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kurie negali laukti vizos. Kar
tais privalo, į Ameriką patekti 
sergantieji, kuriems tik Ameri
kos gydytojai gali suteikti pa-
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JAV ĮLEIS 15,000 ĮVAIRIŲ 
PIETŲ AZIJOS TREMTINIŲ 

Bus ileisti Amerikoje turintieji giminiy, 
padėjusieji amerikiečams vest kovą 

WASHINGTON, D. C. Valstybės gynėjas Griffin Bell
nešė, kad jis rengiasi naudoti veikiantį įstatymą 15,000 tremtinių 
įleisti- šį kraštą. Jis taip elgiasi pagal valstybės sekretoriaus 
Vance patarimą ir reikalavimą.

Pirmon eilėn bus - įleidžiami 
žmones, kurie dabartiniu metu 
Amerikoje turi savo giminių. 
Vėliau įleis tuos, kurie karo me
tu padėjo - Amerikos karo jė
goms. ■ ' .

. Prieš kelis metus priimtas įs
tatymas leidžia prokurorui įleis

Sučiupo Puerto Rico 
bombininką

NEW YORK, N. Y. — Polici 
pai pavyko sučiupti Puerto fu
co gyventoją David Perez, ku
ris turėjo didelės įtakos į porto 
rikiečių grupės žmones, siekian
čius saloms nepriklausomybės.

Praeitą trečiadienį New Yor
ke buvo padėtos bombos dviejuo 
se dangoraižiuose, • Sproginėji
mai atnešė bendrovėms ir nmies 
t iii didelių nuostolių. Vienas 
žmogus buvo. užmuštas, o šeši 
sunkiai sužeisti.

Be to, kiti trys dangoraižiai- 
ėvakuavo žmones, kad nenuken 
tetų nuo nelaimės. Policijai pa 
vyko nustatyti, kad suimtas Pe
rez turėjo savo nagus pridėjęs 
prie įvykdusių sproginėjimų. ;
Rasta sprogstamos medžiagos 

ir literatūros -
Policija praneša, kad 27 metų 

amžiaus Perezo bute rasta_spro 
gstamos medžiagos ir didokas 
'pluoštas ■ literatūros, patarian
čios portorikieČiams siekti salos 
nepriklausomybės. Tame pačia-

Čiulpiamąja guma 
pelnė $81 milijoną

CHICAGO. — čiulpiamosios 
gumos (chewing gum) išradė
jas magnatas Philip K. Wrigley, 
82 metų amžiaus, mirdamas pa

ti į kraštą skubos keliu žmones, liko. $81.3 milijono inventorių, 
kaip parodė Cook Apskrities Teis 
m ui pateikti dokumentai. Iš tos 
sumos $300,D00 įvertintas jo ne 
judomasis turtas ir 381'milijo
nas — jo asmeninis turtas.

Viso turto paveldėtoja buvo 
Wrigley žmona Helen, bet jai 
birželio 27 d. mirus, dalykai su 
sikomplikavo. Pranešama, kad 
likusieji paveldėtojai turės iš
mokėti iki $50 milijonų valsty
binių mokesčių. ;
"-į

Soviety sąjungoje :- 
jaunimas '/nevyriškas"

MASKVA. —Tirštai apsipu- 
dravusios mokinės, 7 “subobėję” 
jauni vyrai; perdidelėš išlaidos 
apdarams reiškia ženklus, kad 
smunka sovietų jaunimo doro
vės papročiai, sprendžia ben
drame straipsnyje savaitraštyje 
“Nedelia” sovietų filosofas Va
lentin Tolstych ir Lenino ordinu 
apdovanota profesorė Sinaida 
Kulakova. ....

Filosofui Tolstych šlykščiau
siai atrodo ilgi jaunųjų vyrų 
plaukai, bet tai esą tik išvirši
niai apsileidimo, nešvarumo ir 
silpnajai lyčiai nemandagumo 
bei storžieviškumo vidaus ženk 
lai.

Laureatė Sinaida Kulakova 
kritikavo tik perdėtą mergaičių 
“išsišminkiavimą”, nors sovietų 
mokyklose bet koks pasidažy- 
mas yra visiškai uždraustas. 
Rimta problema esanti, kad so
vietų moterys visokiomis spal
vomis dažosi plaukus, veidus iš
tepa storu “šminkės” klodu ir 
rengiasi erzinančiais drabužiais. 19;78 metų rugsėjo mėnesio.

Amerikon Įleistas būrys vengrų 

įstatymas buvo naudojamas ir 
didesnėms grupės įleisti, nors 
labai retaŲ Amerikon buvo įleis 

. ta didesnė vengrų.tremtįįių.-gru 
pė, - kai sovietų ■^aro jėgosįsuė- 
-■premjerą Nagy ir primetė 
' Vengrijai Kadaro vyriausybę.

Pagal tą patį įstatymą į JAV 
; buvo įleistas didokas Kubos trem 

tinių skaičius.

Dabar - norima įleisti apie 
7,000 vietnamiečių, gyvenančių 
įvairių salų laiveliuose, ir apie 
8000 tremtinių, gyvenančių įvai 
riose Tailando tremtinių stovyk 
lose.

sios mašinėlės, kuriomis buvo ra V; 
šomi įvairūs . laiškai. Ekspertai *• .f , .&non nustatyti, kūne atsišauki
mai buvo pairuošti^šibins masinė 
lėms. . •<

.Kartu su Perezu suimta-ir Va 
lėria Lagiier, nelegali jo' žmona; 
Be to, suimtas ir 26 metų am-

Graikę sentikiu arkivyskupas Makarios, sugrįžęs iš Londono Į 
Kipro salą, sveikina salos gyventojus ir maža berniuką, atėjusį ir 

- sutikti. Prezidentas Makarios bėgo į Londoną, kai Graikijos genero
lai įsakė suimti arkivyskupą Makarios. Praeitą antradienį ji$ trdrė 
nuo širdies smūgio. Bus laidojamas pirmadienį Kyko vienuolyno 
kapinėse. ‘

Sekretorius Vance 
v ’itj^šskrtčKrt'jordahiią
-L Sekretorius Vance, nęitikinęs 
prezidento Asado, trečadienio va 
kare-išskrido į-Jordaniją, kur 
jis rengiasi bent vieną dieną pra 
-leisti su Jordanijos karalių.

NYERERE PATENKINTAS JAV KOVA
PRIEŠ AFRIKOS KOLONIALIZMĄ
Soviety Sąjunga negali teikti ekonominės 

paramos naujoms Afrikos valstybėms
WASHINGTON, D. C. — Tanzanijos prezidentas Julius Nye- 

rere buvo iškilmingai sutiktas ir pasveikintas Washington© aero
drome. Sutikimo kalboje Tanzanijos prezidentas pareiškė savo 
didelį pasitenkinimą JAV nauja pozicija išlaisvintų Afrikos tau
tų klausimu. Nyerere džiaugiasi, kad JAV, padėjusios išlaisvinti 
iš kolonializmo Afrikos tautas, yra pasiryžusios joms padėti ne
tapti aukomis naujo kolonializmo.

Tanzanijos prezidentas, pasie
kęs Baltuosius Rūmus, tuojau 
buvo nuvestas Į prezidento Jim
my Carterio darbo kabinetą,- kur 
abu prezidentai 15 minučių terėsi 
du vienu. Vėliau posėdžio susirin
kę abu prezidentai Įsų pritinka
mais valstybių patarėjais. Tan
zanijos prezidentas nori gauti iš 
Amerikos ekonominės paramos 
ir gerų patarėjų, tuo tarpu-JAV 
prezdentas stengiasi Įtraukti. ,, 
Tanzaniją ir riša eilę kitų vals
tybių, kovojusių Afrikoje prieš 
kolonializmą.

Sun-Time šoferio
A ' .

žudikai areštuoti .
CHICAGO. ■— Uždaryti kalė

jime be užstato du Sun-Time 
dienraščio išvežiojimų sunkveži
mio šoferio Walter Lipkės žudi 
kai priskaitomi naujosios kartos 
plėšikų laidai, kuri ne tik api
plėšia, bet ir nužudo. Jiedu yra 
John K. Washington, 21 metų 
amžiaus, gyv. 4437 S. Greenwo
od, ir Lawrence McMillan, 18 me 
tų, gyv. 1714 W. Edmire. Abu
du iki šiol jokio kriminalinio nu
sikaltimo rekordo neturį.

Policijos žiniomis, Lipke bu
vo sustabdytas prie laikraščių 
kiosko arti 87 Street ir King Dri 
ve paėmus už laikraščius par
duotus pinigus. Lipkei tebera
šant sąskaitą, du jauni vyrai įšo 
ko į troką šaudykle grasindami 
jį nustūmė į galą ir privažiavę 
prie 85th ir Cahimet sutartos 
sustojimo vietos peršovę Lipke 
dviem kulkomis per galvą, iššo
ko iš vežimo ir pabėgo, bet juos 
pamatė vienas civilis ir vienas po 
licininkas. žudikai greit buvo su 
gauti ir pas juos rasta Lipkės 
piniginė ir 32 kalibro revolveris 
su trimis iššautais šūviais.

Lipke išvežiojo Sun-Time per 
trejus metus; prieš tai vežiojo 
Chicago American ir Chicago 
Today.

~ ’-7------------------- ------- ------- ------------ --- V VA.

žiaus Vincent Alba, važinėjan-l Svarbesnieji JAV planai jau pa 
tis į portorkiečių susirinkimus j žįstami Jordanijos karaliui, bet 
ir sakantis maištingas kalbas.

Policija yra įsitikinusi, kad į 
jos rankas pateko pats pavojin
giausias portorikiečių teroristų 
centras. Teisėjas .atsisakė paskir 
ti jiems kardomąją priemonę.

Automobiliy lentelės 
penkeriems metams

SPRINGFIELD, Ill. — Gu 
bernatorius Tmmpson pasirašė 
Illinois seimo priimtą bilių, ku
riuo nuo 1979 metų automobi
liams leidimų lentelės (plates) 
bus parduodamos nebe kiekvie
nais metais pačioje metų pabai
goje, o kas penkeri metai ir par 
duodamos bet kuriuo metų laiku. 
Tuo bus sutaupyta kas penkeri 
metai po $21 milijoną ir žmonių 
daug laiko. Penkiametės plokšte 
lės pradedamos parduoti nuo

sekretorius nori informuoti ka
ralių apie Egipto ir Sirijos pozi
ciją Artimųjų Rytų taikos rei
kalus.

Visi reikalauja žemės palesti 
niečiams, bet kiekvienas jų kar 
toja, nenori tartis su Arafatu. 
Jordanijos karalius privalėjo pa 
naudoti Jordanijos kariuomenę 
palestiniečiams išlydėti Į Siriją 
ir Libaną.

Sirijos prezidentas visus pa-i 
lestiniečius išsiutė Į Libaną, o| 
vėliau Sirijos karo jėgos buvo 
privestos palestiniečius nugink 
luoti.

BELL GRIFIN

šiltas, drėgnas
Saulė teko; 5:48, leidžiasi: 8:04
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dabartinės

• Patarė ispanams 
susiveržti diržus

MADRIDAS, Ispanija. —Nau 
jai išrinktos, vyriausybės vice- 
ministeris Fuentes Ouintana pa
tarė visiems ispanams susiverš 
ti diržus, nes teks kurį laiką 
pagyventi sunkesnėmis ekono
minėmis sąlygomis. Jis patarė 
jiems nekritikuoti
ūkio sistemos, nes ji yra pati 
geriausioji. Krašte ūkio reika
lai pagerės, jeigu visi bendra
darbiaus. Pataria neužmiršti, 
kad valstybė privalėjo atiduoti 
koloniją ir įjungti į ūkį ten gy
venusius ispanus.

Be to. parėjimas iš diktatu- 
'rinio režimo į demokratinį neap 
siėjo be didesnių sukrėtimų. Da
bar visi privalo susispausti du
žus ir dirbti, kad ūkio reikalai 
atsigautų. Vyriausybė tikisi gau 
ti paskolą ir pagyvinti prekybos 
reikalus.

. Porteri ko teroristai 
bombarduoja New Yorką

' NEW YORKAS. — Dešim
tys tūkstančių žmonių buvo eva 
kuota trečiadienĮ iš Pasaulio 
Prekybos Centro, Emipire State 
Buildingo ir- iš trečio Manhat
tan dangoraičio po to, kai ke
lios teroristų bombos sprogo 
dviejuose kituose pastatuose, 
kur vienas asmuo buvo užmuš
tas, 7 sužeisti.

Asakomybę pasiskelbė pri
imanti portorikiečių teroristų 

i grupė FALN už sprogimus tuose 
j 2 pastatuose — Mobil Co vyr. 
būstinėje ir U. S. Apsaugos de
partamento ofisuose. Teroristai 
skelbiasi kovoja “už visišką 
Portoriko salos nepriklausomy 

i be” ir perspėjo bombas padėję 
| dar kituose 5 dangoraižiuose.

