
Mirė sovietu šnipė
OSLO, Norvegija: — Buvusi 

Norvegijos užsienių reik, minis 
terijos raštininkė, pagauta ir 
laukianti teismo už slaptų doku

KARALIUS FINANSUOJA EGIPTĄ IR

dyti bereikalingas ir beprasmes mentų perdavimą sovietų amba
• eisenas j Marquette Parką.

nys tvirtina, kad tie santykiai Pate^inįečiams, bet vėliau atsi-

-

sados šoferiui, Gunvor Galtun- 
ga Haavik, 64, kalėjime polici
jos per dieną taryta, vakare 
rasta savo vėlėje negyva. _

Spėjama, kad nuo širdies ata jas metusių “iškritėlių” skaičiui
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JUODŽIAI RYŽOSI SUSTABDYTI I MAIŠTAUJANČIUS KINGININKUS 
. V-

. Senatorius Frank D- Savickas dalyvaus 
eiseny sustabdymo pasitarime

CHICAGO, HL.— Įtakingesnieji juodžiai biznieriai ir.dides
nių organizacijų nariai, nepatenkinti kingininkų keiiamu triukš
mu, ryžosi sudaryti organizaciją, kuri vadinasi “Operacija’stok”.

Patys juodžiai priėjo įsitiki
nimo, kad Rev. A. Dunlap vado 
vaujama- Dr. Martin Luther 
King Ir. Koalicija kenkia ne tik 
vietos gyventojams, bet ir pa
tiems juodžiams. Jie pasiryžę 
imtis legalių priemonių sustab

Kol tų eisenų nebuvo, tai juo 1 
džiai galėjo laisvai vaikščioti ir 
važinėti Marquette Parke, bet 
kai prasidėjo eisenų organizavi
mas’ tai nukentėjo keli juodžiai, 
pravažiuojantieji pro’ Marque- 

. tte Parką.

Trauks teisman 
kingininky vadovybę

Goldine Neai, buvusi kandida 
: tė į aldennanuš, pareiškė, kad 
Ashlando gatvės gyventojai 

g trauks teisman kingininkų vado 
vybę dėl bereikaHngo triukšmo

• kėlimo ir tvarkos ardymo.
Kingininkų centras Įsteigtas

. 6430 S. Ashland. Kiekvieną kar
tą, kai kingininkai organizuoja 
eiseną arba ruošia didesnį susi
rinkimą, tai visoje apylinkėje 
keliamas erzinantis triukšmas.

Tie susirinkimai ir mitingai 
kliudo bizniui ir nervuoja gyven 
tojus. Juodžiai rengiasi prašyti 

. teismą, kad iškeltų triukšmau
jančių kingininkų centrą iš 
minėtos vietos.

įstatymas jaunimui 
darbais aprūpinti

WASHINGTONAS. — Jaunų 
jų bedarbę pavadinęs “rimtą aki 
brošmu mūsų Amerikos demo-! 
kratijai”, Prezidentas Carter 
penktadienį pasirašė įstatymą! 
dviem šimtams tūkstančių jau-! 
nųjų aprūpinti darbu. Bilijono) 
dolerių darbų programoje jina 
ir darbai miškuose, panašiai 
kaip buvo Depresijos metais cf 
vilinės konservacijos. korpuso 
darbai. >Prėzidentas pasakė, kad 
jau dabar kas sayąitę sudaroma 
papildomai po 1,000 kontraktų 
viešosios tarnybos darbams.

Jaunimui darbais aprūpinti 
programon pirmoje eilėje įei
na darbų apmokymas.. Ta pro
grama taikoma siekiant sumažin 
ti dideliam aukštesnes mokyk-

Pasitarimai su karalių Chaled turės 
įtakos į Artimųjų Ryty taiką

TAIF, Saudi Arabija. — Praeitą sekmadienį sekretorius Cy
rus B. Vance atskrido į Saudi Arabiją ir nusileido Taifo aerodro
me, kur dabartiniu metu yra apsigyvenęs karalius Chaled. Sek
retorių pasitiko Saudi Arabijos užsienio reikalų ministeris ir tuo
jau buvo nuvestas pas patį karalių. Sekretorius rengiasi mažiau
siai praleisti Saudi Arabijoje dvi dienas, o jeigu būtų reikalo, tai 
užtruktų ir ilgiau.

