įvairumo. Visi žinome, kad 
lengviausiai pažintis sumezga 
jauni žmonės. Dažnai atvejais 
tos pažintys virsta net artiniesi 
nėm bičiulystėm, nes daugumas 
jų nebejufrta minėtų skirtumų.

Tačiau ne -vien tik tas tikras 
ar įsivaizduotas vienišumas.var
gina nemaža senesniu žmonių. 
Pasitaiko, kad net ir dirbantie
ji skundžiasi, jog sekmadieniai 
ir kitos nedarbo- dienos -nesą

SPAUDOS KLUBO VALDYBA
. •?- < V-. k

Čikagos Lietuvių Spaudos 
Klubo birželio ' mėn. 17 (L iš
rinktoji. valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: . _ 
Inž. Grožvydas Lazauskas

— pirmininkas
Martynas Gudelis ?

— vicepirmininkas' 
Kazys Tautkus v

— vicepirmininkas' 
Antanina Repšienė ; ‘ t

— sekretorius * . ='■
Antanas-Marma 

iždininkas .
Kan. V. Zakarauskas 

•^-.valdybos narys
Jonas Kreivėnas J“ .:

— valdybos narys.

17«1&. HALSTED ST, CHICAGo/lLL. 80608
I I I . »■

KNYGOS ANGLŲ KALBA
'X twin.., A KISS m THE DARK. PlkMtiJtai Ir tat^nta inotTMc 

gyvenimo. Lengva* atilius, gyva kalba, gražiai išleista

■T Dr. JUMM B. Kenflue, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijo* 
Mntrtuka fiuo.Mt aenqJu amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
pat. kEfameja ttOO.

Dr/JuMe B. Koočhn, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto braukai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų IstoriJa- 

pat Kaiaa W.00. Eetaia viršeliais $4.00.
■- .‘a’-. .'.t. . r .

> • DMftmi ita knygą yra tinkamos dovanos (vairiomis progomis. Jaa ir 
kitai knygaa jtanma Įsigyti atrilankiui ( Naujienai arba atsiuntus čeki ar

17M Bewtk Habted Street. Chlofa. HL

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NtfHfoMM. fillm* »«utl pulkly knyTVz kurie* ptpvol bet koki, 

ė. ■? leetyn*. 
Jtm FJt*h»IWd», MES GRĮŽTAME. įdomūs Jaunu dienu

‘ c v «h^nlw<i Ir įvykiu be< rietu aprrtymti. skaitomi kaip ro
miais. 987 p*L Kaina SS.

A. PutataOkla. METAI PRAEITYJE. Netolimu IytHu prlatafnl- 
‘ - Ir taiko Įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje apraiymaL ausklra- 

\ tyti f 12 daliu. 2f* psL. kaina SS.
Dc. CM*. Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra

nata rirteltata. 838 pat Kaina S&OO. Minkštai* virt. 15.00 
•1 9nt. Ved. SlrSka, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYGŲ ISTO-

RUA, I daili. 20F p«L. įrišta — 83,00, minkštais vir- 
EeBata — tlOO; H dilia. 223 psL. Įrišta — 83.00. minkš
tai, rirteltali .- —

' He*rikaa Tema, — T»nre4*vdt»«. Life f UVliKASlS PAMARYS. 
Piktinto Ir Labfuvot.apskritys su Įdomiais aprašymai,, lllu- 

, ttrMlJomhr ir dokumentacija. 338 psL, kaina 86.
' P. KaUOnei, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos

< < > - parftaantj buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.
Jautai N»r0M, TRYS IR VIENA.' Jaunyitto atitminimaJ 

170 pal--------------------------- -----------------------------
" t GW»H«. POVILAS MILERIS, blografijo- bruožai 233 

poataptaf —----------------------------- -----------------
Kurna rtmkaiK reikta pridėti » et p«Mo iHaldoma.

sloe

K.S*

17W SL BalfetM 3t_ Ole*r*. BL <A<r'

vęs nuo darbo dienos jiems tam 
pančios net )y 
bodybe. O juk daugumas pensi-t^.a,u 
ninku tokio laisvo laiko turi net i daui 
nėr dar.g.

Taipi nori at sumažinti to vie 
nišumo jausmą, norint padėti 
nr’smingi’-u ir įdomiau praleis 
ti laisvalaikį, praplėsti pažintis 
ir draugiškumą, paremti pastan 
gas atgauti lietuvių tautai lais
vę tėvynėj ir vykdant kitus tau 
tinius uždavinius, visiems arti
miau pabendrauti per susirinki 
mus ir pramoginius parengimus, 
pasinaudoti visais valstijų ir 
miestų savo vadinamiesiems se 
nor citizen teikiamomis įvairio
mis lengvatomis ir rūpintis ki
tais reikalais prieš keletą me
tų Čikagoj ir buvo suorganizuo į 
ta Lietuvių pensininkų sąjunga, 
į kurios eiles iki šiolei susitelkė 
apie 400 pensininkų. Tačiau jų 
pačioj Čikagoj ir jos apylinkėse 
yra keleriopai daugiau. Daugu
mą dabartinių sąjungos, narių 
sudaro naujieji ateiviai, bet jos 
durys atviros visiems lietu
viams.

Be minėtųjų darbų Lietuvių 
pensininkų sąjunga dar organi
zuoja išvykas — ekskursijas į 
įdomesnes Čikagos apylinkių vie 
toves. Vykstam autobusais ir

Joje <t: lyvav 
J rensHiinky 

i vv rų 
i Cantit'

koc 
i wer 
| vakarinių priemiesčių net 30 my 

liu tęsiasi Roosevelt Hoad, iš
laikydamas tą pati savo vardą, 
tik už Cantigny jis jau virsta 
plentu Nr. 38.

Cantigny sodybą arba tiks
liau sakant dabar didžiuli gražų 
parką, turinti net 500 akrų plo
to, kaip, ir stambųjį dienraštį 
‘The Chicago Tribune”, buvęs 
jų savininkas pulkninkas Rober 
tas R. MeCormickas paveldėjo 
šio šimtmečio pačioj pradžioj iš 
savo senelio, motinos tėvo, Jo- 
sepho Medill’io. Tuomet ta vie
tovė buvo vadinama Red Oaks. 
Ihilk. MeCormickas, gyv. 1880

— 1955 m., daug kuo primena 
mūsiškį generolą Vladą Nagių 
(Nagavičių), gyv. 1881 — 1954 
m. mirusį Cleveland, Ohio. Kaip 
matome, jie buvo beveik viena
mečiai, abu jie buvo labai aukš 
to ūgio vyrai, jų charakteriai ga 
na originalūs ir abu jie buvo

(Nukelta į 5 psl.)