Apie 35,000 asmenų, kurie tar 
nauja Pasaulio Prekybos Cen
tre, didžiausiame Įstaigų komp
lekse visame pasaulyje, buvo eva 
kuoti kol visas dviejų dangorai 
žiu po 102 aukšttų kamplekas 
buvo nuodugiai patikrintų. Iš 
Empire State savonoru pasišaif 
no didžioji 20,000 gyventojų pu 
sė. Bombų nerasta. Vien tos die 
nos sugaišinimas miestui padarė > 
apie $5 milijonus nuostolių.

FALN giriasi per paskutinius 
3 metus padariusi daugiau kaip 
50 bombardavimų.

Sunaikino Arabu 
mirties brigadą

TELAVTVAI. — Izraelio ka
riuomenė sunaikino penkių 

vyrų arabų partizanų “mirties 
brigadaą” — teroristų būrį, įsis 
melkusi Į Izraelio teritoriją pra 
ėjusį ketvirtadieni iš Jordano 
pusės. Jų įtiksiąs buvo teroro 
veiksmais dramatizuoti padėtį 
JAV Valstybės sekretoriui Cy
rus R. Vancei vizituojanti Vidu 
arinius Rytus.

Du “mirties brigadieriai” bu-j Pasitarimų metu paaiškėjo, 
.'kad Sovietų Sąjinfga,'prievarta'
ir apgaule-koją'įkėlusi į kelias

vo nušauti, vienas rimtai su
žeistas ir du sugauti sveiki gy-

alyvų darže, Nė vienas Izraelį- 
tas nesužeistas, kaip kariuęmą- 
hės vadovybė prineša. ■

Izraelio užsieniu-reikalu mi
nisterija skelbia, kad “mirties 
skvado” invaziją organizavo Pa 
lestinos Išlaisvinimo Organizaci 
ja, norėdama sutrukdyti Van
ces Vidurinių Rytų misiją.

Radikalės palestiniečių gru
pės Beirute garsinasi, kad jos 
padariusios visą seriją bombar 
davimų penkiuose Izraelio mies 
tuose, kur nuo liepos 5 dienos 
vienas asmuo buvo užmuštas ir 
64 sužeisti. Izraelio valdininkai 
praneša, kad ryšium su tais bom 
bardavimais aštuoni arabai bu
vo suimti ir apie tuzinas bombų 
rastos ir padarytos nebepavo
jingomis.

Radikalai palestiniečiai aiški
ną, kad jie yra prieš bet kokį 
susitarimą su Izraeliu ir bom
bardavimų kampaniją tęsia tik
slu atbaidyti turistus nuo vizi
tų žydų valstybėje.

Izraelyje sustiprinti policijos 
patruliai ir organizuojami civi
linės sargybos būriai.

Sirija atmetė Sadato planą
DAMASKUS, Sirija — Sek re 

torius Vance išdėstė Sirijos pre 
zidentui Hafez Asadui JAV pla 
ną Artimųjų Rytų taikai, o vė-

liail pridėjo prezidento Sadato 
pasiūlymą pirma sušaukti užsie 
nio ministerių pasitarimą Wa
shingtone, aptarti Ženevos kon 
ferencijos dienotvarkę, o tiktai 
tada šaukti konferenciją, ku
rion galėtų būti pakviesti Pales 
tiniecių atstovai.

Sirijos prezidentas Asadas 
atmetė prezidento Sadato pasiū 
lymą ir apagilestauja, kad pasi
kalbėjimas su sekretorių Vance 
nepadėjo išspręsti Ženevos kon
ferencijos dienotvarkės ir reika
lingų sprendimų. Tuo tarpu Arą 
fatas, pasikalbėjęs su preziden 
tu Sadatu, pareiškė, kad jis pa
tenkintas Sadato padarytu susi
tarimu su sekretorium Vance

Etiopijos aviatoriai 
atsisakė bombarduoti

NAIROBI. - čia gautomis 
Somali jos žinių agentūros oficia 
liomiš informacijomis, paimti Į 
nelaisvę^Etiopijos lakūnai pra
neša kad- Etiopijos aviacijos pi
lotai sukėlė maištą, atsisakyda
mi klausyti savo valdžios bom
barduotu ir žemai skrendant ap
šaudyti ^civilinius gyventojus 
Etiopijos rytinėje Ogaden srity 
je.

“Mūsų oro pajėgos neseniai 
pakėlė maištą prieš Mengisto 
(Etiopijos diktatoriaus pulk. 
Įeit. Mėngistu Haile Mariam) 
režimą, kuris vartoja barbariš
kus ir žmones naikinančius meto 
dus prieš Vakarinės Somalijos ir 
Eritrėjos gyventojus”, ^pareiš- 
kė etiopai lakūnai.

gali teikti afrikiečiams fėikalin- 
gos ekonominės paramos'. Sovie 
tų valdžia sutinka pasiųsti į Af 
riką daugiau patarėjų, bet Afri
kai reikia duonos ir prekybos 
santykių, o ne gyvenimo sąlygų 
nepažįstančių patarėjų. .

Prezidentas bandė Įtikinti tan 
zaniečius, kad nereikia naikinti 
dabartinio Afrikos ūkio gyveni
mo. Reikia gerinti dabartines 
sąlygas ir bandyti plėsti pramo 
nę, kuri galėtų dar daugiau pa
kelti žmonių gyvenimo lygį. Pre 
zidentas Carter sutinka, kad Ro 
dezijoje reikia reformų, bet jis 
nori išsiderėti garantijas tame 
krašte veikiančiai ir ūkio reika
lus tvarkančiai baltųjų mažu
mai. Tanzanija gali paveikti ki
tas juodžių valdomas valstybes, 
kad jos garantuotų mažumai tei 
sės gyventi ir dirbti.

Nustatyta, kad Angoloje nė
ra tvarkos ir ūkio reikalai blo
gai tvarkomi. Bet blogiausia, 
kad didele krašto gyventojų dau 
guma priešinasi komunisto Ne
to ir Castro Kubos kareivių pri
mestai diktatūrinei tvarkai. Vi
soje eilėje Angolos vietų Castro 
kareiviai nepajėgia palaikyti 
tvarkos. Vietomis Įvyksta gana7 
stiprių susirėmimu, kurių me
tu žūva didokas kubiečių skai
čius. Castro buvo privestas jau 
anksčiau siųsti į Angolą daugiau 
karių, c -labar aiškėja, kad rei
kia paskubomis permesti į An
golą net 5,000 Kubos kareivių. 
Ginklų sovietų valdžia pristato 
pakankamai.

Ta'nzanijos prezidentas yra įsi 
tikinęs, kad tiktai amerikiečiai 
gali duoti alkanai Afrikai duoną 
ir priemones naudoti Afrikos 
turtus. Zairės reikalai gerėja, 
nes ji laiku gavo reikalingą pa
ramą ir pajėgė išstumti įsiver
žėlius iš Angolos.

— Kanados premjerui labai 
nepatiko parlamento narių ban
dymas ištirt kanadiškio urani- 
jaus pardavinėjimą. Jis nenoriš 
kad parlamentas tirtų šį reikalą.



IGNAS PETRAUSKAS

Č. JANUSO Saulėleidis

Š. m. Liepos mnė. 30 d. Drau turi elgtis taip, kaip jis nmoko. 
gas deda Pr. Gr. vedamąjį, Spau, Ar jis taip daro? Jis rašo ... 
dos Balsas. Ištraukos iš Pop. Lietuvių išeivijos spauda aukš- 
Pauliaus VI kalbos pasakytos i tęsnio lygio sunkiai pasiekia. 
Italijos katalikų spaudos fede- Dalis jos nesiekia ir nepasie-. 
racijai. Be daugybės kitų pamo, kia”....
kymų, Popiežius primygtinai j Nežinia, kokią spaudą kuni- 
priminė spaudos atsovams, ypa ‘ turi galvoje.primine spaudos atsovams, ypa !gas turi galvoje. Man atrodo, 
Lngai laikraščių redaktoriams, ta žemos moralės spauda, J

° vadinasi “Draugas'”. Kunigas 
kalba bendrybėms, kaip per pa 
mokslą. O aš duosiu faktus, tik 
rus įvykius, parodant, kaip el
giasi Draugo redaktoriai.

Po tų, nelemtų įvykių, dėl ko 
munistinės propagandos centro 
perkėlimo į Jaunimo Centrą, ro
dant jų atvežtus filmus, Drauge 
pasirodė straipsnis, su labai iš
šaukiančiu antgalviu, “Kunigas 
užpultas prie altoriaus”. Lietu
viškoje visuomenėje kilo susi-) 
jaudinimas. Lietuviams, užpul-1 Jaunimo Centro parodų salėje.

f tas kunigas, o dar prie altoriaus,
Už tokį gražų vedamąjį, kun. tai kažkas baisaus. O pasirodo, 

Garšvą reikia pagirti, pritarti kaJ straipsnio autorius, tyčia 
ir tik palinkėti, kad jis savo ka taip išpūtė, su viltimi, atsverti 
talikiškame laikraštyje šito lai 
kytųsi. Popiežiaus mintimis, 
kun. Pr. Garšva, kaip per pa
mokslą, mokina lietuvius žurna
listus. žinoma, kad reikia klau
syti ką kunigas pasako, pamo
ko per pamokslą. Jis niekada 
blogai nemoko. Bet tuo pačiu, 
žmonės laukia, kad ir kunigas

kart yra labai rrnrbu “moralinis 
įsipareigojimas”. Laikraštis tu 
ri “teisingai” informuoti. Veda 
majame ir J r. (ir. rašo...” Re
daktorių ir bendradarbių atsakin 
gumas reikalauja kad kalbėtų 
apie tai,- ką žino ir skelbtų tie
są. Ir autorius baigia vedamą
jį...” dar blogiau, kaip šlykščiais 
įtarimais ar šmeižto žodžiais 
net mėginama užpildyti laikraš
čių puslapius”... “Tikri žurnalis 
tai yra tik atsakingi tiesos, tar 
pusavio meilės ir moralės skel
bėjai”

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

leistų Jaunimo Centre rodyti tų 
filmų. Ii\ kad tas pasikalbėji
mas įvyko ne prie altoriaus, o

Lietuvių nepasitenkinimą dėl 
rodytų filmų. Organizacijų ats 
tovai 9 asmenys kurie buvo nu
vykę pas kun. Keži, prašyti, kad 
neleistų rodyti filmų, Draugui 
parašė viešą pareiškimą, prašy 
darni ji paskelbti, ir nurodyda
mi, kad jie visai nebuvo užpuo 
lę Kezio, o tik prašė kad jis ne

Draugo redaktoriai, prasižen 
gdami spaudos etikai ir popie
žiaus reikalavimams, nenorėda
mi, kad jų skaitytojai sužinotų 
teisybę, to pareiškimo nedėjo. 
Lietuviška patarlė sako “vaiko 
po sijonu nepaslėpsi”. Vistiek 
lietuviška visuomenė sužinojo 
teisybę, apie kun. Kezio elgesį.

Tada Draugo redakcija “išspro 
gdino atomo bombą”. Paskelbė 
kun. Kezio laišką, kuriame jis,

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

/
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Balys Pupalaigis

Praeities įvykių nuotrupos
(Tęsiny*) f ■

Vietos miestelio keli jaunuoliai, pasižymėję netvar
kingu gyvenimu ir blogu elgesiu, anksčiau šiaip-taip sut
ramdyti, pradėjo sauvaliauti ir net policijos neklausyti. 
Miestelyje šeimininkai, galima sakyti, pasidarė tie keli 
jaunuoliai ir įvedė savo tvarką. Kas jiems nepakluso, 

(-tuos užsiundydavo mažamečiais savo talkininkais, kurie 
būriu eidami išjuokdavo, aplodavo, o ne retai ir purvais 

'bei arklių mėšlu apmėtydavo. Kaimo jaunimas tiesiog 
buvo terorizuojamas. Į surengtas kaimo vakaruškas iš- 
miestelio atvykdavo keturi-penki peštukai, vakaruškas 
išvaikydavo, o jei kas pasipriešindavo, tai neretai ir su
muodavo. ' c ■

Miestelyje esantieji trys policininkai nepajėgdavo 
sutvarkyti, nes ir patys bijojo jų teroro...

Buvo susidariusi tokia nepakenčiama padėtis, kad 
rimtesnis jaunimas, ypač šauliai, bijojo pasirodyti mies
telyje... Žmonės viešai kalbėdavo/ kad dabar tikrai ateis 
bolševikai, ir paims valdžią j savo rankas, nes esama vyj 
riausybė nepajėgia sutvarkyti... ’ /

Tad nenuostabu, kad žmonės apsidžiaugė, kai suži
nojo apie [vykdytą kariuomenės perversmą ir valdžios 
atidavimą į tvirtas rankas...”