Blogėja santykiai su Maskva
WASHINGTON, D. C. — 

Nežiūrint Į daromus pareiški
mus apie norą tęsti detentės po . 
litiką, santykiai tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos gerokai pa 
blogėjo. Gerai informuoti asme i

Sekretorius • žino, kad Saudi 
Arabija turi didelės Įtakos Arti 
muose Rytuose. Dabartiniu me 
tu karalius finansuoja Egiptą, 
kurio ūkis karo metu visiškai 
iširo. Be to, karalius finansuoja' 
kelias palestiniečių grupes. Pra 
džioje jis dalino pinigus visiems

kds. Sovietų ambasados šoferis, 
trys. ‘ “prekybos delegatai” ir 
Tasso agentūros, koresponden
tas ištremti iš Norvegijos.

sumažinti. Carter dar pridūrė 
kad programa siekia jaunimui pa 
kelti savigarbą, kurios netenka 
per nedarbą.-

netekusi motina visą laiką globoja savo syr|y" 
• Motina su šuneliu buvo rasta ant kelio jr atvežta i 

, Sdiehnectady, N. Y. Ji galėjo būti išleista iš pravaziuo- 
^■'* fančic automobilio. Policija atvežė į stotį motiną^ ir 

mažyti. Sėdėdama užtvaroje, motina saugo savo mažyti.

sakė remti pačius žiauriausius 
teroristus. . .

Saudi Arabijoje Vance paty-

Bobgy Fisherio ” 
| NEW YORK, N. Y. — ša
chmatininkai visą laiką laukia 
Bobby Ficherio atsiliepti, bet

ro. Jis buvo pasaulio'čempionas, 
kai Rėjkiąvike sumušė geriau
sią sovietų žaidėją Spasky.

Vėliau jis.nevažiavo.Į.rungty-

Didžiuojasi masiniais 
ą j žmonių bombardavimais

SALISBURY, Rodezija. — 
Juodųjų lyderis sekmadienį da- ■ 
vė suprastų kad jįai buvp juodų:. 
jų nacionalistų, grupė, kuri‘sus 
progdiho bombą AVoolwortK de- 
pūrtmentiiiėje krautuvėje; !kur: 
ii žmonių ’’biivo užmušta vieto
je, o 79 sužeisti. Tai buvo pik-

Sen. Savickas dalyvaus 
susirinkime

Oficialiai paskelbta, kad atei
nantį trečiadienį, rugs. .10 d., 
7:30 vai. vakaro “Operacijos 
Stok!” nariai, susirinks savo 
centre, esančiame 6411 S. As
hland ir pareikalaus, kad kingi 
ninku centras būtų iškeltas iš 
6430 S. Ashland.

“Operacija Stok!” kreipsis į 
teismą, kad juos iškeltų, kaip 
triukšmadarius. Nustatyta, kad 
nei vienas įtakingesnis kinginin 
kas negyvena toje apylinkėje 
Rev. Dunlap gyvena toliau į Pie 
tus ir Rytus. Jie susirenka į 
6430 S. Ashland tiktai triukš
mui kelti. Jie net ir nemaršuo- 
ja, kaip skelbia, į Marquette Par 
ką, bet toje apylinkėje kelia 
triukšmą.
Aiškins veikiančius įstatymus

SEN. — Cavickas paaiškins 
susirinkusiems, kad planuoja
moms kingininkų eisenomis nie 
ko naudingo negalim paseiekti. 
Jos pats pasiryžęs išaiškinti vei 
kiančius įstatymus priminti kad 
prieš įstatymus jokios eisenos 
nieko nepadės. Kartu su juo bus 
keli miesto advokatai, žinantieji

nes, nes jis nenorėjo pripažintri^yyj^įjpg pliektuose, 
šaetaatimį,MeracijM lai-, ^y^upį./AM' Muzoreva,' 
sy Fiehenui, pa[. .. . juodųjų lydė-

ris, pasakė, kad jis “visiškai ne
nustebtų”, jei juodųjų sąjunga 
— Zimbabve' Afrikomf. Unija, 
kuriai vadovauja Joshua Nko- 
mo, bombą krautuvėje padėjo 
taip nustatytą, kad sprogtų tuo 
metu, kuomet daugiausiai pir
kėjų. »

Lusakoj, (Zambija). Vienas 
pareigūnas Zimbobve Afrikonų 
Nacionalinės Unijos, bendradar
biaujančios su Nkomo grupe, va 
diname Patriotų Fronte, pripa
žino, kad už tą sprogimąą atsa
kinga yra jo grupė. Bet Muzore 
va ir Nkomo grupės valdininkai 
tuos pranešimus paneigia.