’296 ^psL, minkšti viršeliai

NAUJIENOSE GALDLA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir Šeimos paveikslai, 266 psL, minkšti viršeliaį-------------$8 00
21 Jurgio’ Jašinsko. MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai _______________________________________ 81-50

166 psl., minkšti viršeliai-------------------------------------------------$4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
• Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS ' ;
..1739 So. Halsted S£, Chicago, HHnois 60608 a

..^5.00

★ Pilnuose anglu kalbos žo
dynuose yra virš milijono žo
džių, bet dauguma žmonių. ži
no tik penktadalį.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi. savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles " išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko 
kuri vadinasi u. *

SODYBŲ PIEVELES

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. .Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už SL25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čefa 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. S0608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ' ‘

Dr. Juozas Dauparti. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija 
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Kaygs dvieju di- 
Itą: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: zemėr 
ūkio Švietimai Lietuvoje.

Autorius save žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tauto* likimai 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimn šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultibro* vabdaii 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europe? tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį Išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad B knyga bau brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Ūatuvof 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingo sūnus —- myli
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 1*8.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi timti tokiu adrwur

NAUJIENOS
173S So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Gavę pinigui, tuojau knygą

Pm mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

I — NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL, _ Thursday, July 28, 1977

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

5y4%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1928 metais. , _ TeL 421-8070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Sadato pamoka

mis atstatyti karo metu visiškai išgriautą Egipto ūkį ir 
pramonę, baudi Arabijos, Kuweito ir kiti uranų vadai su
tiko duoti Egiptui dviejų bilijonų dolerių paskolą, kad 
Egipto vyriausybę galėtų.padėti žemės ūkiui ir nedidelei 
pramonei atsigauti ir apraminti badaujančius egiptie
čius. Libijos karo vadas, patyręs apie ruošiamą didelę 
paskolą Egiptui, pradėjo niekinti arabų karalius ir va
dus už sutikimą teikti didelę paskolą. Egipto prezidentui 
buvo kartu klausyti Chadafi keršto, bet jis susivaldė ir ty

Egiptas buvo gavęs didoką skaičių ginklų iš Sovie
tų Sąjungos. Chruščiovas prižadėjo duoti Egiptui įvai
riausių ginklų, įskaitant raketas. Egipto karo vadai bu
vo patenkinti sovietų pažadais ir ruošėsi karui, bet kai 
atėjo laikas mestis kovon, tai sovietų patarėjai traukėsi 
ir patarė nekovoti.

Sovietų valdžia sustabdė tankams reikalingos amu
nicijos tiekimą. Egipto karo vadų ir politikų reikalavi
mai nepaveike sovietų valdžios atstovų ir politinių komi
sarų. Sadatas, patyręs, kad sovietų komisarai agituoja 
jaunesnius karininkus sukilti prieš vyriaiisybė ir aukš
tesnę karo vadovybę, įsakė visiems soViėtų patarėjams 
išsikraustyti. Rusai atsisakė parduoti Egiptui ne tik amu 
nicijos, bet ir sugadintų lėktuvų, automobilių 5r ginklų 
dalių. Maskva egiptiečiams nieko nedavė, bet užtat Cha
dafi pradėjo gauti iš Maskvos, ką tiktai jis norėjo. Libi
jos radijo stotys visą laiką niekino Sadatą ir Egipto vy- 
‘riausybes.

w? $

what you want, but of 
Li th čouimurfty the

Rev. P. P. Cinikas, MIC

Egipto prezidentas Anwar Sadatas, išsikalbėjęs su 
atskridusiu Alžirijos prezidentu Houaire Beaumedjen- 
ne, prižadėjo sustabdyti karo veiksmus Libijoje. Egip
tan buvo siuntinėjamas palestiniečių vadas J. Arafatas, 
bet Egipto prezidentas į jo reikalavimus nekreipė jokio 
dėmesio. Nei vienas save gerbiantis Artimųjų Rytų 
valdovas nekreipia daugiau dėmesio į Arafatą. Didžiau
sias šio arabų kovotojo rėmėjas buvo Libijos preziden
tas MuamarChadafi. Jis davė jam savo lėktuvą ir pasiun 
tė į Egiptą, kad ieškotų paliaubų ir taikos. Prieš keturis 
metus, kai Egipte vyko arabų vadų pasitarimas, tai Sa
datas norėja Arafatą suimti ir uždaryti. Arafato akiplė
šiškumas buvo toks didelis, kad jis negalėjęs palaukti, kol 
bus paskaitytas Izraelio pranešimas paliauboms ir tai
kai.

Egipto karo j.gos gerokai apardė Libijos tankus, tu 
rėjusius drąsos įsiveržti į Egipto . teritoriją ir pasiekti 
Salum miesteli. Ten Libijos t ankams buvo duotas 
smarkus smūgis. Dviejų tankų įgulos pasidavė nelais- ■ 
vėn, o kiti bandė pasitraukti Į Libijos teritoriją. Apdau-’ 
žytų ir išmuštų tankų Libija negaus.

Egiptas vedė kovą su Izraeliu, bet kai įsitikino, kad 
priešo nesunaikins,' tai nutarė rūostis paimuooms ir tai
kai. Prezidentas Sadatas, pamatęs sunkią būklę, drįso 
Pasirašyti paliaubas su Izraeliu. Nuo tos dienos Libija ta 
po didžiausiu Egipto priešu. Libijos radijo stotys visą 
laiką kalbėjo prieš prezidento Sadato elgsena ir paliau
bų pasirašymą. Kai to neužteko, tai pradėjo pulti prezi
dentą asmeniėkai, ragino egiptiečius nuversti Sadato vy
riausybę, gražinti Naserio dvasią ir tęsti kovą prieš Iz- 
raeli: Libijos radijo stotys nekreipė dėmesio, kad Izrae
lis, geriau ginkluotas ir gabesnių karo vadų vadovauja
mas, kaltino Sadatą ir ragino tęsti karą, propagandos įs 
taigos nekreipė dėmesio, kad Izraelio karo jėgos būtų 
galėjusios okupuoti visą Egiptą.