Vyskupo P. Bučio Atsiminimų II tome taip parašy
ta:

(Vilniaus vysk. Jurgis Matulevičius - Matulaitis) 
“Apaštalų Sostas, atsižvelgdamas j stambius Lietuvos 
reikalus, kuriuos kaip manau, Pijus XI buvo grynai iš- ’ 
dėstęs Matulevičiui 1925 m. gruodžio mėn. jį pakelda
mas Adulijos arkivyskupu ir apaštališkuoju vizitatoriu
mi Lietuvai...” (131 psl.). ’ , ,

“Nuo pat atvažiavimo j Lietuvą ^apaštališkasis ’Vizi-' 
tatorius vaikščiodavo pėsčias Kauno gatvėse ir sųtinkaų' 
tieji jį žmonės pagerbdavo; net ir žydai užleisdąyo^jam- 

___ _____________________________ taką siauruose Kauno ; šaligatviuose.k? Naujai-■.-valdžiai ? 
raukų. Todfęl V. Kamantas pila kurie kovoja prieš okupantą. Ten esant, Kaune atsirado žmogystų,' įkyriai lėndaiičių Ipriė i 

vizitatoriaus. Aš pats mačiau, kaip-Įtartinos išvaizdos-'as1 
menys drįso pešioti arkiv/Matulevičiaus ruEūš'.”’a(l35' m;. 
136 psl.); i,

Miščikas kalbėdamas ‘<alpda^o’% LFItBi^udė krėipda

i tvirtina, kad tikrai jis buvo už 
• pultas. Kur tų visų, kunigų mo 
i ralė? Popiežius reikalauja/ kad 

žurnalistai skelbtų tiesą. O kaip 
pasielgė Draugo redaktoriai ? 
Matom, kad Draugo redakto
riams, nei popiežiaus reikalavi
mai neprivalomi.

§avo laiku Draugas įdėjo inž 
V. Kamanto straipsnį, kuriame 
jis rašo_ ‘Tartais kaikurios
piktos spaudos yra melagingi 
informuojama ir sąmoningai 
klaidinama neteisingais pasisa 
kymais ir bjauriais puolimais 
prieš vadovėlius”... Kamantas

i nenurodo nei yjeno įvykiio kur, 
J kas ir kada, šmeižė V. kaman
tas turi galvoje nelemtą., .va
dovėlį “Tėvų Nameliai Bran-

—, ■* . - i’*’ .,.

gus”. Kaip žinorr^, jtame vado-1 šlykštus pasijuokimas iš visų 
vėlyje yra. ^rr^bmunistinių nuot I Okupuotos Lietuvos lietuvių.

skelbimą, jeigu jis jiems ne 
prie širdies. Tik keista, kad oku 
panto skelbimai jiems artimes
ni. Toliau Draugo redaktorių ei 
gėsiu nereiktų stebėtis, žinant 
kiek buvo patalpinta straipsnių, 
nukreiptu prieš lietuviškas, net. 
dar senųjų lietuvių ateivių jkur 
tas, organizacijos ir raginančius 
už bendradarbiavimą su okupan 
to agentais, ir siūlančius važiuo 
ti Į propagandos kursus.

Vienas iš paskutiniųjų yra 
atspausdinta žymaus bendruo- 
meninko paskaita, kurioje jis ra 
gina jaunuolius neklausyti tėvų 
ir vykti j Vilniaus kursus. Ten 
jie “išmoks {kaip išlaisvinti Lie
tuvą”, prelegentas pabrėžė. Tai 
Vyriausio bendruomenės vadovo

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
MEMBER

į

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

■

ŠM

.-miriirnum
30 months

. PER ANNUM 

j $100G or more 
2 r .1, year min.

-1071 AfiČHEĖ AVENŪE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

ir tuos izgatv&us baisius kalti jaunimas visomis priemonėmis 
nimūs" lietuviaftis 'ir jų spaudai, kovoja, kaip išvengti tų pionie- 
kuri pasisakė-prieš tą vadovė- rių ir propagandos stovyklų, o 
iį.' i^aikūrios;Hetuvių mokyklos,čia bendruomenininkas Draugo 
atsisaAė’ tą' vadovėli rodyti* vai- 
kkihšt If Dratfgb redaktoriai tubs 
šmėižtus^'paskėlbė savo laikraš 
tyjė^ i;- W ‘ .

! Tik^damas Draugo redaktorių 
nupširdiimu, ij^iporėdamas Drau 
go..ąkaitytojųęį supažindinti- su 
tuo sadoyėliiLJP. parodyti dėl ko' 
f^’J5^Spveijsi'’l^ėt’f£Čkamaš vai- 
kaiiis,' paraŠiMūJ<strtiipsnį,’ riufo 
dydamas. puslapį po puslapio, 
kursyra:>sudėtos -propagandinės 
nuotraukos, žeminančios Nepri 
klausomybės. laikotarpį ir ;gi- 

[riančios okupacinį. Prašiau Drau 
go redakciją, tą' mano straipsnį 
įdėti, kaip atsakymą V. Kamant 
tui.. Bet ’kur tat^ 'Redaktoriai' de

— da melagįngu^ritlmęižiaiičiūs 
straipsni us o paaiškinti, -panėig

Iti tuos šmeižtuą.neleidžia.
Jeigu Drauga riedaktoriai be-, 

kreipia dėmesio vį popiežiaus 'nu ■

puslapiuose rtgina išeivijos 
jaunimą vykti Į tuos kursus ir 
dar prieš tėvų valią..

lyta, kada paaiškėjo Draugo re|vel klu: salm JUodasimęiiį^oheijuJ 
...................................   ■ mnką!” Žvalgybininku .. vald. Juozą

-Pozsrą.
Negalėdamas susirinkimo apraminti ir^nezino.da--

.n

1
I
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JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ I w USSR DALIS 
nAUfto’kfi'es patarnavimu plačiai

ŽINOMOS FIRMOS /

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.aTL 1
(LidtKSED WTSPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA \ a . - j .

17?6 Broadway, New York, N. Y. 10019 —TeL: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vielą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. n

r'- Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainortiis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maišto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos rytdTki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek- •- 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street-----------------------
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street------------------------------
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 

, CHICAGO, ILL. 60S29
CHICAGO, ILL, 60609 — J855 West 47 Stteet - 
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue------
DETROIT 12, Mich. _ ’Hamtramck, Mick - 
HARTFORD 6, Conn. — 
LAKEWOOD, N. J. 08701 
LOS ANGELES 4, C«lif. — 159 So. Verm6nt Avohue 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. ..................... :----------
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. 
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue----------------
NtW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. —.......... ............ ..........
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Glrird Avahlie-------
PHOENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 East .Milton Avenu< ------ --------
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Wkitahead Avenue-----------
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. -----------
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 MarcrllVs 'St/eit

435 McDonald Avenue
701 Fillmore Avenue ■ 

1241 No. Ashland Avenue --------
— 2608 West 69 Street -----

11601 Jos Cam pa u Avenue---------
- 11339 Jos Campiu Avenue 

122-126 Hillside Avenue ----
— 234 Second St———---------- —

* v ■ -1
— 435-1654

. _ 342-424Q_

. — 633-0C90

. — 595-0700

. — 486-2818

. — 925-2787

. — 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
_ 365-6740

„ — 246-2348
— 363-0494—

. — 385-6550
— 315-8664939
- 305-673-8220

— 674-1540
— 475-7430
— 769-4507

— 602-942-8770
— 381-8800
— 257-6320

. — 589-4464
— *4/3-9746

skelbti. tiesą ir meilę, tai, kaip 
gali iš to. ■ jh .tikėtis- lietuviškos 
visiiomenės reikalais. , Į

Kada 27 lietuyiškbs organiza-. 
ei jos rengė Amerikos 200 mėtų 
Sukakties minėj ūmą, kaip ir visą 
lietuvišką, spaudą, taip ir Drbu 
gą, prašė Įdėti toHmmejimo skel 
bimą. Iš syk, parašė laišką, ža-v 
dėdami jį įdėti, bet "pasiųstą Če-> 
kį už skelbimą grąžino ir skelbi 
mo nedėjo. *?.

Priežastis, atbodo, bus ta, 
kad tos visos organizacijos ne- 
jfritaria bendradarbiavimui su 
okupantu ir prieštarauja vaikų 
bei jaunuolių siurftimūi į propa
gandos kiirsūs, nes ‘vėliau, Drau 
gas kelis kartus skelbė okupan
to filmų rodymą.^

Žinoma, niekas negali reika
lauti, kad jie būtinai turi dėti

daktoriaus kun. činiko (kai jis 
pasirašė rev. P. P. Cinikas MJC) 
laiškas amerikiečiui, laikraščio 
redaktoriui. Jis grąžino už skel
bimą čekį, o redaktoriui rašo, 
kad Dr, Balčiūnas norėjo skel
bimo, veltui. Kokia begėdiška 
netiesa. Tai matome, kaip že
mai puolę abiejų vienuolynų vie 
nuoliai kunigai ir jų spauda. Ra
šo melagingus laiškus ir nesigė 
dija prieš katalikišką visuome
nę.

Vienuolių leidžiamas ir nesą
žiningų kunigų redaguojamas 
laikraštis tikrai yra žemos nio- 
ralės ir kaip jis rašo savo veda
majame, jie šlykščiais, melagin 
gaiš ir lietuvių tautai nusikals
tamais straipsniais, užpildo šU- 
yo puslapius.

tie kėista, kad šiais tnodėr

mava apskr.viršinmką-Kū

Požėlos. Td^la Atsakė L.“SųsĮri^m’o’^g^

cc

Ne tik Vilkaviškyje fnętyšfka^rėi^iT^^i^tur ^sl 
pat Vyko, o Kaune — ypatingai. -1927 lapkričio 7 d. -| 
Kaune ZitieČių salėje bolševikinių ^dOmis^būyb iuoi’-1 
ganizuotas spalio socialistinės ;fW^liūcijbš ^ū^jęje.^mi-j 
nėjimas. Susirinkime buvo labhi "kHtiktidjhTnL Rocialde-* 
mokratai, Yėikalštita legalizuoti komunistų partiją. j

■ f ; r«-

„ . A ^si&ėctan-i
ti iš skurdeivių :ir visokio-padugnių gamilb/^ržeiib?!^.

Įhrais .laikais, kunigai elgiasi, ’dz, sekinadieriį,■'šuširiiikb prie Kauno sunkiųjų darbų ka-- 
^m£ai,sa" Tėjiiiib, rėikalhildafiii ’^ėičihu paleisti’pdlitiriiūš ’khliftius.

kodavo “nežiūrėkite ką aš da- p ^^0 triukšmingo Hiitirigb fdėhibnŠtraift^i, -iiėšini- 
kau”. Tie laikai jau praėjo. Da 
bar žmonės žiūri ir ką kunigai 
dato. , •

SKAMBINKITE dabar

JŪSŲ NAMĄ
EinVJN j. "

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47rios)| 254-8500
PARDUODAME VI.
i'fttbMibisClVb LR

MV-ŠE !’ER K E to

MEMBER /MES'TAIP PATE-1—

raudonas vėliavas ir -gieddMltii ihteri^ėfbnalą;;'is..'ftičke 
vičiaus gatvės pasuko į Kęstučio, o--iš m'Lsiišvėš’Alėja, • 
ktir šaligatviuose buvo šiaip jau daug praeivių ir susirin' 
kilsiu pažiūrėti, kas gi Čia dabar dėdasi. :Dėrfidfištrahtai ’ 
Buvo įžūlūs: plūdo praeivius, rientfšiirii&iiciūš rkėptirių 
prieš raudonąją vėliavą, o kąi kurie įžūlesni 'padaužos 
net numušinėjo tokiems kepures...” (315 psl.'). > f .

Kitas Įvykis: “...ir pats didžiausias mitingas [vyko 
lapkričio 21 d. Liaudies namų salėje. Po kelias valandas 
trukusio mitingi) prasidėjo demonstracijos. ’ ' ■

Keli tūkstančiai studentų, vyresnių klasių mokinių 
ir šiaip piliečių, dainuodami liaudies dainas (šėriau žir
gelį per nedėlėlę ir kitas), ramiai žygiavo Lukšio gatve. • 
Jų tikslas - KarO Muziejaus sodelyje pagerbti Nežinomo 
jo Kareivio kapą. Lukšio gatvėje užpuolus policijai, - jie 
pradėjo giedoti tautos himną. Bet į tai policija nekreipė 
dėmesio, ir įvykb smarkus policijos susirėmimas šū Stu
dentais, kurie gindamiesi naudojo lazdas^. Buvo iššauk
tas ir raitosios policijos rezervas. Per susirėmimą buvo 

j iš abejų pusių Sužeistų... Keliems šimtams studentų pa-1 
' sisekė prasiveržti pro policiją ir susirinkti Kafo Muzie
jaus sodelyje. Juos persekiodami, keli raiti policininkai 
įjojo ir į Karo Muziejaus sodelį, tačiau generolas .Vladas 
Nagevičius juos tuoj iš ten išvijo.

j - Dėl toje "demonstracijoje pasireiškusių policijos žiau 
rūmų dešiniųjų partijų atstovai lapkričio 30 d. vyriausy

i Įtekme iiiierpSliaciją...” (318-319 psl.). • '
(Bus tiRUgiau) i 4”. žfPn.į
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cijos pirkliai neteko galios, kai

Kipro salos gyventojai nuo

$5.00

.$4.00

$2.00

Taupykite

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

kąi. Saloje ihūyo įsteigta didoka 
graikų" kolonija ir primesta grai-

$3.00
$2.00

Grįžęs'į Kipro -salą/ jis skaitė 
si mokyčiausias vienuolis. Jis ga

iš britų 
vienuolį 

Anglijos 
Makari-

prastai svarbus, nes jie galėjo 
gauti kelionei reikalingo maisto 
ir kuro. 1841 metais Kipro sala 
buvo galutinai priskirta prie Di 
džiosios Britanijos.