šaulio čempionu buvb paskelb
tas Anatoly Karpov; Bet jis blo 
gai jaučiasi, nes čempionu jis 
tapo nežaidęs. ’ \

Fischeris jau yra 34 mėtų 
amžiaus ir paskutiniais perike- 
riais metais su nieku nežaidė.’ 
Amerikoje atsirado gerokas bū 
rys jaunų šachmatininkų," kurie 
nori dalyvauti rungtynėse, bet 
Fischeris jiems kliudo.

miesto patvarkymus ir Įstaty
mus, aiškins susirinkusiems su
sidariusią padėtį. Kingininkų 
centras kliudo greta esančios mo 
kyklos mokiniams mokytis. Eva 
Jones pareiškė, kad niekas juo
džių šeimų, atsikėlusių Į rytinę 
Western Avenue pusę, neliečia. 
Neramumai prasideda, kai kin- 
gininkai pradeda organizuoti ei
senas. Ji yra įsitikinusi kad vi
siems bus maudingiau, jegu kin 
gininkai neardys tvarkos ir neerl 
zins juodų ir baltų beprasmėnių 
savo eisenomis.

ORAS
Gali dar lyti.
Teka — 5:40; leidžiasi — 8:03 San. Frank D. Savicką* ailkina *1- 

aanv | 'M*rqu*tt» Parką bapratmil- 
kumą»

Tik vardu panašumas 
Arizonos gybernatorius 

— ambasadorių Argentinai
Į BUENOS Aires. — Argen 

tinos laikraščių sekmadienio 
pranešimu, Prezidento Carterio 
administracija pateikė Argenti 
nos karininkų valdžiai patvirtin 
ti naujo Jungtinių Valstybių am 
basadoriaus Argentinai, Arizo
nos gubernatoriaus Raul H. Cas 
tro vardą. To paskelbimo pat
virtino negauta nei iš Argenti
nos kariškos valdžios, nei iš JAV 
ambasados Buenos Aires.

Ištisas savaites sklido gandai, 
kad Castro numatytas poskyri- 
mui, bet vėliausiai atsiradusi 
opozicija iš konservatyvų pu
sės, kad tai panašu į paternaliz 
mą lotynų valstybei skirt lotyniŠ 
ką praeitį turintį asmenį.

Jau 61 metų amžiaus Raul Cas 
tro gimęs Meksikoje, į Jungti
nes Valstybes atsikėlė 1929 me 
tais ir jau yra buvęs JAV amba-

'sadoriusEl Salvadorui ir Balivi 
jai.

■f,

NAUJU IRANO PREMJERU ŠACHASPASKIUĖ JAMŠH) AMUZEGAR4!
' Aukštuosius mokslus jis baigė Amerikoje/

- patarė šachui pakelti, degalų kainasL.^-’ ?
TEHERANASy Iranas. — Pirmadienį Irano šacmas Pahlevi, 

vieton-atleisto Hoveidos, premjeru paskyrė Amerikoje aukštuo
sius mokslus baigusį ir inžinerijos daktaro laipsnį gavusi Jam- 
šidą Aniuzegarą. • . ■
• i -Naujas premjeras, kaip ir ša-
■chas, sprendimus daro greitai. 
Jis pirmadienį po pietų jau nus
krido į Kaspijos jūros pakraštį, 
kur šachas leidžia atostogas, ir 
pristatė jam 14 naujų ministe
riu. -. -

Irano kabinetas labai didelis, 
nepaslankus, turi net 25 minis
terius, bet patys pagrindiniai 
ministerial jau rasti nauji.
Amnzegar pakėlė degalų kainas

Ihž. Amuzegar, baigęs Cor
nell Universitetą, esantį. Ithako 
je, pirmas pasiūlė šachui pakelti 
degalų kainas, kai pradėjo kilti 
Amerikoje gaminamų ginklų kai 
nos.

šachas paklausė 50 metų inži 
nieriaus, žinančio ne tik inžine
riją, bet ir prekybą, o dabar pak 
vietė jį ministėrių kabinetui su
daryti. šachas jau yra įvedęs 
daug naujovių, bet premjeras 
Amuzegar kabinetan pakvies 
daugiau Amerikoj mokslus bai
gusių žmonių.

Tuo tarpu premjeras Hoveida 
dar ir šiandien nežino, kodėl ž“! 
chas taip paskubomis liepė vi
siems ministeriams pasitraukti.