Prieš tris metus Saudi Arabijoje buvo sukviestas araj aerodromuose. Sekančią dieną buvo išgriautos keturios 
bu valstybių vadų pasitarimas. Egiptas prašė ekoriomi- Libijos fadijo stotys, paskutiniais trim metais pasklei- 
.hės paramos, kad galėtų pamaitinti gyventojus ir vieto- dusios daug melagingos propagandos prieš Egiptą ir pre’

xa.c4.ll cr Vxuauo lcixncxii^ llLlllovcIaju. icxuixoiamo 

LlLLiaUoLI IkCLLO tglįJL1CL1UO 11* VCl-

ulll£1£ ll ovarvitį auJxUiiiciiLU. Juuilnej pvixcijiti pcvVj'Kv 

jxeiio suviUpLi; juub loiaiuj'Li ir Xdjuijus verux’iaual

udiiue poruoti Aeieivną mgiriO leKLiivą^dei jitimS liepa-' 
vyKO, iLgipuj lakūnui pajėgė iciKinti grooiKus, Kati ieiš- 
tų nusiieion aegaiams paimu, o veiiaū policija suėmė vi-;

liDijiecius, vynausyoes pasiųstus Egiptan.
Šių metų pavasarį kita grupe teroristų sučiupo bu

vusį Egipto mmisterį ir pareikalavo Pusę milijono dole
rių už pagrobtojo mimsteno gyvybe. Be to, reikalavo iš
leisti visus Egipto kalėjimuose laikomus grobikus ir malsi 
tininkus. Mimsteri pagrobė mohametonų fanatikų gru
pe, besiklausanti Lidijos radijo stočių' intreiprėtuojamo 
Korano. Vietoj pusės milijono, prezidentas Sadatas įsa
kė suimti kiekvieną fanatiškos Korano'grupės narį. Gro' 
bikai nelaukė pinigų, bet nusivedė pagrobtų ministerį į 
senų piramidžių sritį ir ten jį nužudė. ŽudLkąi!'prahešė> 
vyriausybei, kur jie gali rasti nužudytojo lavoną.

Prezidento Sadato ir Egipto vyriausybės narių pyk 
čiui nebuvo galo, bet jie susivaldė. Jie nenorėjo .pulti kai
myno, kol tas nepaciare nepateisinamo nusikaitimo. Pre
zidentas žinojo, kad ministerio nužudymas buvo Chadafi 
inspiruotas, bet jis neturėjo konkrečių davinių Bet kai 
liepos 19 dieną Libijos tankai perėjo sieną ir priartėjo

Spausdiname du žinomų lie
tuvių rašytus laiškus. Spausdi
name juos angliškai, kad vėliau 
nebūtų netikslumų ir nekiltų 
įtarinėjimų. Laiškai buvo rašy
ti Milwaukee Journal redakto
riui. Vieną parašė kun. P. P. 
Cinikas, MIC, o antrąjį parašė 
Dr. J. Balčiūnas. Laiškai dau
giau pasako, negu bet koks ko
mentaras. Šiuo reikalu Naujie
nos pasisakys. N. R.

t DRAUGAS
The Lithuanian World-Wide 

Daily
4545 W. 63rd St.

Chicago, Ill. 60629

iu. Wozniak
Milwaukee Journal

Milwaukee, Wise. 53201 
Dear Mr. Wozniak,

When is that man, Dr. Bal
čiūnas going to stop threaten
ing me with law suits etc. His 
news media, The Socialist 
Lithuanian daily, Naujienos, 
has been slandering me for 
months for that action that re
called ad. He wanted to get the 

;ad In for nothing, but told 
him such stuff is paid for. I 
told irim if we can place it 
would cost so much ($400. 
■plusf.^ * -T2 j

jį We talked; it ; diver With the 
editors and we * ’deefdedt wel 
would not war with communi
ty and their massive festival 
which was set for Labor Day 
week-end and where Mrs. Ford

promised to attend. He and a' 
few others have formed a splint 
er group of the World Lithua
nian Community and represent
ed themselves as the real or
ganization and used their na
me and even confiscated their 
treasury and the courts ruled 
that they .were not the real or
ganization and had no rights 
to it for the name they were 
using. They tried to entice the 
groups that promised to be at 
the real event and vilified those 
that did hot take their ihvita- 
tions. They used the. socialist 
press and two other weeklies 
to do the same. They had rent
ed the McCormack Place and 
the Chicago Symphony orchest
ra etc. It cost Dr. Balčiūnas; 
over ten thousand, the others' 
in his company only raised a1 
few thousand for the expense. ■ 
That is a part of the disruption’ 
that is beginning tb turn up fh- 
dur community and they hri 
the cause of many of the mci-;

iples’ fight and we do not šėeį 
why you should get mto jt.j 
They fried the Tribune in Chi
cago and got almost nothing 
from them. They want. pūfeliči-’ 

‘ty aid &re~tfying tb emhafass.’ 
the Catholic gfotuis of 'Qficago 
who/are WteB 'organized and ‘do-į 

wbnderful things un* 
įffię ėnųfefcbuhtry^jfibf.Just iii' 
Chicago and its weinfty. They 
•arę mad because we have a 
lirge circuiation compared with

perš can not draw the crowds.
į. į.:-. - vū s-. •'/ .7 r--. . \

zidentą Sadatą. Egipto prezidentas pasakė Beaumedien 
ne:€hadafi ir Libija privalo sustabdyti bet kokius veiks-

May 7/4977
Ir. Wozniak ' 
litwaukee Journal '
[ilwaukee, Wisconsin 
•ear Mr. Wozniaks
Thank you for your interest 

i my complaint. I am sending 
ns letter to clarify stane iff- 
>rmation presented to you by 
ev. Cinikas. f>h March 24, 

1976 I sent one check /for '366 
dollars to Rev. Cinikas and 
asked him to put an advertise
ment about the Bicentennial 
Commemoration in the Lithua
nian newspaper “Draugas”. A 
letter from Rev. Cinikas wife' 
the uncashed cheek was ^turn
ed with cancelled stamp w 
envelope dated April 1976. Rev
erend had requested this am
ount in a letter 'previously. The 
Bicentennial commemoration 
occured April 25, 1976.

The Lithuanian ^Bicenteh-

27 Lithuanian organizations 
from the States of Wisconsin, 
Illinois and Indiana. All Lithua
nian organisations were invited 
to -participate in honoring the 
great occasion. Since tiiis-Lith
uanian newspaper “Draugas” 
had placed advertisements of 
films produced in communist 
countries hut was -not able to 
advertise the program that

In response to Naujienos 
newspaper being called social

ing disruptions and incideuls 
and none of these- are cited. 
We pray *f or continued freedom

■facts.

interest.

£2

Vi. -Balčiūnas
pne Salum miestelio, tai Egipto prieštankinėms patran musprieš Egiptą ir-kitas arabų valstybes. Alžirijos pre- 
koms buvo įsakyta naikinti visus įsiveržusius Libijos tan zidehtui pasakius, kad ‘Chadafi priima Sadato sąlygas* 
kus. Egiptiečiai skelbia, kad buvo sunaikinta 40 Libijos išėjo įsakymas sustabdyti Egipto karo veiksmus.