Saloje yra daug vario, kuris bu 
vo kasamas ir gabenamas į įvai 
rias' Mažosios Azijos dirbtuves. 
Kipro salos varis ėjo į Turkiją 
ir Egiptą.

Turkai buvo sumušti ir Kip
ro sala buvo 1878 metais perleis 
ta britams. Tais laikais britu lai 
vynas buvo didelis ir galingas; 
todėl jiems ir atiteko svarbios 
strateginės salbs administacija.

ti apie pačią Kipro salą ir kitus 
kraštus. Jis apvažiavo kitus sa
los vienuolynus ir susipažino su 
vienuoliais. Netrukus jis buvo 
išrinktas Kipro salos sentikių 
bažnyčios arkivyskupu. Bet tuo 
pačiu metu jis pradėjo kovą už 
Kipro salos nepriklausomybę. 
Pradžioje jam buvo reikalinga 
graiku parama, o vėliau jis ko
vojo ir be graikų pagalbos.

Britai suėmė Makarios ir iš
vežė į salas. Po metų britai pa 
siūlė Makarijui sustabdyti salos 
gyventojų užpuolimus prieš bri
tus. Britai buvo pasiruošę Ma- 
karijų išleisti ištremties. Aria: 
vyskupas Makarios atsakė bri
tams, kad jis negali sustabdyti 
Kipro salos gyventojų kovos už 
laisvę, nes britai patys privalo 
tą laisvę duoti. Makarios buvo 
garbingas kovotojas. .Jis bri-

dyti Kipro gyventojų kovos prieš 
britus. .. . ’ .

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

ną
demokra1
nėmis zmdgauš teisėmis-ir žmo
nių teise, .patiems valdyti kraš-

itas Europos 
ias,^ę vėliau 
•yįjTį Bosto- 
*H<iAmerikos 

pagrindi

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Vokiečiai išrado 
nauja superbombą

savivaldybės teises. Viską salo 
je valdė gubernatorius. Jis tu
rėjo susidaręs tarybą, kuri kar 
tais jam nurodydavo, kokių prie 
monių jis privalo imtis. Kartais 
gubernatorius paklausydavo ta 
rybos patarimo, bet dažnai jis 
jos ir neklausydavo. Gubernato 
riaus įsakymas buvo įstatymu.

Salos gyventojai daugiausia 
minta salos žemės ūkiu, žemė 
derlinga, auga įvairūs javai ir 
vaisiai. Be to, salos gyventojai 
moka. pasigauti šviežios žuvies, 
kurios artimuose vandenyse. vi
suomet būdavo.

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

Knygelėje surašyta. viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos ši? knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,— Saturday, August 6, 1977

pat aentxJu amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
a $2.00.

Or. Kančių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
trata bruoėaL paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
UI $*L tains B.00. Kietais viršeliais $4.00.

knygų yri tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
na įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki *r 

.i 14

BGNA V. V. — Vokiečiai iš
rado naują, nepaprastai galingą 
neatominę bombą, kuri yra tiek 
ardanti, kad neranda pakanka
mai erddvies vietos jai išbandy-

Britai trejus metus iHaikė arki
vyskupą Makarios Seyschelle salose, 
Jam pasiūlė' nutraukti kovoas prieš 
britus, be* jis atsisakė tai padaryti. 
Jis patarė britams leisti Kipro, gy
ventojams 
Britai davė 
gyventojai 
dentu. j

Bombos BD-1 svarbiausias 
tikslas naikinti tankų formaci
jas ir ardyti aerodromuose lėk 
tuvų įsibėgėjimo takus bei nai 
kinti lėktuvus konkretiniuose 
bunkeriuose. Bomba būsianti 
pilnai paruošta 1982 metais.

kiška demokratinė valdymo sis
tema.

Kada ir kaip vieni perlaisda- 
vo salą kitiems— sunku nusta
tyti. Graikai, išstūmė finikie
čius, įsteigė pačią didžiausią 
graikų koloniją. Daugiausia grai 
kų dar ir šiandien tebegyvena 
saloje

Kada nors apie 12-to šimtme
čio pradžią Kipro sala pateko į 
Venecijos valdžios galią. Tais 
laikais Venecija turėjo galin
giausią laivyną ir vedė plačiau
sią prekybą. Venecijos pirkliai 
valdė salą, prisistatę sau didelių 

gerai pažįstami. Apie sa_> rūmų, kurie dar ir šiandien sto

NATO žiniomis iš Briuselio, 
Vokietija tikisi išbandymą da
ryti dykumoje, greičiausia kad 
Jungtinėse Valstybėse.

Bombos kodo pavadinimas 
BD-l; ji gali visiškai sunaikin 
ti trijų ketvirtadalių keturkam 
pės mylios plotą.

Trijų tonų bomba sudaryti iš 
daugiau kaip 1,000 mini-bombų, 
gali būti raketos šaunama iš 
bombonešio lėktuvo.

•Arki vy skuas .Makarios, Kipro 
ąaloa prezidentas, mirė rugpjū
čio 2 dieną sulaukęs 63 metų am 
žiaus; Jis buvo nenuilstamas 
kovotojas' už šios salos nepri
klausomybę -ir* laisvę. Jis buvo 
Kipro salos' piemens sūnus, bet 
jis pasižymėjo sentikių vienuo- 
fynė ir pradėjęs politinę kovą 
už salos: gyventojų laisvę.
U Kipro sala nedidelė, neturin
ti nei milijono gyventojų, bet ji

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Dsupars*. ŽEMES ŪKIO ŽVIETIMAS. Stud 
t> Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. 7“ 
Ilq: lemės Wo švietimo problemos ūkininku krašte, 
ūkio Švietimai Lietuvoje.

- Autorius sav* žodyje rašo: 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nep 
griovęs gražiai išauęurių ir 
nlų ir kultūrinių laimėjimų 
tauta galėtų didžiuotis ir d 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euro] 

Knygos apie žemės ūkį atrodo t 
absoliuti lietuvi 
šaulį išblaškytu 
ninkai, arba ūr 
liūčiai lietuvių daugumai, ____ —r-__-_____
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyri 
autoriaus sHriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingoj sfinu — myli
mai Tėvynei Lietuvai*. ž

Knygos 300 puslapių gų daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienom,

čekį arba Money Orderi siusti tokiu adr^z: *

NAUJIENOS
178$ So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Gst* ptnlffss, tuojių jtzjT*

166 psL, minkšti viršeliai ——----------------------- ________

Persinntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima’ gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

' •."j---. ' < '■ < i
orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS '

„1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Neturtingo ožkų piemens sū^ 
nūs Mikas Mucos neturėjo pro
gos' eiti į mokyklas. Tėvas buvo 
patenkintas, kad Kyko vienuo
lyno vienuoliai sutiko priimti jau 
ną berniuką ir pamokyti jo vie
nuolių vargų ir pasiaukoti tikė
jimui ir žmonių tarnybai. Jau
nam vienuoliui yra didelė atei- 
gabus. Jis turėjo gerą atmintį 
ir greitai pramoko vienuolių iš
minties. Visi įsitikino, kad jau 
nam vienuoliui yradidelė atei
tis. šventinimo metu jis pasiva
dino Makarios III, žinojo, kad 
reikia siekti aukštesnio mokslo. 
Kyko vienuoliai to mokslo jam 
duoti negalėjo, nes jie patys jo 
neturėjo. Jie mokėjo interpre
tuoti Bibliją, aiškinti bažnyčios 
istorijoje . Įvykusias skizmas, 
bet jie negalėjo duoti šimtmečio 
pradžioje žinomų mokslo ži-

1571 metais Venecija atida- 
.. . . Kipro salą Otomano imperi-

Šudafb turkąį. Įlaūguina turkų, jaj >ju0 į0 laiko turkai valdė sa
tvarkyti salos reikalus, 
salai nepriklausomybę, o 
išrinko arkivyskupą, pre

labai plati ir labai šakota. Tai 
visos švietimo ir auklėjimo ins
titucijos, religiniai vienetai ir 
jų sambūriai, mokslo įstaigos, 
kultūrinės organizacijos ir ins 
titucijos.

Ofc. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
itimb GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
I, VNUOMĘfftS VE1KUO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^

— MINTYS !R DARBAI, 259 psL, Užančius 1905 
įvjkiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

- • NAUJENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1..Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,
- poeto-ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ------ —$8 00
SLJurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
f’ minkšti? viršeliai ------------------------------------------- ...----------------- $1.50-
3A£Pakaniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIAIINIMAI,

pobūdžio straipsnių. Jų visų tiks' 
las yra ne aliarmą skelbti, o tik i 
pažadinti turimas jėgas bei nu-į 
kreipti į silpnėjančias pozicijas.

Visdėlto klausantiems kalbų 
suvažiavimuose, skaitant tokio 
aliarminio pobūdžio straipsnius,! 
susidaro įspūdis, kad jau artėja 
galas, kad jau skęstame ir kad 
dangus jau griūva... Tai nekelia 
entuziazmo ypač jaunojoje kar
toje, kuri stebi vyresniųjų žin
gsnius ir ruošiasi perimti jų vei 
klos naštą. Jei pamato kad ji 
persunki, nesiryžta jos imti.”

Visa nelaimė glūdi tame, kad 
mūsų propagandistai ir mažo ka 
libro visuomenės veikėjai, atsi 
radę aukštose pareigose, nori vi 
sus vaikyti visur tuo pat laiku. 
Tai nesumanaus grandinio psi
chologija ir ja paremta politi
ka, privedusi Vokietiją ir jos gy 
ventojus prie tragedijos.

Visuomeniniame gyvenime, 
kaip ir kariuomenėje, ne visi ga Į 
Ii ir ne visi privalo vienu kartu 
stoti darban ar rikiuotėm Juo 
gausesnė visuomenė ar kuo di
desnis dalinys, tuo yra didesnė 
išeiga bei rezervai. Reikia tik 
juos mokėti derinti, o nešūkau
ti, kaip grandiniui, susistačiu- 
siam savo grandį, kaip tuos ta
rybos narius.

• Pagaliau, Bendruomenės va
dams reikia ir laikas susiprasti, 
kad .jų politinio darbo dirva yra

nių Europos mokslo įstaigose 
Vienuoliai išsiderėje 

teisę leisti gabiausią 
Makarių pasimokyti 
aukštesnės mokyklose 
jus jas baigė gerais . pažy
miais. Jis pramoko sakyti kal
bas, aiškinti sudėtingas proble
mas ir ten įsitraukė į politiką. 
Jauną vienuolį sužavėjo to me
to britų filosofai teisininkai. 
Jis patyrė, kaip britai kovojo už 
savo teises. Jis ryžosi tomis pa 
čiomis priemonėmis už Kipro 
salos gyventojų teises. Anglijo 
je jis turėjo progos pažinti Kip 
ro salos istoriją, nes britų mu
ziejuje jis: rado daugiau medžią 
gos apie Kiprą, negu vienuolyno 
lentynose.

Sirijuj ni b’ 
sąlygos aplank; 
aukšles

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigt* 1923 metais. 7 TeL 421-3070

X.

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

jų priežiūra, sveikata ir groži*.
;■<.vietoje $4.00 dabar tik_________

viriellalr tik ------- ;--------------/----- -- -------
AWOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Dabar tik --------------
atsiuntus ček{ arba money orderi, prie

pridedant 50c. persiuntimo fflaldom*.

'Jei liūdna* lietuviu tauto? HHuus 
„lausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
teatėjusiu Lietuvos politiniu, ekononal- 

Handiena. drąsiai gailins lakyti, lietuviu 
lūgauti savo žemės ūkio kultimof vaisiais 

tautoms”.
_____ ___ r_____ _____ lemdtrbiams skaityti, kadangi 
tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po tw- 
etuvhj absoliuti dauguma yra arba patys buvę fijd- 
inku valkai, refflda, kad ii knyga bus brangi »b*> 

ič kadangi knyga su tokia meūe Lietuvos 
_ s skaityti nebesinori pertraukti.

letuvai Hals žodžiais: “Dėkingas ritau*

Ne;umanaus grandinio 
pažiūra

Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės pirmininkas savo pareiški
mais LB Tarybos suvažiavime 
įžeidė visuomenę ir jos veikė
jus, sukeldamas pasipiktinimą. 
Tas pasipiktinimas pasireiškė 
spaudoje ir kalbose.

“Tėviškės žiburiai” 29 nr. 
paskelbė visai priešingas mintis 
vedamuoju “Dinamiškoji lietu
vybė”. Jo pradžioje,taip rašomą:

“Juo toliau, juo daugiau ply
šių pastebime lietuviškosios iš
eivijos pastate. Nekartą konsta 
tuojanae, kad jin veržiasi pavo
jingi vėjai, bandą užpūsti lietu
viškojo gyvenimo židinius. Pa
sigirsta ir pesimistinių balsų, 
pranašaujančių netolimą išeivi 
jos išblėsimą.