— LŠbijairiurėtų užtekžti .gautos pamokos, — pasakė 
prezidentas Sadatas. •

Egipto prezidento pamoka labai skaudi. Žinome, kad 
išgriauti du aerodromai ir Libijos radijo. stotys, kiek 
nukentėjo nekaltų žmonių, Chadafi neturi priemonių 
pranešti.

tankų, bet pati Libija neskelbia sunaikintų tankų škai-;> 
čiaus. Už poros dienų Egipto bombonešiai šunaikino Vi
sus Libijos karo lėktuvus, stovėjusius Adamo ir Kufros

UzsiniuiŠ fe faūhiktiai
DEX'l'EK, Mich. šeši paaug

liai visi trap 16 ir 17 metų am- 
žiaus užsimušė tietoj'e, kai di
deliu važiuojant jų auto 
mobilia atsidaužė į medį ir sus
kilo dahs.’ Nelaimė įvyko farmų 
apylinkėje į>er mylių į vaka-

. irus, nuo Detroito, , . k t

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEMčIUS

Namie
(Tęsinys)

— Šiandien virėja piaustė kopūstus ir įsipiovė pirš
tą, — pasakė jis. piešdamas namelį ir judindamas an
takius. — Jinai taip suriko, kad mes visi išsigandome 
ir subėgome į virtuvę. Tokia kvaila. Natalija. Semio- 
novna liepė jai merkti pirštą į šaltą vandebj, o ji jį 
žinda... Ir kaip ji gali nešvaru pirštą kišti į burną. Pa' 
pa, juk šitaip nepadoru.

Toliau jis papasakojo, kad pietų metu į kiemą bnj 
vo atėjęs katarinkininkag su mergaite, kuri 'dainavo 
ir šoko pagal muziką.

“Jojo savo minčių tėkmė. — galvojo prokuroras.; 
— Jojo galvoje savas pasauliukas, ir jis savaip žino, 
kas svarbu ir kas nesvarbu. Jojo dėmesiui ir sąmonei 
aprėpti nepakanka taikstyti prie jo kalbos, bet reikia 
taip pat mokėti ir galvoti pagal jo būdą. Jis puikiai bū 
tų mane supratęs, jeigu man iš tikrųjų būtų gaila ta
bako, jeigu iš būčiau įsižeidęs, pravirkęs... Todėl tat 
motinos .yra nepakeičiamos auklėjime, nes- jos moka 
vienaip su vaikais jausti, verkti, kvatoti... Logika gi ir 
morale čia nieko nepeši. Na, ką aš jam dar sakvsiu? 
Ką r ’ ’

Ir Jevgenijui Petrovičiui rodėsi keista, juokinga, 
kad jis, patyręs teisininkas, pusę gyvenimo praleidęs

spausdamas pieštuku ir pasilenkdamas į piešinį. — žmones, aukštesnius uz> namus, pieštuku perteikti be 
Garbės žodis. V&. vh. ; * į daiktų? Tr savo pojūčius. Taip orkestro garsus jisai

“O ar žilio jis, ką reiškia garbės žodis? —savęs vaizdavo padūmavusiomis rutualinėmis dėmėmis, 
paklausė Bykovskis. — \Te, blogas aš auklėtojas. Jei- šviesu — spiralinio siūlo pavidalu. Jojo atminty gar
bu kuris nors iš ^pedagogą arba iš mūsų teisininkų paž 7sas artimai susiliečia su forma ir spalva, tap kad, nūs 
velgtų labar į mano galvą, tai pavadintų mane skar- palvindamas raides, jiy kiekvieną , karta -nekeičiamai 
malu ir^ gal. įtartų bereikafmgti gudragalvcvimiL.Jgarsą L spalvino geltona spalva, M — raudona, A — 
Na bet mokykloje ir teisme visi šie nelemtieji klausi-; juoda r t. L
mai sprendžiami žymiai paprasčiau, negu namie; čial Metęs piešinį, Serioža dar kartą pasislinko, įsi
tupi reikalą su žūitifiėmis, laimios beprotiškai myli, taisė patogioj pozoj ir ėmėsi tėvo barzdos. Pradžioje 
o meilė rerkalaujaiTti ir klausimą komplikuojanti. Jei jis ją stropiai išglostė, paskui perskyrė pusiau ir ėmė 
gu Žitas vaikėzas būtų ne sūnus, o mano mokinys ar- šukuoti, kaip žandenas 
ba atsakovas teisme, aš nebSkštaučiau ip mano min-{
tys nesisklaidytų. vu”

Jevgenijus t*etrovičius sėdo prie stalo ir į save 
patraukė vieną iš Seriožds piefinių. šiame piešinyje 
buvo pavaizduotas namas Su kreivu stogu ir su dū
mu, kuris, kaip žaibas, vingiais kilo iš kamino iki pat 
ketvirčio krašto; prie namo stovėjo kareivis su taš
kais akių vietoje ir su durtuvu, panašiu į skaflinenį 4.

— Žmogus negali būti aukštesnis už namą. — pa
sakė prokuroras. — Pažiūrėk: namo stogas atitinka 
kafeivio petį.

Serioža užsikSpanojo ant jo kelių ir ilgai Jjudėjo, 
kad patogiau sėdėtų.

— Ne, papa. — pasakė jis, pažvelgus į savo piešinį.
— Jeigu tu nupieŠi kareivį mažą, tai hebus matyli jo 
akių. ■ \ ,

Ar buvo reikalo jį nuginčyti? Iš kasdieninių ste-
sulaikyti. įspėti, bausti, visiškai"pžtsimetėįbėjimu Į šaVo Manų prokuToras įsitikino, kad vaikų.

ir nežinojo, /" vaikui sakyti.
Klausyk, » »ok man garbės žodi, kad daugiau ne

rūkysi, pasakė ’is.
— Gar-bės žodi;. — uždainavo Serioža, smarkiai

kaip ir laukinių savos meno pažiūros lr savotiški rei-

— Dabar tu panašus į Ivaną Stepanovičių, — mur
mėjo jis, — o štai dahar tu būsi panašus...į mūsų, čvei- 
corių... Papa, kodėl tatai šveicoriai stovi prie durų? 
Ar kad- vagių neįleistų?

Prokuroras jautė veide jo alsavimą, žandų to-, 
lydžio lietė jo plaukus, ir jo sieloje tapdavo šilta ir 
minkšta, taip minkšta, kad, tarsi nevien rankos, o vi
sa jo siela gulėjo ant Scriožosšvarko aksomo. Jis paž-; 
velgdava į dideles tamsias vaiko akis, ir jam rodėsi,1 
kad iš plačių vydžių žiurėjo į jį ir motina, ir žmo-' 
na, ir visi, kuriuos jis kada nors mylėjo.
;r ot čia ir perk jį....— pagalvojo jis. Ot čia ir tei
kis išgalvoti bausmes. Ne, kur jau čia mums į auklė
tojus terptis. Ankščiau žmonės buvo paprasti, ma-1 
žiau galvojo, todėl ir klausimus sprendė drąsiai. O 
mes galvojam pernelyg daug, logika mus sukrimto... 
Juo žmogus labiau • jis ’svarsto
ir leidžiasi į plonybes, juo jis neryžtingesnis, jjtarin- 
gesnis ir juo su didesniu atsarguriin imasi dairbo. Iš

kalavimai, suaugusiųjų sampratos rfepasiekiami. Su- 
augtariaįn, aidžiai stebėjusiam, Serioža galėtų atro
dyti nenormalus. Jam buvo galima ir protinga piešti

tikrųjų, jeigu giliau pagalvoji, kiek reikia "turėti drą
sūs ir pasitikėjimo suvtuii, kad imtis mokyti, teisti, 
kurti storą knygą.-” .