Tai perankstyvi aliarmo bal
sai, kelią neviltį patriotinei vi
suomenei ir džiaugsmą okupa
cinėm 'Lietuvos pajėgom. Mat, 
pastarųjų žmonės, net ir kaiku- 
rie lietuviai, dirbą okupanto 
fronte, reiškia pasitenkinimą sa 
vo spaudoje, kad “fašistiniai 
elementai” baigia sunykti.

Aktyvieji patriotinės visuo
menės veikėjai, matydami neigia 
mas išeivijos puses, kartais,pra 
byla nevilties tonais, ..• nųrėdaini 
atitiesti esamą padėtį atkreipti 
dėmesį į silpnąsias vietas, ir tuo 
būdu jas sustiprinti. Ir išeivijos 
spaudoje neretai -pasirodo tokio

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Rufl ^uTkly knnvr kurlw pipwrf k©W< 

knffv wlM* tr lenfyM.
AfAMrtdrtt Pakilallkri, MES Gt|ITAM& įdomūs Jaottj dientj 

•trimkdmii tr įvyktų bei rietu apražymri, skaitomi kaip ro- 
auota. 367 p«l. Kaina S5. . x

A. FakvlRGM*. METAI PRAEITYJE. Netolimu fryHu pririmlnl- 
Ir laiko |vyklų Lietuvoje ir Vokietijoje apraiymaL ruskirs- 
tytf | 12 dalių. 29« p*L. kaina «.

Dr. K«vy» Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomą*. Gr»- 
’ tįsia vtrielia 1«. SSff pat Kaina 38.00. Minkštais viri. SS.0Ū

Prirf. Vari, sirfija*. ŠĖMŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO
RIJA, i dali* 208 p*L. trižta — 33,00. mlnkžtals vir- 

' ~ Isttals — S2 00: II dali*. 225 psL, IrUKa — 53,00. mlnki-
■.* tab vWeHai* --------------------- - ----------------- ------- -—- J’-®5

Henrikas T«ms« — LIETUVI IK A SI S PAMARYS.
Prikalsės tr Labgnvn#. »p«krit]ra su įdomiais apnžyinala. Uiu- 
•trarijowds tr doktnnentaclja. 338 psl., kaina $8.

f4 Km/Bm*. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partiasBu buitie* romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Jsnlna NsrOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės stsimlnlmaJ

Ne mažo kalibro visuomeninin
kams, pikčiurnoms ir blogos va 
lios vyrams tai suprantama.

K. Petrokaitis

M. ROV1LAJ MILERIS. r-tfljos bruožai
. pustaplai ________________ -——----------------------

Orias utmkani rrikia pridėti M et psito IHsIdmn*.
.T’'. ’ ' . ' NAUJIENOS,

hbms. Be. to saloje yra nedidelė 
armėnu kolonija. Ten taip pat 
yrą iužsįlikūsi dąr mažesnė loty- 
įių kolonija. ? : 

' v-'- 4‘ -
2;, Dąįariiniu, mėtų trečdalį sa
los yalęio tūtkąį; o kitus du tręč 
dąjių valdė arkivyskupas Maka 
y-z - -'J. -' lik
kf Praeityje .Kipro sala Įnriklau-
&ė fįniki^Įa^s- Saloje buvo ga
ųą dįdriė finikięčių pirklių ko-. Kipras britų laivams buvo nepa 
tonijo. Jie mokėjo statyti laivus 
ir tvarkyti ubštus bėi vandenis.

ar*
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Buvo Amerikoje - Amerikos nemate
Pagal padarytą Sovietų Sąjungos ir JAV “Kultūri

nio pasikeitimo sutartį”, primesta Amerikai pačios So
vietų Sąjungos, Amerikon buvo atvykęs Vaclovas Put-

ekskursijos nesitraukti, su nepageidaujamais žmonėmis 
nesikalbėti ir nesusitikinėti ir klausyti visų palydovo pat 
varkymų.

Direktorius Putvinskis buvo tokioje sovietinėmis tai 
syklėmis apstatytoje kelionėje., Sugrįžęs pavergton Lie
tuvon, Viliui Baltrenui jis savo kelionės įspūdžius papa
sakojo. Be visos eilės kitų dalykų, direktirius Putvinskis 
Viliui Baltrenui, dirbančiam Gimtajame krašte, šitaip 
apie-savo kelionę pasakė:

“Nepaprastai troškau pamatyti žemės ūkį. Deja... 
Buvo tik miestas, lėktuvo pakilimas, nusileidimas ir 
vėl miestas. Labai daug praradau, nukeliauti tiek 
tūkstančių kilometrų ir nepamatyti to, kas man įdo
miausia... Pagal programą žemės ūkis nerodomas. 
Tikėjausi, jog pavyks kur pavažiuoti su tautiečiais, 
mielai tam pritarė mūsų grupės vadovas. Tačiau ge 
ri norai, išeiviu pastangos susidūrė su kliūtimis. Kai 
tik susiruošdavome, paslaugieji tautiečiai atvėsda-

• vo, tai arti nesą gerų ūkių, blogi pastatai... Nepadėk 
jo mano prašymai, kad bent žemę norėčiau pamaty
ti. Ka gi, gal teks ateity! (Gimtasis kraštas, 1977 m. 
geg. 19 d., 4 psl.).
Direktorius Putvinskis nepasako, kokion progra- 

mon jis rusų buvo įspraustas. Jeigu jis buvo įspraustas 
į sovietų muzikų, dailininkų ar šokėjų programą, tai, aiš
kus daiktas, žemės ūkio jis negalėjo pamatyti Amerikos 
žemės ūkis laisvas, nesukolchozintak, nepadarytas vals
tybės nuosavybe, nesaugojamas specialiais įstatymais. 
Kiekvienas žmogus turi teisę užeiti pas ūkininką ir pap-

gyvenimo dalį praleido kalėji-miausfas romėnų poetas, laivė Sos atstovai, jd&č Jizuitų or
ine, buvo nužudytas. Jis kovo- išvy tas iŠ Romos. Petronius,' denas nekaltų žmoriftj ant laužų 
jo prieš žiaurumą, gelbėdamas satyrinių veikalų rašytojas, bu- sudegino, tariamai kaip hereti- 
tautą nuo savižudybės. Taip patp'o apkaitintas išdavyste it hti-^ktis it raganas...
trys kilniausi protai Graikijoje: sižudė persipiaudamas savoj Ignorancija daužau, Segu 
Sokratas, Platonas ir Aristote
lis istorijoj ilgai bus gyvi. Pir
masis buvo savo tautiečių nu
teistas mirti. Antrasis — Dioni- 
sijaus buvo parduotas vergijon, 
o tretysis — išvytas iš Graiki
jos '— pats nusinuodijo.

■ Kiti nemažiau garbingi vyrai 
už anuos, susilaukė to paties li
kimo. Didysis graikų skulpto
rius ir Partenono statytojas Fi- Freudas, psichologijos moksle 
dijus, buvo apskųstas ir į kalė
jimą pasiųstas; ten jis ir mirė. 
Tucydidas, graikų istorikas, 20 
metų buvo ištremtas iš Grai
kijos, p jam sugrįžus, — nužu
dytas.
- Matematikos tėvas Pytago- 
ras, buvo sudegintas kartu su laužo sudegintas Florencijos 
savo pasekėjais. Gvidas, žy- miesto aikštėje. O kiek bažny-

j pavydas, y-r a didžiausias 
šas visuomenės gyVeniihė.:

Kaip prieš 2500 metą, tklp Ir

gyslas.

• Spinoza buvo ekskomunika© 
tas. Kantą pasmerkė protes
tantai Galilėją katalikų hierar- šiandien, žiaurumo šaknys gi* 
chija apšaukė heretiku. Pas- liai įaugusios. Sovietą Sąjun- 
teaur, didžiausias 19-to šimt- goję kitaip galvojantieji žmo- 
inečio vaisto nuo pasiutligės iš- nės persekiojami ir kalėjiman 
radėjas, Prancūzijos Medicinos kišami, arba beprotnamiuose 
Akademijos ■ gydytojų buvo šviesiems žmonių. protams 
puolamas, kaip nepatikimas, smegenys plaunami” ...

Quo vadis, homo homlhi?
M. Šileikis

- --- \
f M - \
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padarė didelį įnašą 20-me šimt
metyje, mirė Nobelio premijos 
komiteto nepastebėtas. Husas, 
buvo taip pat pasmerktas mir
čiai už “hereziją”. Vienuolis 
Savanarola, kuris skelbė popie
žiams aštrias kritikas^ buvo ant

O ' ■ t A s»

GIVI HEART FUND

Another good reason to come under our wing.

vinskis, sovietinės Lietuvos Žemdirbystės, mokslinio ti- rašyti, kad jam parodytų savo ūkį. Amerikos ūkininkai 
riamojo instituto eksperimentinio ūkio direktorius. Jis c]aUg dirba, bet jie visuomet yra pasiruošę parodyti už-
pavažinėjo kartu su visa sovietų piliečių grupe po įvai
rias Amerikos vietas, bet nematė to, kas jam labiausiai 
rūpėjo. Jis norėjo pamatyti tai, ko Sovietų Sąjunga ne
norėjo jam parodyti.

' šiemečiams savo ūkį, jeigu keleivis jų paprašo. Nikita 
: Chruščiovas matėsi su prezidentu ir. įvairiausiais parei
gūnais, o kai paprašė parodyti jam .Amerikos ūkininką 
ir leisti su juo išsikalbėti, tai tie ūkininkai ne tik parodė, '

Amerikiečiai norėjo paprastos turizmo sutarties, jį vaišino įvairiais žemės ūkio produktais. Chruščio
vas, pamatęs lowos ūkininkų kukurūzus, įtikino visuskurios tvarko užsienio turistu santykius su kitomis vals

tybėmis. Bet Sovietų Sąjunga tokios sutarties nenorėjo gerjausius sovietų agronomus, kad ir jie kukurūzus sb-
ir šiandien dar nenori Sovietų Sąjunga įtaria kiekvieną 
užsienietį. Ji iš anksto nustato sąlygas, kur tas užsienie
tis bus, ką jis matys ir aiškiai pasako, kur tam užsienie
čiui uždrausta patekti ir ko jis negali matyti Sovietų Są 
junga nori, kad užsieniečiai apsistotų tiktai valdžios kon 
troliuojamuose viešbučiuose ir matytų valdžios palydo
vų rodomas vietas. į į.

Direktorius Vaclovas Putvinskis iš viso negalėjo pa 
tekti i sovietų turistų grupę. Jis^yra lietuvis. Amerika ne 
pripažįsta Lietuvos pavergimo ir nepripažįsta rusų ko
munistų partijos primestos, komunistinės valdžioš. Ne
pripažįstant sovietų okupacijos,, nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, nepripažįsta ir sovietinės' 
Lietuvos turistų įjungimo į “kultūrinių pasikeitimų su
tartį”. Pagal veikiančius įstatymus, direktorius Putvins
kis iš viso neturėjo teisės važinėti po Ameriką. Jis čia va 
žiavo, kaip sovietų pilietis ir sovietų mokyklos direkto
rius. Amerikiečiai būtų galėję eksperimentinio ūkio de- 
rektoriaus čia neįsileisti, ir Sovietų Sąjunga nieko būtų 
negalėjusi padaryti. Bet Amerikos valdžia nekreipia di
delio dėmesio Į Sovietų Sąjungos paruoštus turistus. Jei 
gu rusai įstato į sovietinių direktorių ekskursiją lietuvį 
tai amerikiečiai numoja ranka ir leidžia tam lietuviui va 
žinoti į Ameriką. Jis, žinoma, privalo prisilaikyti sovietų 
valdžios nustatytų taisyklių. Jis privalo važiuoti ten, kur 
sovietų palydovas pasakys. Jis privalo apsistoti tokiame 
viešbutyje, kurį nusamdys rusas palydovas. Jis negalės 
išleisti nei vieno cento, jeigu ekskursiją lydis palydovas 
tų centų jam neduos. Jis privalo palydovui pasižadėti nuo

dintų ir baigtų maisto stoką. Kukurūzus Chruščiovo ag
ronomai sodino, bet jis nėpasirūpi^^jų pamokyti, kaip 
pasodintus kukurūzus reikia prižiūrėti, todėl nieko iš tų 
sovietinių kukurūzų neišėjo. Sovietų agronomams pigiau 
pirkti kukurūzus Amerikoje, negu pramokti juos augin
ti Lietuvoje, Gudijoje ar. Kaukazo kalnų pašlaitėse.

Eksperimentinio ūkio direktorius leidosi ilgon kelio 
nėn, nepadaręs jokio eksperimento Vilniuje. Jeigu jis bū
tų pasiteiravęs, ką pamato Amerikosriietuviai, atlikę tą 
pačią ilgą kelionę į rusų pavergtą Lž^^^iai^ismesiste- 
bėtų, kad jie ne tik nepamato savo žėrires, bet ir gimtinio 
kaimo. Po ilgos kelionės juos nųvežia'L Maskvą, 6 vėliaū 
mažais lėktuvėliais nuveža f Vilnių; Lietuvos sostinėje 
juos apgyvendina “Gintrb” kambarėlyje' ir pasako, kad 
jie niekur be palydovo ar palydovės negali išeiti. Svėikus 
ir vaikščioti galinčius giminaičius, tą dieną galinčius iš
siprašyti nuo kolchozinių vergų darbo, leidžia atvykti į 
Vilnių ir parodyti jiems atvažiavusį amerikietį. Ameri- 
koje “pažangūs tautiečiai” parėdė tai,.' ko Putvinskis ne
galėjo oficialiai pamatyti, bet kai Amerikos lietuvis nu- 
vežiamas i Vilnių, tai ten “pažangaus tautiečio” jie ne
randa, nes mūsų “pažangieji” dirba okupantui. ’

KIEKVIENAS AMŽIUS TURI klaidas, kuriu jau nebegalima 
atitaisyti...

_ Savo tautoje Su ignorancija 
pranašu nebūsi. Tik kai praei- se^a gentkartė gentkartę. Mū- 
ha šimtmečiai, žmonija atsi- SU šimtmetyje Indijos 31ahat- 
kvošėja, matydama praeities ma Gandhi, kuris didelę savo

AUKŲ
Yrį sakoma:

R. V. MIŠAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUKA)

(Tęsinys) av

Pasaulis apmirė. Nauja, nepramatoma figūra ka
ro šachmatu lauke... Winston Churchill žemuosiuose 
rūmuose misiją apvainikavo šiais žodžiais: “Tai buvo 
drąsus žygis... Tai tikrai įrodo, kad moderniajame ka 
re yra daug panašių nepramatomų galimybių”.

Nuo Mussolini išvadavimo iki 1944 metų spalio 
mėnesio Skorzeny specialusis dalinys nedalyvavo jo
kioje studijų vertoje akcijoje. Tiesa, daug buvo planų, 
daug buvo įsakymų: “slapta įnfrl įmokite Paryžių ir 
gavę įsakymą, suimkite maršalą Petain Mil visa Višy 
vyriausybe. Jie bando išduoti Fuererį arba’ bet ko
kiom priemonėmis paimkite gyvą ar negyvą, Jugos
lavų banditą maršalą Tito”... ' « •

Deja, pries misijos pabaigą Skorzėny būdavo ar
ba atšauktas, ar planai pasikeisdavo, ar atsirasdavo 
svarbesnių dalykų, štai 1914 liepos 20 d. per Europą 
nuskambėję slaptažodis... “Valkyrie”. Kelis mėnesius 
karo štabų seifuose laikyti uždari vokai atidaryti ir 
— Hitleris miręs! • t

Vieni vokiečių daliniai nukreipia ginklus prieš ki 
his. Generolas Bolbrinkcr įveda savo tankus j Ber|y- 

apsupa fronto SS barakus. Geštapo SS genero-
kis Schelknberg sėdi už savo stalo su pistoletu ranko

Wfe help your money 
put on more weight.’’ l f

YOLTMCXSTYISDiFFERENT'niAN YOU. The 
more weigh tapotebn thebetter. The fatter 
it gets the healthier it Jst But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to mike it grow. And thafs where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.
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interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you. . . _ v .

. WATCH YOUR MONEY FATTEN LT. Once 
you’ve opened a passbook savings or (ęrtįficatį: 
account at Standard Federal, just sit beck and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to teaDy - J
The interest you can count on to m^e your 
financial picture bright*
start Rxarr now. st
Federal 
account that

* interest rates and “1
easiest way to 
make thin money 
put on weight in a

Mfecare

SmNDMRD FEDERAL SMAUGS
Home Office: 4192 Archer Avenue. Phone: 847-H40 Amari: 301 West Galena Boulevard. Phone: 802-1140 ’<
Lombard: 23 West Main Street. Phone: 627-1140 ? Boulder Hfl: 21 Boulder Hill Pass. Phone: 897-1168 .

Downers Grove: 5HJ0 Forest Avenue. Phone; 963-1140 a*”-

Dar po kebę minučių prieš namą sustojo uždengtas 
Vengrijos armijos sunkvežimis... Pagaliau Skorzeny 
mostelėjo ranki ii* “ėiViKai’* puolė per durisr-į antrą 
aukštą. Iš sunkvežimio pasipylė į puolančius kulkos
vaidžio ugnis, bet padėtį išgelbėjo atbėgęs atsarginis 

[ būrys... Po kelių minučių “Karūnos princas”, susuktas

' -— Tamsta,-Skorzeny susitvarkysi su tuo admirolu 
. Horthy., — savo bėdomis nusikrato Hitleris. Po poros

dienų Skorzeny, kaip Dr-Wolf; išskrenda į Budapeš
tą, Jo kišenėje — visam Pasaulio Kare galingiausias 
vienam asmeniui įtikėtas ginklas. Reicho Arais ir Ge
ležiniais kryžiais papuoštas lapas su...

“Nuo vado ir Valstybės Kanclerio! majoras Sko- į divoną buvo pakeliui į aerodromą ir Vokietiją 
rzeny yra mano įsakytas ir įgaliotas be galo svarbiai

i slaptai misijai. Visi, tiek kariai, tiek civiliai privalo las pilyje internuotas. Per radiją Horthy pranešė, kad 
Be jokių įgaliojimų per bis dienas Skorzeny sė-i visomis priemonėmis padėti Majorui Skorzeny ir pfl- dėl įvairių vokiečių nedraugiškų aktų ir kadangi ka

rijoš Rūmus Berlyne... Krašto apsaugos vado generoto 
Fromm ir generolų Bėck, Olbricht, Witzleben planuo
tas pučas ir berankio vienakio pulkininko Stauffen- 
berg atentatas prieš Hitlerį neša vaisius. Deja, Hitle
ris nežuvo ir per Goeringą Skorzeny gavo įsakymus 
“padėti majorui Remer”. Vienas dalykas veda prie ki 
to ir Skorzėriy atsiranda Generalinio štabo viršininko 
padėtyje, kur per bendrą sumišimą visi laukė bet ko
kių įsakymų. ' . j

Regentas perpyko. Vokiečiu ambasados persona*

gybos virsimi. :ą admirolą Canaria Berlyno sargybos 
bataliono vade s majoras Remer apsupa karo Minis te- mas!

di karo ministerijoj ė, pasirašinėdamas įsakvmus di-‘ ’’ 1° pageidavimus . 
vizijom, korpasam, armijoms, tiekimo rekvizicijas ir.
tt. Tik tada jį pavadavo ir iš posto atleido Himinleris,1 
kuris perima krašto apsaugos ministerio pareigas...

Iš šio tišo epizodo išeitų gana fdoini knyga, bet 
kadangi tai nelieka Specialiųjų Dalinių, verta pami
nėti tik po trijų dienų absoliutės karo valdžios Skorze 
ny kOmefitarus: “Kas būtų buvę, jei mano vietoje bū
tų buvęs sąjungininkų ar sukilėlių agentas — simpjt- 
tikas?” ■ *•

1911 m. spalio mėnuo. Sovietai pradeda pulti Ryt 
prūsius, vakariečiai ^artėja' prie Reino. Sovietai petitui Benešui, Rumunijos karaliui Mykolui ir Jugosla 
Karpatus beldžiasi į Vengriją —■ pa.škutinį Vokietijos' 
sąjungininką ir vienintelį alyvoj javų ir sprausml- 
hiams lektdvžmš būtino bauxito šaltinį. i

Ekonominiai dalykai lai dar ne viskas. Su Veng
rijos kritimu Vokietija netektų vieno milijono savo 
sąjungininkų ‘kalnų, ir virš 70 vokiečių dTvirijų Itali
joje, Graikijoje ir kitose pietų Eatopos valstybėse bū
tų atskirta hiid Vokietijos... Hittėrį pasiekia žinios, 
kad Vfchgrijos Regentas Admirolas Horthy pradėjo 
slaptas kapituliacijos darybas su Sovietais... Išdari-

Pasirašė — Adolfas Hitleris.
Tai pasitikėjimas. Su tokiu laišku rankose visa! 

Vokietija galėtų būti apversta akštyn kojom!
Admirolas Horthy — Ihąperatoriaus Franz Joseph 

palikuonis, ir pats besitikys vieną 
žinę Vengrijos karūną. Tautos patikėtas ir mylimas 
vadas, kuris savo ištikimų dalinių saugojamas, vtsą 
Budapeštą dominojančios, iš Pilies Kalno pilies, val
do visą Vengriją. Kaip jį pašalinti nesuerzinus visos 
(aulos? Gi sovietai jį įtikino, kad tik per juos jo dinas
tija gali išsilaikyti. Stdlihftš tą patį pažadėjo preziden

1 hit TU>nAlni Rnmi»ntin« karaliui Mvl-nliii ir Tnrmclo-I

ras jau pralaimėtas, jis nutarė pasirašyti su sovietais 
: paliaubas... .

' l

Karpatų kalnuose į vengrų pozicijas beskubėjęs 
vokiečių generilas rado visą štabą jau perėjusį j so- 

i jysgpn ijeį pusę, bet kariai dar tebelaikė pozdedjas, nfes“ra 
ą dieną užsidėti gele- « ''dijo pareiškimas tai dar nėra įsakymas-.’

Kol kas gerai, bet kaip prieiti prie Horthy? Vo
kiečių daliniai iš lėto apsupo pilį, lyg galvodami jį pa 
imti ilgu apgdfimu. Voklečtj SS generole Bach —• Ze- 
lewski siūlė pilį “sunaikinti" Sėvšstdpolį palaužysiu 
milžinišku 25 colių minosvaidžiu... Tuo pat metu Ško-

i ržėfijr pasiuntė į pilį "n tis tebusiu protešfo notą, kbdėl 
.... 'jų draugai vengrai laiko internavę ambasados plrei-

vijos ara lui _ 'gūdūs ir hžrtiihavę kelią. Tai yra PČdršhgHka ir rtfetin
.. aP Lordam t K S'* • 'V' a -P -S ka tokiem artimiems sąjungininkams ft~„ i

smarki., s.bgoj.ma tvirta., dalim..., Šarvuotos >r v paidBkHftdrt s.vd įgirta ir J^oSai, ptlrja |
minomis, gi adm.rola, per savo Mnero, M,klos „ . eili į aW» fcohttntit su vokiS.,
longvabu^ sūnų ^.chol, tarias, su. sonetą,,. po .Igo pm-eigūno, paleido ir aun .lauro Ketio-j
sekimo pagaliau Skorreoy .užmojo, kaį tvyk, idap.. tų ^smidp'ntfna,. Gi Mk'riiia^ WK,-i gatvei, ga‘
tas posėdis tarpe Micholas ir sevitų agerttų pačiame * 1 ’ " x ■- *
Budapešte. Tada, palikęs netoliese būrį savo ginkluo-’ 
tų karių } pats su kitais (civiliniuose rūbuose} išsi
dėstė aikštėje priešais prie Dunojaus stovintį kelių 
aukštų namą. Po kiek laiko pasirodė Nicbolo masina.

Į Ii lengvai vienas prieštankinis pabūklas ir pora kul
kosvaidžių nuo aukštumos apginti 1

(Bus daugiau) . < |
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akUIEXIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA r 

* 6449 So. Pulaski Rd. (Crowford I 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ iR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 5«, ELGIN, ILLINOIS

, >ii. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, iii. 
VALANDOS: 3—9 uarov dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. y
Tel.: 562-2727 arba Š62.2728

Raz.: Gl 8-0873

DR. W. EJSIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave^ WA 5-2*70

Valandos pagal susitarimą, ję^ neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL, BE 3-5893

GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pągal susitarimą

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002‘ N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. I 

Telefonas atsakomas 12 vat

Kaip bankas prakišo ’milijoną
Manila, Filipinų salos. — Pit įleisti, bet jis pastebėjo, kad bus 

tsbdrgo Mellon bankas gavo įsa galima tartis dėl likusios sumos, 
kjTna persiųsti Filipinuos^ gy- jeigu Mellon bankas pasižadės 
veflaričfai įtrfai Melchiorui ir jo į nekelti nei jaunai Javier porai, 
i monai, Viktorijai Javier Jr. tū nei pačiam advokatui jokios by- 
kstantį dolerių. Banko tarnauto los. 
jas, siųsdamas telegramą Ma
nijos .Prudetntial bankui, vietoj t .

telegramon lpalei^o Ja\ėj°
dhr tris litilius ir Filipinuose’ga 
vosi $1,000,(500.00 suma,

M-HihdsviVe, W. Va.; bankelis,

Bankas pareikalavo, kad pa-

bifti taip greithi išhėfsti. Bankui 
bUVb htšakyth, kad pati svar- - 

j bf Stiklo ji sUttla birvo išleista že-
mei pirkti Kalifornijoje £alif°r ' 

vesdamas tiktai vietos operaci- nia City. Už‘18b akrų žemės Ka, 
jas, kreipėsi į dide’j- Mellon ban lifoimijdje, jauna pora sumokė
ki prašydamas, kad jis persiu^ jo 433,060.0'0 dolerių. Legalus * 
tų i FUininu salas, per Prūdeli-.mokesčiai šiSi žemei pirkti "kai 
tial banko sl^rtų Pašay ihtešte- ‘ navo $BO;oOO'Oo. ^apęs milijonie 
lyje, tūkstantį dolerių, Bet 'tuf- ‘ Hum, jis panoro išbandyti lai-' 
-tingas Mellon bankas pasiuntė hr ėsir arkliukams prakišo $37,- 
pinigų reikalingiems žmonėms 333:00. Be to, jis blogai pasiju- 

jtb, tai sveikatai tikrint i jam te
ko išleisti $Ž0,000.00.