Išmušė dešimt valandų; - . -i
— Nė, Vaikeli, laikas 'miegoti,pasakė :į>rofaird- 

ras. — Atsisveikink ir eik.
— Ne. papa. — susiraukė Serioža; — aš dar pasė

dėsiu. papasakok man ką nors. Pasaką pasek.
— Gerai, tiktai po pasakos — tuojau pat gulti, ‘ri

Laisvais vakarais Jevgenijus. Petrovičus įprastai 
pasakojo Seriožai pasakas. Kaip ir didžiuma žmonių, 
jis atmintinai nemokėjo nei vieno eilėraščio ir neat
siminė nei vienos pasakos, taip, kad kiekvieną kartą 
j&m reikėjo improvizuoti. Įprastai jis prad^daVb feb 
lonu: “Kažkurioje karalijoj .kažkurioj ■valstijoj”, fd- 
liau žabaliojo visokius niekus ir, pasakodamas pra
džia, visiškai nežinojo, kuris bus vidurys ir kuri pa
baiga. Vaizdai, asmenys ir padėtys sudaroma atsi
tiktinai ekspromtu, o fabula ir morale išplūkdavo kaž
kaip savaime be pasakatdjo valios. Serioža tabai mė
go tokias improvizacijas, Ir prokuroras pastebėdavo, 
kad juo kuklesnė tr nepaini šūSidėVydkvė “fabula, juo 
stipriah ji vaiką vėikdiVO. . ' f

— Klausyk, — pradėjd jis, pakėlAintas akis į lu
bas. — Kažkurioj karalijoje, kažkurioj valstijoj gy
veno — buvo sau senas, persenęs karaEūs sū ilga ži-, 
la barzda ir — ir su šitokiais didžiuliais ūsais. Na, gy«. 
veno jis Stikliniam rūme, kuris žvtigėjė br spindėjo 
saulėje, kaip didelis gabalas Švaraus leėo. Iftūmas gi 
broleli ta mano, Stovėjo dfdžinltam sode, ktrr, -žinai, 
augo apelsinai... bėrgamotsri, Čferešnės... Žylėjo tulpės^' 
.rožėU, konvalijos, giedojo įvairiaspalviai paukščiai...

(6us daugiau)

Vertė iš rusų kalbos Jonas Valaitis

i — Naujienos, Chicago 8, HL — Thursday, July 28» 197?



bK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ) LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei uealsiliepia, skambinti 374-8004.

Pensininkų ekskursija 
(Atkelta iš 3 pel.)

vyrų. Tačiau ir Šios divizijos 
nuostoliai kiro laukuose buvo la 
bai dideli. Per maždaug pusme-

reikšmingų karti muziejų stei-jM iki'Pirmojo pasauk karo

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Volley Medlcel Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesfchesftr Community klinikų* 
Medicinos direktorius

!?3S 5. Manheim Rdw Westchester* III 
VALANDOS: 3—9 outdo a .eno mis 

kas antrą šeštadieni B—-3 vaL 
TeL: 542-2727 irta 567-2721

i;

Ktx.: GI 8-0873

DR. VV. EISIN-EIS<NA£ 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie WA 5-2*70 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-rtXW

TEL. — BE 3-585^

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Str©©t 

Valandos pagal susitarimą

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

OPTC.METR1STAS
KALBA LIETUVISKAI 

2618 W. 711 St. TeL 737^149
. . liirina: akis. Pritaiko akinius ir

• “contact lenses”
V«L. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
' *“tSTŲ, PŪSLĖS IR 

rROSTA'foSCHIRURGIJA
- ' 2656 WST 63rd STREET 

■'-‘■/al? antrjd. nuo l-^. po pietų, 
«-s-:ireCTrtrtafl. nuo 5—7 vai vak.

Ofiso ffefifc: 776-2880 
p-^rtauįas j’ei-teiefe 44Bi55451 - - 
r ■ — -t
WVYT.^AURAS 

l GYOT-TfejAs ik CHIRURGAS
Beadra praktika,'spec. MOTERŲ ligos

Ofisas įA52 WEST 59th STREET < 
PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antradą trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais >2-4 ■ vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

gėjai, Gėn. Nagius įsteigė ver 
tingą Lietuvos karo muziejų, 
kurį, deja, okupantai -jau per 
)irm?ją okupaciją tuojau išdras 
iė, pulk: McCormickas čia įstei- 
ė ispudififcą JAV Pirmosios di- 
izijos muziejų.
Po Pirmojė pasaulinio karo 

teigdamas šį muziejų, pulk. Mc 
Jormickas Rod Oaks vardą pa- 
ceitė į Cantigny vardų. ’Ką gi 
tas pracūziškas vardas reiškia? 
Cantigny yra vardas mažyčio 
šiaurės Pranzūzijos miestelio, 
esančio maždaug 50 mylių j šiau 
rfę nuo Paryžiaus. Ten 1918 ge
gužės 28 d. 'ėkšpėdičiiiės JAV 
rmijos Pirmoji divizija pradė- 
o pačią pirmąją amerikiečių 
ifenzyvą prieš vokiečius. O toj 
livizijoj, Penktajam lauko ar
terijos pulke, kaip tik ir tarna 

"vo tuometinis majoras McCor
mickas'. Po kėlių valandų atkak 
ių mūšių amerikiečiai išmušė 

vokiečius iš Cantigny ir jį uK 
ėmė. Tai buvo pirmoji amerikie
čių išlaisvinta iš vokiečių nagų 
Prancūzijos vietovė. Po to net 
18 valandas, stiprios artilerijos 
remiami, vokiečių daliniai nuo- 
latoj kontraalakavo, bet ameri
kiečiai Cantigny išlaikė savo ran 
koše. Galima sakyti, kad tuo
met’ visas pasaulis kvapą sulai
kys stebėjo kaip gi amerikie
čiams kekšis karo lauke ir kaip 
jie pasirodys. Pasirodė puikiai. 
Po to Pirmoji divizija ir kiti 
-JAV bei Prancūzijos daliniai 
pradėjo žygiuoti pirmyn, kol po 
kelių mėnesių kovų pasiekė Bei 
ną ir Vokietija, paprašė taikos.

JAV Pirmoji divizija, kurios 
pradžia siekia 1776 m., Prancū- 
zijon buvo išlaipinta antrojoj 
1917 m. pusėj. Tai buvo didžiu
lė divizija,žymiai 'didesnė negu 
ano mėto Europos valstybių di
vizijos, ries jk sddarė riet dvi 
pėstininku brigados, taigi, 4 pės 
tininku pulkai, • du artilerijos 
pulkai ir k’fti ęagžūbiriiai yiėriė-

baigos žuvo net 5.516 divizijos 
kariai. O Antrajam pasaul. ka
re ši divizija neteko 4.325 karei 
vių, ji kariavo išaurės Afrikoj, 
Sicilijoj ir 1944 m. birželio mėn. 
iš ipusi į. Prancūzijos Normandi 
jos krantą peržygiavę visą Pran 
cūziją, Pietų Vokietiją ir pasie
kė beveik vidu'rj Čekoslovaki
jos. Vėliau gi jai net 5 metus 
teko kovoti Pietų Vietname. Jai 
neteko dalyvauti lik Korėjos ka 
re. Divizijai yra kurį laiką va
dovavę aukščiausi JAV karo va 
dai, tarp jų generolai Peršin- 
gas rr Eiseuhoweris. Nemažas 
skaičius tos divizijos karių yra 
apdovarioti pačiais aukščiausiais 
-JAV kariniais ordinais..-

I‘§38 m. Prancūzijos Cantigriy 
miestely Buvo pastatytas didin
gas paminklas buvusiems JAV 
kariams pagerbti. Atidengiant 
tą paminklą, svarbiausią kalbą 
pasakė pulk. McCormickas. Jis 
visą savo gyvenimą didžiavosi, 
kad jam teko dalyvauti tos di
vizijos karo žygiuose ir tos di
vizijos garbei vis įsteigė minė
tąjį muziejų. Jame ne tik ma
stomi ano Pasaulinio karo vaiz
dai, bet net ir girdimi mūšių 
garsai: kulkų švilpimas ir pat
rankų gaudimas.

Be šio įspūdingo muziejaus 
ekskursantai Cantigny vietovėj 
dar ąali apžiūrėti pulk. McCor- 
micko didžiulius gyvenamuosius 
rūmus, kurie dabar taip pat yra 
paversti muziejumi ir pasigėrė 
ti nepaprastai puikiais gėlynais 
ir sodais, kurių ten iš viso yra 
net 17. Jų išplanavimas yra pa
sigėrėtinas. Jie užima daugelio 
aktų žemės plotą, apsodintą įvai 
riais medžiais ir visokiausiomis 
spalvotomis gėlėmis.

Šioj išvykoj dalyvavę pensi
ninkai yra dėkingi Pensininkų 
sąjungos vadovybei, ypšč gi inž. 
K. Karazijai, už tokios malonios 
ekskursijos į Cantigny suorga-

Dalvvis

M. ŠILEIKIS Šeimininkė (Tapyba)
(Citfrlionio Galerijos, Ine. nuosavybė)

PREL. VINCO MINCEVIČIAUS pat ir pasiaukojantis rašytojas, 
14-ji knyga ,nes gaunamos itališkai ELTAi

subsidijos yra tik simbolinė fi
nansinė parama. O ar kiek at-Energingas ir nepailstantis 

žurnalistas prel. Vincas Mince-jsrlygins knygos leidėjai už pa
vietus išleistdo 14-tą knygą apie :sku tinę knygą, tai irgi klausi- 
komunistų okupaciją Lietuve- nias. Tai reto pasiaukojimo mū- 
je. Šį kartą jis išleido italų kai- su pavergtos Tėvynės labui as- 
ba LKronikos -100 numerių,1 niuo, kuris jai skiria visą savo 
duodamas plačius komentarus laisvą, o taip pat ir laitai užim- 
savo veikalui. Gale knygos pa- tą laiką. Tebūna mūsų visų pa
rašyta trumpa Lietuvos katali- reikšta padėka už jo tokį didelį 
kų Bažnyčios istorija. Veikalui vargą, skelbiant žiaurų mūsų 

panaudota/daug literatūros, kuy tautiečių likimą Lietuvoje, o ir 
išvardinta knygos gale.

Knyga parašyta smulkiu šrif mui 
tu, turi .497 puslapius. Parašyta 
mokslišku metodu, gale duo
dant visus knygoje aprašytų 
asmenų vardus bei vietovių pa
vadinimus. ?

Itališkai skaitančiam pasau
liui davė Ir vėl daug medžiagos 
apie komunizmo terorą Lietu
voje, o komentaruose duota 
pavyzdžių bendrai iš koįriuiriž- 
ino..valdymo. Rusijoje ir jos oku 
puotosešah’se. t ; . ,?

JVėL .' VJrięaą Mincevičius yra. 
lAtennugas žurnalistas ir labai> 
produktyvus kūrėjas. O taip Į kauti.

kančias savo tautai bei tikėji-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broTlel, | sovo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingu kū- 
np, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą. •

Vtn žino, kad mirtis yra žtaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rų*..|i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
-temokamai. Rašykit©: .

F. ZAVIST, 3715 WEST faith STRtET. CHICAGO, ILL. 60629
.' IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

t ai, viso maždaug apie ■ 30.000 frizavimą.

LIETUVOS AIDAI
. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

.. Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. — 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTf

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
telef. - 778-5374

A. Petrauskas

Astronomai apskaičiavo, 
kad Paukščių tako arba Milky 
Way žvaigždyne yra apie Lili—

★ Daugiausia žmonių, riet 46 
nuoširiidiai, yra “O” kraujo 
grupės, tik londoniškių ir nor
vegų dauguma turi “A” grupę. 
Yra 9 kraujo grupės. Grupė 
“AB” yra rečiausiai pasitai-

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
zAparatai-Protezai. Med. Ban- 

7i dažai Sociali pagalba kojoms. 
’ (Arch Supports) ir t. t.

2850 West 63 rd St., Čhfcaflo. iii. 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Talęfonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gert© Driskiu krautuvė ■

TftE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

T.I. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVI NG 
Xaidfirial T’ilria apdr^urla 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAI 
 TaL WA 5-8063

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
thia economical, rure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner disk, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five. \

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in (me skillet and serve it over mounds of thin rp&£- 
betti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
roes together quickly and easily.