Geriausieji Meliono advokatai 
suka galvas, kaip iš Manilos 
advokato atgauti $80,000.00.

Mellon bankas yra ‘i&fe tUrtin 
giausias Amerikoje, bet vadovy 
bė nenori, jo tarnautojai taip 
lengvai švaistytus! milijonais.

Stebėtojas

A. JONAS SHUMAKERIS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1 It FRANK PLECKAS 
OPTOMETWSTAS ’ < i

'2618 W. 71 Sh Tel. 737-5149 
Ykcrina akis. Pritaiko akinius ir ;

“contact lenses’"
Vju. pagal susitarimą. Uždaryta free.

UK.lUONASseibutis
'•■'.KSTŲ, PŪSLĖS IR / 

PROSTATOS.CHIRURGIJA U 
^56 WEST 63rd STREET

v • ,.-<7sė-x-
Vai. antrad. nuo .1—4 po’pietUį

visą milijoną.

Mellon bankas, pastebėjęs "t'ar 
nautojo padarytą klaidą, tuojau 
mušė kitą telegramą, reikalau
damas jaunos Javier poros gra
žinti jiems $999,000.00.

Pasirodo, ’kad jaunoji pora, 
gavusi tokią gražią apskritą su 
mą, ilgai nesnaudė. Gautą čekį 
ji tuojau padėjo į savo sąskaitą 
kitame banke, o kad reikalai ne 
susipintų, ji pasisamdė patį ge 
riausią vietos advokatą.

Melon bankas pasiuntė dar 
vieną telegramą, reikalaudamas 
grąžinti pinigus, šį kartą jis pas 
tebėjo, kad arauks teisman jauną 
porą, jeigu ji pinigų tuojau ne
grąžins. -

Bankas gavo atsakymą iš ad
vokato, kuris praneša, kad pini 
gai gauti, bėt jie jau spėti nesu 
grąžiharriai išleisti. Advokatais 
neaiškino, kaip jie galėjo taip 
greitai hėsugražihamai 'būti iš-

SUSIRINKIMŲ

— ZARASIŠKIŲ KLUBO piknikas . 
įvyks rugpūčo 14 dieną Onos Bruz- 
gulienės darže, prie Tautinių kapinių. 
Piknike, veiks maisto bei gėrimų 
barai, loterija, šokiams ''gros Ad. Ra- 
ttiinio orkestras. Visi klubo nariai 
Uei svečiai maloniai kviečiarni į pik
niką atsilankyti. Klubo Valdyba

Ketvirtad,
O+isį>?>ėref.: 77>2880 'j...... į

Kaupas rex. i»lef.x 44M545 <

DiR. VYT. TAURAS j
Gydytojas ir chirurgas

Bend, a praktika, spec. MOTERŲ I igoj 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO, VAL.: pirm., antrad., treėiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die- 
mais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

• *-*^-*> ■ > ik?} V. A # k
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai- Protezai Męd. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arai Sūpbortį ir t t.

| Mr. M. RIVKIN, prezidentas senos ir patikimos firmos « 

(ME PARCEL SERVICE, INC.
k oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad y 

I SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ I 

p ' 4 SSSR ; /. j
-i’ giminėms yra tęsiamas, kkip buvo laike paskutinių < 
k - ‘ ' 45 mėtų. . J
» Kiėk’vi’enas‘paketas yra apdraustas. J
» Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun- j
a 'tihių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms. < 
» Paketai yra priimami sekahciose mūsų įstaigose ir * 
« skyriuose: - ' ‘ ;

CLOBE PARCEL SERVICE, INC. |
j ~723 WALNUT ■STREET, PHILADELPHIA, TA. 19106 ;
» TEL. (215) §25-3455 ' ” '1

2850 West 63rd St., ChičĄfo. 111. 60629 
Teist: PRospect 6-5084

. Gėlės nsoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2444 ĮVEST OJrd STREE1 
r1elefonei: PR 8-0433 ir PR 8-0834 ?

Tąip .pat naujoji Barbaros ir‘ 
Gene Drishi^ krautuvė - 

-THE “DAISY STORE i 
9918 Southwest Hwy^ TOak LawiV 

Tai. 499-1318

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
’įfZ TfHh Avenue, Room 709 
>leW f6r>, N. Y. 10010 
Tel.: (212) į- 685-4537

Tarp 25 ’ir 26-tos gatvės
Cdff&hh'flfb?S! Daily 9:00 ‘AM — '5:00 P, M,

'Liėpds ir rugpjūčio mėh. šėstadieniais uždara.

Tel.: (212)

ariia į kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

^TŪlOtAUSTYMAI

vo.difni! — P0(U ^pdreOdia 
ŽEMA KAINA

faL WA 5-8063

BALTIMORE, .,MD. 21 f#4 
3206 Kastern. Avenue

(301) DI 2-2374
CMlCAtiO, hl. 60632 
4065 'Archer 'Avė.
(312) Y A 7-5980

THJChfeO, 60622 
2242 ¥(• Xhk&So h*e.

(311) 235-7788
CLEVJELAkO,^HIO 44109 
3491 West 25 St.
(216) 741-8082

ten už šilo, 
garsai?

gilų, 
jisai?

Daug ašarų ten išlieta,
Primesta gražiu gėlių, 
Jau jo meilė išmylėta, t
Nesakys daugiau “myliu”.

Skamiba varpai, gaudžia šilas,
Virgdo žydinčias lankas,
Gal ten ir man nejaukų, gilų, 
^alia jo, kapą iškas?

Taip trokštu inuo žemės kaniitų ątsįskirti,
Kaip rūkas išnykti, numirti, nutilti,

' Giliai pasislėpti laltajam kape,
Mielas mano drauge, tenai pas Tave-

J PETRONĖLĖ SHUMAKERIS

Vien erių mėtų mirties Sukaktis

GYVENO CHICAGO, ILLINOIS
Mirė 1976 m. rugpiūčio S dieną, sulaukusi 48 metu amžiaus.

Gimusi Chicago, Illinois

Palaidota sv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

' Paliko nuliūdę: vyras Stanley I 
W Balzekas, Jr., 2 sūnūs — Stanley I 
® Balzekas m ir Robert Balzekas, I 
K duktė Carole^ motina Vincenta j 
R Radvila, uošviai — Stanley Ęalze-

kas. Sr. ir jo žmona Emily bei I 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. |

3 Buvo direktorė Balzeko Lietu- !
£ vĮų Kultūros Muziejaus ir Moterų 

Draugijos — Balzekas Lietuvių
gį Kultūros Muziejaus,r _ priklausė 
S Lietuvių Prekybos Rūmams ir 
S daugeliui kitų organizacijų.
S r Ružpiūčio 8 dieną, 7:00 vaL ry- 
Jgl to bus laikomos mišios Marijonų' 

koplyčioje. ‘
g" Miela ir mylima Irena, mes Ta- 
Įfj ve prisimename ryta ir vakarą. 
M Norime, kad Tau būtį lengva si 
ag žemelė- Mes žinome, kad pas mus j 

jau daugiau nebesugrįši, bet mes)
“ pas. Tave anksčiau ar vėliau nu- ; 

keliausime.

Liūdintieji:

VYRAS, SŪNŪS, DUKTĖ, MOTINA, UOŠVIAI,
. *________________________

CRANE SAVINGS and Loan Association

Apdreutte, perkrauftymas 
ti jvilrlp eftfump.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

| SOPHIE BARČUS
KAOljo iEIMOS VALANDOS
VI«H fl WOPA,

14W kit A. M.
Ll.h/vlu k»I8»: kasdien ndo plr- 

madienio iki penktadienio 12:30 
— l.OO vai popet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vaL ryto.

T»M.: HEmiock 41413
7159 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. «*29

DETROIT, MICH. 48210 
672v MT&tfįįėn Kvėhue 

(313) 894-5350

eliza^eTB.'M. 'j. Britu 
956 A .EJėaiMth Avrfhva 
(201) 354-7408

'* . * v
HAMT<AMCKk>ICH. 48212 
11415 Jos - Cimo»u Avonue 

(313) 365-6350
LČS ANGELES. CALIF. 90026

(213) 413-0177 /

MlNNTXPOLfc 'MM. J$4T» 
2422 Cantril'XVa. N. <.

New oftiTArN/čORN.'Mm 
97 Shuttle Meadow 7kve.

NEW YORK, N. Y, 10003 . 
1Č1 ^Irsf Aviliu.

(211) 0R '4-3980 ' «

Xtfe9^tAND/OklO 44134 
5432 State Rd. 

(2f6) 749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8878
•cdČkESt^R, N. Y. 7*621 
681-683 Hudson Ava. 

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 * 
1236 — 9th Avenue 

(415) 564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
H551 — 6th Place, N. E.

(216) EM 3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08832 
168 Whitehead Ave. 

(2DT) 157:2113.
VINELAND, N. □. 08360

Parish Halt 
. West Landis Ave. \

(609) 696-9796
iMoCESTER, mass, bl604 
82 Harrlidn Street 

(617) 798-3347

BROrfKLYW, X Y. \il22' 
72 Nassau Avenue f 

(212) 389-6747

JNMtAT RIDGE, Č6L0. 80033 
4330 Guay St. 

(303) 4224330

SYRACUSE, N. Y. 13264 
318 So. WHWr AvtnUe. 

(315) 4766938
.Request <rar Ne1v ThHyfišt

47 and Rockwell StVėet.
NEMOKAMAI VfETA

7
xv< Mokanta 4 mėty •
/(J Certihkafams.

• Mažiausia SS 00C
j /ar daugiau.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Yėl. LAfayette 3-1083 
'automobiliams

6
1 / ryf Mokama 1 mėty 
/ 2 /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Taupmenos padėtos j reguliarias

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą ui visą mėnesį.

~ DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienus. Trečiadieniais už
daryta.

mėnesiai

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI: . '
1. J. AngustaiČio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 

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

SIMINIMUS, 36 psl^ minkž(i viršeliai ....   $1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS. 104 p*L, su žemėlapiu, minkšti viršeliai ----$2.00
t Vijikas Žemaitis, f’AVfiLL’OTAŠ LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.______________________ $1.00

i <33. 'Halsted Street, Chicago, Illinois G0608

"Nes iirdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas iig«- 
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ne, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži

ne maloningąjį' dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali 'tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Vkl Žino, kad mirtis yra žl*un Ir paliečia kiekvieną. B«t kur yra mk 
rus.«|i? | tą klausimą ersake knygutė ‘'Viltis pc mirties", kurią gausite 
5emekamaL Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
6V? RATTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID

Tel.: YArdi 7-1741-1742

4330-34 So. ČAMFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1,/ 2533 W. 71st Street
<. z> Telėt: GRovehill S-2345-S

1410 So. 50th Ave., -Cicero
Tetef.-: TOwnhaU 3-2108-3

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CĮucagoa
Lietuvių 
♦laidotuvių 
Dire k torių 
Asaociacijds

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS. LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave„ Cicero, Hi. Phone: OLympic 2-1003

• - PETRAS BIELIŪNAS
4348 So- CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
lltJŽŠ’SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-441Ė

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 74311

s - NAUJIENOS, CHICAGO *, ILI----- Saturday, August 6, 1977



liet u viską Stepono
I — Tomas Petkus reagavo 
Siin-TiiiH-s laikraštyje į spau
dos tendencingus teigimus dėl 
įvykių Marquette Parke ir pa
reiškė, kad jaunuolių ir iš ki
tur atvykusių išsišokimus nega
lima primesti vietos gyvento- 

‘ jams.

— Illinois valstijos loterijoj 
Bonanza traukime rugpiūčio 4, 

i d. laimėjo 96.022 ir 3053, spal
va žalia. Grand Prix traukime 
laimėjo 05, 24, 14, 3938 ir 
17692, spalva mėšlyne.

— Justinas žemaitis, sąvano- 
ris - kūrėjas, anksčiau gyvenęs 
mūsų kaimynystėje, bet po li
gos išsikėlęs į Cicero apylinkę, 
mus aplankė pratęsti prenume-, 
ratų ir ta proga įteikė dešimkę 
paremti Naujienų leidimą. Dė
kui už vizitų ir.už aukų.

Dr. J. Bakšys iš Marque- 
te Parko kartu su prenumera
ta atsiuntė $5 aukų. Tos apylin
kės. tautietis užsisakė Naujie- 
as vieneriams • metams, bet j 
pavardės prašė neskelbti. Dė
kui. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas' platinti, 

i visi lietuviai kviečiami su jo
jomis susipažinti ir užsisakyti. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamai.