. Choose canned California ripe olives in one of the smaHat, 
fitted sixes f6r this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
M (Makes 4 to S servin<s) x

1 (10% o®-) can condensed 
chicken broth

I irnall bay leaf, crumbled 
^4 teaspoon baUl, crumbled 
% teaspoon salt
Vį teaspoon pepper

1^/2 tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
t. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai ---- -------- --------------------------------- $2.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai --------------r—$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeb'ai____ $2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.______________________ $1.00

N A U J 1 E N 0 S
>‘ 5. Halstad Street, Chicago, Illinois 69608

M 0 V I N G
Apdrfuitu p*rkr»v<tymii 

ii fvairiv ’ititumy.
ANTANAS VILIMAS '

Tai 376-T882 arba 376-5996

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArd« 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonais: LAjfayėttė 3-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDmONED KOPLYČIOS

TBVAS iR SOKLIS į

MARQUETTE FUNERAL HOME ■ 

,f,/ 2533 W. 71st Street
j. -> Telef.: GRovehill 6-2345-S
& * 1410 So. 50tii Ave., Cicero j
W Telef.: TOraM 3-2108-»

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
I AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių
Lhidotuviy
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTŲ 
DALYSE.

-ANTANAS M. PHILLIPS
YOMAS IK. LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C Sd. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

į SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDČf

Visos programos 11 W0PĄ, 

1490 kfL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki P-30 
raL ryto.

Tolof.: HEmlodt 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI.

. CHICAGd, ILL, 60«»

1^4 cairned pitted
California ripe olivet

^4 eup iBced <reen onlom
2 tobleepoom eooldnf oil
1 nJbSwiWA Ve<ic

latite ahv© franki and onion in oil slowly for five
’Hihutea. Add tomato*^ brotlų bay leaf, basil, gait and peppaK 
Brin? to boil, lower heat and simmer, UpcOveredL. five min- 
Wtea. Blend comaUmch with 2 tabiegpoons cold water. Stir 
into the hM mbrttxfa tnd cook, ttirrinf until mixture thickem

The home ’ pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
ergy-savinę features in de
sign, materials, apd appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Meatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 

^through the lower vents, 
iMtm It and then re-direct 
•the heated air back into the 
room.

f The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
«ave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav- 

7.4. t Ings Bank. Its "Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4,000 < •, projected to 
be amortized within 4 to 5 
y»xs through, reduced ex*

Includedjre^addedla*

sulation within walls and-ceil-1 
ing as-well as in earthen berms • 
around tffe foundation, Orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Hcatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy

The fireplaces were supplied 
hy Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York, Hcatilator 
Fireplace, A Division of Yeęa 
Industries, Inc^ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of Wlt-in* 
freestanding and wall-

. _ PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfayettę 3-3572

George f. rudmlnas
3319 S6."UTUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arda 7-1138-1138 ■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE « Virginia ?-6€72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL S74-441®

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1311

j NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL. __ Thur^~JuIjT 28," 1977



'’Prezidentas Smetona" Šventosios uoste 1939 m. gegužės mėn.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
ragus daug lengviau iš elastingą aluminijaus lakštų, 

iki šiol vartojamų kepimui bei 
j trumpalaikiai jjakavimui. Tas ,! 
aluininijus turės polyesterio fil-j 
mą ir bus sutvirtintas polypro-! 
pyleno medžiaga. Jame bus 
konservuojama daržovės ir mė
sa bei jos produktai, kuriuos 
galima virti bei virinti vande
nyje su 
kad šių 
įpakuoti 
rinkoje.

♦ Patraukliai sutvarkyta na
mo aplinka žymiai pakelia jo 
ir visos nuosavybės verte. Miš
kų tarnybos tyrinėtojai nusta
tė, kad aplink namą tinkamai 
auginami dekoratyviniai me-

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
celiūnų šeima savo mirusiam] 
sūnui ir broliui prisiminti steiĮ 
gia kasmetinę

EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

lietuvių dieuuje, tuo būdu pri
sideda prie lietuvių dienos pasi
sekimo. (Pr.)Premija jaunimui

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACDŲ KREIPTIS Į.
dugnas, o ne dangtis.

* Daugelis pastebi, kad lietu
vių ir Amerikos lietuvių gėri
mo bei vaišinimo papročiai yra 
perdaug agresyvūs. Šeiminin
kams ir svečiams patartina už 
10 centų įsigyti vartotojų in
formacijos leidinėlį “Drink
ing Etiquette — for Those Who 
Do and Those Who Don’t.” 
Vartotojų informacijos centras 
kiekvieną metų ketvirtį išlei
džia veltui gaunamą leidinių 
katalogą Consumer Informs-j 
tion, kuriame būna išvardinta 
apie 200 leidinių bei brošiūrų. 
Rašyti Consumer Information
Center, Pueblo, Colorado 81009!rižiai ir krūmai vidutiniškai pa

kelia namo vertę iki 10 nuoš., 
gi kai kuriais atvejais net iki i 

numeryje rašo apie naują pa- 20 nuoš. Sodybos pievelės ir gė-

įpakavimu. Manoma, 
metų pabaigoje taip 

produktai pasirodys

• ('hanging Times rugpjūčio

kavinio bei konservavimo bū
dą. Yra išrasta ir galutinėj sta
dijoj išbandyta nauji elastingi 
maišeliai, kurie daugeliu atvejų 
pakeis dabartines skardinėles 
bei stiklinius indelius konser
vuojant kai kuriuos maisto 
produktus. Maišeliai gaminami

lės pakelia kairią ne mažiau 5 
nuošimčiu. ir

galima dėti ant atviros lieps- ---------- -
nos, gi antruosius — tik kepi- | TRUMPAI 
mo krosnyse. Stikljniai indai 
nepakenčia staigios temperatū-j *
ros permainos ir įbrėžimu aš-, 
trials daiktais bei valymo prie-‘ — Vladas Išganaitis Vytauto 
monėm. Did. šaulių rinktinės pirminin

kas ir Stasė Cecevičienė mote- 
. rų vadovė, liepos 31 d. dalyvaus 

Wisconsino lietuvių dieiMjje. 
Kenoshos ir Racine lietuviai 

i Wisconsino lietuvių dieną ren
gia kiekvienais metais ir joje 
atžymi Pavergtųjų tautų savai

tę- L J.

• National Personnel Asso
ciates nustatė, kokie dalykai 
apsunkina kandidatams gauti 

t techniškus ir vadovavimo dar- i bus. Labiausiai nulemia nepa-‘ 
stovumas darbe arba dažnas 

! keitimas darboviečių. Ton pa- 
čion kategorijon reikia imti ii’j 

j dažną gyvenvietės keitimą, ne-» 
i bojant darbovietės. L 
• užsiprašo perdaug didelį atly
ginimą, viršijantį gabumus. 
Netinkamas dėmesys į darbda
vio reikalus ir jau esančius 
tarnautojus, taip pat blogi bu
vusių darboviečių rekordai.

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiria 
ma lietuviui jaunuoliui, ge 
riausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kai 
ba), organizaciniu vadovavi 
mu, ar jaunimo vienetui (sam 
būriui, tautinių šokių grupei 
jaunimo chorui, sporto būre 
liui), geriausiai reprezentavu
siam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W> Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY

Daugehs ŠERKŠNYS taiso laikrodžius,

• Dabar vis daugiau gamina
ma ir perkama stiklinių indų 
virimui ir kepimui. Jie būna 
paženklinti Flameproof ir Heat Mažas dėmesys priėmimo pro- 
proof etiketėmis. Pirmuosius cedūrai ir įpareigotam priimti 

bei jo įstaigai. Nekreipimas 
dėmesio į darbovietės plėtrą 

i bei jos augimą.

M. Miškinytė muoti dalyvauja Wisconsino

aukso ir gintaro išdirbinius. Daro 
■ gintarinius žiedus aukse ir si- 

' dabre. 2452 W. 69 St.
Tel. 778-0920. (Pr.)

— Vytauto 'Did. šaulių rink
tinės nariai vykstą autobusu j 
Wisconsino lietuvių dieną Ke- 
noshoje, liepos 31 d. 9:30 vai. 
rankasi šaulių namuose. Rinkti
nės nariai kas metai unifor-

ZHIVAGO S
RUSSIAN CUISINE

Our Russian cooks and bakers prepare authentic Russian 
Delicacies at moderate prices. Superb Cocktails in Lara’s 
Room. This full range of Russian blyooda (dishes), breads 
and pastries includes:

Naujienoms reikalingas 
LINOTIPININKAS

> Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio amaf 
to. Darbo. ■ -valandomis informacijų prašome 
kreiptis’šiuo telefonu'1 y '17 777X77^

Zakuski (appetizers)
Supi (soups, borscht) ■
Shashlyk, Stroganoff

Fish
Steaks
Pirozhki

Kita( lox
Ikra (caviar)
Selyodka (herring)

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jau 
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekvienerių metų gruo
džio 31 d. (pašto antspaudas),

Į
3. Premijuotino asmens ar 

jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių 'Bend 
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo sąjungos valdyba ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria JKriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio. ■■ '

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, 'ir siunčiamK 4

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai. 12500 Pawnee 
Rd., Palos' Park, Hl. 60464.

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butu
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

mūro namas.

® BRUNCH: 11 to 3, Sat., -Sun.
• LUNCH: 11:30 to 5, Mon. thru Fri.
• DINNER: 5 to midnight, every day

Enjoy real Russian dining in a sparkling Slavic atmosphere. 
Parties welcome. English spoken here.

Phone: 248-3200
500 W. DIVERSEY CHICAGO, ILL. 60614

MARIJA NOREIKIENĖ
2608 West 59th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dideli* pasirinkimas garas rūJIas fv^riv prtldv.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDftLIŲ.

★ 1973’ml Anglijoje buvo su
ruoštos šūkavimo varžybos. 
Garsiausias šaukėjas buvo 
aivo kapitonas Kenny Lead
er su 111 deciblų garsų, gi 2-rą 
vietą gavo Mrs. Margaret Fea
therstone su 106/6 decibelų bal
seliu. ’ '

ffAUJIETOXS Hemet suėjo SJ metą. Unint tą sukaktį, gerbiant pfnaojc 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bet lietuviškos spaudos plrmfi- 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

AAUJLE5OS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu Uatrrli laisvę.

NAUJIENOS palaiko rlm lietuviu denokratoet grupei, it bendru Inittta- 
dju ir remia Ylrq lietuviu bendruosius darbut bei tikilua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Hetuvlq daugumą Bala pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, ga-ose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdfiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaaoa.
KAINUOJA: ChlcapeTe Ir KanadoĮt nwta™ — XW.00, pvwl rmtų — flLflE, 

trims mėn. — S8-50, vienam min. $3.00. KHose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $2-50. Uždertfue. 
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama aavaltf BerneIcamaL

Prašėnaudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Hals ted St 

Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu doL Naujienų prenmneratri, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviftą spaudą.

| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

I. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build'

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia .

REIKALINGi statybos ' Staliai-car- 
pentety ir darbininkai prie statybos 
darbų, w :

TeL 434-9348

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba ,737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559 I
- ---- - ------ —---------•

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

SIUNTINL4I J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARGUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 40629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Sc. Halstad Ft, Chicago, lit. 60608. — TeL 2544320

For plant in heavy/ 
metals industry.z

Applicants must have well - 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required, 
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
' An equal opportunity employer

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis'

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jtxruf Kap^inskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ėlKACIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ METUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką, ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1J0. Yra taip pat 
išversta i anglą kalbą.

M. ZoŠėenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ak
toriaus pastabumą neapgauna Intmdsto ir agitpropo propaganda bei 
nžmaskavimat Abi knygos parašytos lengvu, grafiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina S2.

Vincas ^tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARASTUS. 
84 pat Kaina S1J0.

Šie ir kiti leidiniai m gaunasi
NAUJIENOSE, 1729 Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL MM 

afsllanfrsef darbe valandomis arba užsakant paltu Ir pddedaM 
Md jMrUldc,

Tiq

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svąrbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon« 
frontacijos, nors • dabar daug 
kas nori’įvesti madą, kad ben« 
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

A—G AUTO REBUILDERS needs au- 
to-body combination man. Must be 
experienced. Steady. Paid holidays 
and vacations. 3518-24 West 63rd St. 
Phone 776-5888.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBlS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telet: REpublIc 7-1941

AR JAU PASIBARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago HL 60608. 
ruoita, teisėjo Alphonw Walla

RENTING IN GENERAL 
N u o m a *

5 KAMBARIŲ BUTAS, 1 aukšte, er- 
.dvės šildymas, $70.00 mėn. Teirautis 
2 aukšte, šoninės durys,

4508 So. Honore.. 
Tel. 3762443.

M. i f M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 £ Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių Į 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pre- } 
žyma i ir kitokį blankai '

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

TRAVEL TRAILER .
1977 — 28 foot. Never used, air 
cpndL, self contained. Many extras. 
3 year warranty. Original cost S8,500 
— sacrifice due to death $5,600.

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Ave^ Hot Spring*, Ark. 

Albertas Ir KistuH Rozėnal, Siy.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, talkams žaidi- 

,mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, |||., 60632. Tel. YA 7-5930

Didžiausios kailhi A 
posirinkimas

pu TienlnteU

BEST THINGS IN UFE
Chlca<o> ------ ■

NORMANĄ
I Jarfl Frank Zapolla

State Farm

stati ra Im

Insurance Company

263-582S 
(įstaigos) ir 
677-8489

HGHT HEAP! DISCASE

SKAITYK IR KITAM PATARK
I SKAITYTI ’NAUJIENAS*
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