_  Vincas Juodvalkis, Yucai
pa, Cal., iš anksto be raginimo 

ir tarp 
kita ko taip rašo: “Kartu siun
čiu penkinę laikraščiui stiprin-

lietuviškame Ra-
71 Claremont

- Montviloje.
dalvvaus: Bos-

BOSTON, MASS. ------- 7^------------
Minku Radio 44 metinis pikni- TRUMPAI j 

kas rugpiūčio 14 d. Brocktone, į

Seniausia
ir Valentinos Minkų radio pix>- 
grama Naujojoj Anglijoj, ei
nant 41 tus imtus, rengia savo 
linksmą metinį pikniką, sek
madienį, rugpiūčio - August 11 
d., gražiame
muvos Parke, 
Avė., Biockton

Programoje 
tono Liet. Etnografinis Ansam
blis, vad. (iitos Kupčinskienės 
taipgi Bostono Liet. 1 autinių 
Šokių Sambūris, vad. Onos 
IVaškienės; bus metinis, tradi 
einis, rinkimas gražuolės “Miss 
Lithuania of N. E.’’; šokių var
žybos su dovanomis laimėto
jams; laimėjimo ir įžangos do
vanos, skaniausi lietuviški val
giai ir draugiški gėrimai.

Komitete išrinkti gražuolę 
ir geriausius šokėjus dalyvaus: 
Ona Ivaškienė, Laima Kontau- 
tienė, I>r. Petras Bizinkauskas, 
Mykolas Drunga ir Edmundas 
Ketvirtis.

Laimėjimui leidžiamas pui
kus automobilis, $200 vertės 
gintarinis antkaklis, kelionė 
oru iš Bostono į N. Y. ir atgal, 
ir kitos vertingos dovanos.

Susitarkite su giminėm, drau 
gaiš ir pažįstamais, susitikti 
šiame linksmame - metiniame 
radio piknike rugpiūcio-August 
14, Ramuvos Parke Brocktone. 
Kviečia visus.

Bosas išeis nuo So. Bostono 
Liet. Pil. Klubo 1:30 vai. p. p. 
Bušo kaina $2.50. Įžanga į pik- pratęsė prenumeratą
niką suaugusiems §1.50, vai
kams 75c.

LIETUVOS AIDAI 
f g JĮ Penkt. 9:30 ■ 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sėst. 8:00 - T 0:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.—1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTE . -įj 

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

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos* dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJIECOX3 Eemet suėjo 35 netę. Unint tą rukaktt gerbiant pimnejc 

Amerikoj lietuvių dienraščio steigėjus bet lietuviškos spaudoa ptanfl- 
auj Ir atliekant būtinu pareigu snžinaTi lietuvybės lilfMmm skel- 
Mxelu Naujieną platinimo vajus.

^AUJIKMOS tvirtai stori Ir kovoja ii Lietuvos Ir pasnigta Hstrrla laisvę, 
neldamca ir neddėdA*ot 1 sandėriui ra akapdtli ar jį 
tlulili

lAUJIE^OS palaiko Tiatf lietuTiiĮ deaokntlnes trcpet, bendrai fsadta- 
djai ir remia. Ylaq lietuviu bendruodua darbui bei Ukalus.

MAUJIENOS atstovauja tyliti^ lietuviu dau^um^ Mirta pasimetimo, reto
rikos Ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos, Ne veltui, gerose draugijose gliti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vflų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyz^fldais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, niekiant visuotino lie- 
carišku reikalu reneswa.
KUKUOJA: Chicago]* Ir Kanado|« motam* — S30,00, mefp Fit J®, 

trims mėn. — W-50, vienam mėn, $1,00. Kitose JAV riotose metama 
— $26.00, putai moty — S1A00, via na m mėn. — $2-50. Užsieniu*- 
<5 — 131.00 metams. Susipažinimui siunčiama arvaitf nomokamaL

PraAemx naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu-------------  doL Nsajlen^ prentmentM, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lieturUką spaudų.

Q Vajaus proga praiau siųsti N»ujienas dvi savaites snaipaži- 
nimnj nemokamai ir be jokių jsipereigojiing.

PAVARDR IR VARDAS

ADRESAS

Knygos iliustracijaM. ŠILEIKIS

ti, kad jis būtų atsparus ir pa-1 nei pageidaujant, pratęsiama 
jėgus, kad nepailstų prieš tiltų;iki rugpiučic^BO d.
statytojus ir bendradarbiauto
jus, besiveržiančius landžioti į 
bendrinių organizacijų vado-1 
vaujamas vietas ir i susirinki-) 
mų užustales. Dėkui už auką ir 
už pareiškimą^

— Dėkui Antanui Vilimui ir 
jo sūnui, veltui perkrausčiu- 
siam Naujienoms priklausan
čius daiktus arba vertingą dar
bą ir sugaištą brangų laiką pa
aukojusiems laikraščio paramai

—A. J. Audronis iš Los An
geles, pratęsdamas prenumera
tą ir išsikeldamas į Glendale, 
Cal., atsiuntė $4 Naujienų para
mai. Tiek pat atsiuntė J. Sta
naitis iš Toronto, keisdamas 
buto adresą. Dėkui už aukas ir 
už ankstybą prenumeratų pra
tesima.

— Grafiko Ben. Blinstrubo 
darbų paroda Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje, visuome-

— šeštadienio neramumuose 
Marquette Parke buvo areštuo
ti pakaltinant netvarkingu el
gesiu 22 sbaugę ir 8 jaunuoliai.: 
Tarp sulaidytų suaugusių buvo 
Vladas Venckus, 
bilius ir Richai d 
Rugpiūčio 17 d. 
kintis teisme.

— Rita ^Adomaitytė, baigusi 
Curie aukšL mokyklų, studi
juos menų Illinois Technologi-: 
jos Institute,

— Mokyt.- Nijolė Mackevi- 
čienė ilgoku raštu Economist 
laikraščio trečiadienio laidoje 
paliečia daugeli problemų, lie
čiančių gyventojus ir mokyk
las bei Valdžios pastangas keis? 
ti gyvenimo būda ir natūralių 
jo kryptį. Straipsnis pavadin
tas: “Orwell’s" 1984 is here and 
HEW is “it”. Atkreipia dėmesį, 
kad ne tik Sveikatos, švietimo

ir gerovės departamento parei
gūnai, bet ir kai kurie teisėjai 
bei jstatymų leidėjai pažeidžia 
konstitucijų, todėl turėtų būti 
jų veiksniai kontroliuojami bei 
suspenduojami. Nijolė Macke
vičienė moko vienoje aukšt. 

Į mokykloje, yra buvusi Lietu
vių Montessori D-jos pirminin
ke, dirba Alto sudarytame 
Cease Duties komitete, kurio 
tikslas panaikinti muitus j Sov. 
Rusijos okupuotus kraštus siun 
čiamiems -dovanų paketams.

— Brighton Parko' lituanisti
nė mokykla sėkmingai veikia 
prie Lietuvių parap. mokyklos. 
Jos vedėja yra S. Johynienė, 
4329 S. Rockwell St., Chicago, 
IL 60632. Tėvų komiteto pir
mininkas yra P. Tomkus. Prie 
daugelio mokyklų veikia lietu
viškai nemokančių klasės. Jų 
būtų daugiau, jei tik atsirastų 
pakankamai mokinių.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽFMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

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

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

6 BUTU mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY

JAU LAIKAS PIRKTI

Anthony Kur 
E. Slavinskas.; 
jie turės aiš-

— Chicagos Medžiotojų-Meš- 
keriotojų klubas kviečia 
į vasarini linksmavakarj 
piūčio 13 d., šeštadienį, 6 
vakaro Šaulių namuose,
West 43rd St. Veiks įvairių gė
rimų ir valgių bufetai, gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas tik 
§1.. (Pr.)

visus 
rug- 
val.

2417

■— Cicero Lietuvių žuvauto- 
jų ir Medžiotojų klubas š. m. 
rugpiūčio 14 d., sekmadienį, 
savo ūkyje Deep Lake Rd., An
tioch, Ill., ruošia metinę gegu
žinę. .Programoje: tarpklubinės 
ir asmeniškos šaudymo varžy
bos iš medžioklinių šautuvų, 
bingo, orinis, dail. Petrikonio 
paveikslų paroda. Veiks turtin
ga virtuvė ir baras. Autobusas 
į gegužinę išvyks iš Marquette 

Paramos
69-tos ir

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVTMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W/ 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

MONTROSE IR PULASKI APYLIN
KĖJE parduodamas 2 aukštu medi
nis namas su 2 mašinų garažu., 4 
kamb. po du miegamuosius kiekvie
name aukšte. Viskas labai gerame 
stovyje, langai apkalti aluminijaus 
plokštėmis. Teirautis anglškai tarp 
10 ryto iki 3 -vai. popiet.

Tel. 463-3451.

Naujienoms reikalingas /. >.j.
I LINOTIPININKAS--

Jauną vyrą ar moterį apmokysimo šio 'ama- 
to^ Darbo valandomis’U'Tnidffia^®į^praš6me 
kreiptis šiuo telefonu: - i.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ įį-

2608 West 69th St, Chicago, DI 60629 • TeL WA 5-2787
Dideli* eisi rink imas gero* rOŽIac jvalrip praįdpv

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ,

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE gift PARCELS SERVICE 
2501 W. St., Chicago, III. <362?. _ Tai. WA 5-2737 

3333 Sc. Halstad Chicago, lit. 60603. — Til. 2544326

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

K«pa6In«kas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 pslM kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapažinskai, liEIVIO DALIA, Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai vra Amerikoje bejsi- 
kurianfio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETŽS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. LfETUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p»L S1J0. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

M Zoiženito, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunbrto ir agitpropo propaganda bei 
ažmasksrimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prrt. P. P» kirk Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vbseas limiltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE. 
84 pat Kaina $1-50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, $«. HALSTED ST^ CHICAGO, R.U 60«Ė 

a4sllank>rt darbe valiotomis irtu ufcukint piihi Ir »rid«4iwf 
fakj ar pwdWdt.

Parko' 12 vai. nuo 
parduotuvės, 
wood Ave. kampo ir 
12:30 nuo šv. Antano 
čios. Autobusas išvyks 
Čikagą 7 vai. vakaro.

Maple- 
Cicero 
bažny- 
atgal į 

(Pr.)

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir“ jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už' 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudų organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 apn 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
F ei. 421-6100.

Naujienos
(Pr).

AR JAU PASIDARBTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
nis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago DI. 60608 
ruožtą, teisėjo Alphonse Wells

LIETUVIS
DAŽYTOJAS .

4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Drto nirnvf |J liuko Ir H vWiuk 
Dirbat g*r«ntuof><.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

MISCELLANEOUS. 
jvilrO* Dalykai

ROUGH AMBER YELLOW OR RED 
$150 per pound 

Can GLENN WALKER 
920-339S ar 321*77*1

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S t MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southam Building 

Regional -OffieA-Cameo Tower Build- 
ing* ■ ' ' ' "

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

i ' j ANNA JXJUH-ES < : .
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
CHcago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

TRUCK MECHANICS 
Steady work. Afternoon shift. 
Near downtown. Experience 

necessary. .
AMERICAN TRUCK LEASING 
1007 S. Desplaines. 922-4710

MAINTENANCE
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced Main
tenance Man. Duties include main
taining systems in addition to car
pentry, plastering and painting. May 
be required to perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance check- Cofnplete 
benefits. Close to train- stations and 
CTA. For appointment call Person 
nel 454-0010, Ext 1295.

WALTHAM WATCH 
COMPANY ..

400 SO. JEt’KERSON 
CHICAGO 

EOE M/F

WELDERS and LAYOUT MEN
• Must be experienced.
• Full time steady job.
• Company benefits.
• Good starting rates.
• Chicago Heights Area.

757-4560

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy Rslkh

DEPENDABLE WOMAN NEEDED 
Steady, 5 to 6 days per week. For 
one elderly gentleman, near north 
Apt. Light cooking, light housekee
ping, Salary open. Recent references. 
English necessary. Good home for 
right person.
527-4777 or 527-0400 after 9 A. M.

COUNTER WAITRESS, Days.
Downtown. English speeking.

782-3321

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900 

17 MĖTŲ 6 kambariu liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,300.’
MODERNUS 2 butu mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIU gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto muro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

• - j

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

4645 So. ASHLAND AVĖ.
—--t—- sa-tn^ ’ ’ —

62—*0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
| Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 
r * Kreiptis r ; -

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas Ir-Taisymas '
2646 WEST 69th STREET 

' Teisia REpublfc'y-TMf ' ’ ;

M. J I M K US
Notary Public .

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. ToL 254-7450
Taip pat daromi vortimal, giminių 
Iškvietimai, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Roženal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima reiervuotl tai 
501-623-9814.

Didžiausios kailhi 
pasirinkimas

pM vienintelį

Chloagoje w

.NORMANA 
kBURŠTEINĄ

(įstaigos) ir 
677-8489 

(boto)

185 North Wabash Avwnia

BEST THINGS IN UTE
Jjrtl Frank Zapolii ITAT1 MtM

State Farm Life Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK
I SKAITYTI ’NAUJIENAS* .

MAUJi>MO«, e»»c**o t, MX.— Saturday, August 6, 197Į