Nepajėgė sutvarkyti
krašto elektros

Nei šachas, nei krašto gyven
tojai nesuprato, kodėl Irane ga 
lėtų stigti elektros. Iranas turi 
upes turbinoms varyti, turi rei 
kalingus degalus, o elektros kraš 
te jau kelintas mėnuo pradėjo 
stigti. Paskutinėmis savaitėmis 
kiekvieną dieną elektros stotys 
visas penkias valandas neduoda 
vo elektros vosam kraštui.

Premjeras Hoveida manė, kad 
gali būti atleistas elektros mi
nisteris, bet šachaą atleido vi
sus ministerius. Nesugebėjimas

I sutvarkyti elektros gamybos pri

Ambasadorius A. Young 
apie abipusį trofiką

turės pagerėti, ar dar labiau 
pablogėti.

Neatrodo, kad prezidentas Car
ter keistų savo pažiūrą pagrin- rė. kad palestiniečiai jau bando 
dinių žmogaus teisiu, klausimu, siūlyti kompromisą dėl Izraelio, 
Bus bandoma šitas klausimas J nenorinčio sėdėti už vieno stalo -: 
aiškinti, bet neatrodo, kad jis _ su palestiniečiais. Jie sako, kad 
pasikeistų ateinančiais keturiais Palestinos Išlaisvinimo orgąhl- 

’ * . zacija sutiktų pripažinti tzrae-
Prežidėntas Carter yra Įsitiki Į Ii, jeigu Izraelis sutiktų eiti per • 

nęs, kad žmogaus teisių klausi-[ Jungtines Tautas. Palestiniečiai 
mas visiems turi būti aiškus ir 
teisės gerbiamos. 

* r * wr X « V 1 ,

metais.

-jšachas paleido ministėrių 
kabinetą

TEHERANAS, Irana. — Ira 
no . šachas Pahlevi sukvietė’ mi
nisteriu. kabineto posėdį ir pra
nešė jiems, kad jie atsistatydin 
tų. Manoma, kad elektros stoka 
privertė šachą imtis priemonių i 
kabinetui pakeisti.

Premjeras Amir Abas Hovei 
da pareiškė spaudos atstovams, 
kad šachas liepė ministeriams

galėtų- -modifikuoti rezoliuciją 
242; kurios paruošime Izraelis 
nedalyvavo’ ir .nęnori pripažinti.

Tvirtinama, kad Prąncūzijos 
diplomatai jau tarėsi su. astuo
nių Europos valstybių diploma
tais, kurie sutiktų pasiūlyti ki
taip suredaguotą rezoliuciją. 
Nustatyta, kad Arafatas skrai
do iš vienos arabų valstybės į 
kitą. Nespėjus sekretorriųi, Van 
ce išskristi, tuojau ten įsiprašo 
Arafatas ir atsiveža naujus sa
vo pasiūlymus. Jis buvo atskri
dęs pas Egipto prezidentą ir 
tam pareiškė, kad jis sutikęs su 
jo pasiūlymu sušaukti užsienio

basadorius Jungtinėms Tautoms, 
Andrew Young atskridęs sek
madienį į Meksiką, tikslu išgirs 
ti simpatiškų atsiliepimų, pre
zidentui Carteriui už jo pasiūly
mą suteikti amnestiją nelega-___ _______
liems imigrantams įspėjo mek- Į atsistatydinti.

z šachas negali suprasti, kaip ministerius Ženevos konferenci-sikiečius,. kad “kiekvienoje ko
operacijoje reikalinga į abu ga
lu važiuojama gatvė”.

Dešimties valstybių vizito mi 
sijos Karibų jūrų baseine Young 
pareiškė, kad Jungtinės Valsty 
bės “turi būti intymiuose santy 
kiuose su Meksika, mūsų arti
miausiu kaimynu”, bet pridūrė 
įspėjimą, kad “kooperacija — 
bendradarbiavimas yra labai 
ryškiai abiejų krypčių gatvė”. 
Young su savo JAV oficialių pa 
reigūnų palyda j Meksiką atskri 
do iš Jamaikos. :

Irane, kur yra pakankamai de
galų elektros turbinoms varyti, 

; gali pristigti elektros.

Degalu kainos pakils 

iki dolerio

WASHINGTON, D.
Transporto sekretorius
Adams pareiškė, kad netolimoje 
ateityje degalų kainos Ameriko
je gali pakilti iki dolerio už ga
lioną. Jis prašęs amerikiečius 
taupyti degalus, bet iki šio meto 
to taupymo jis nepastebėjęs. 
Amerikiečiai išleidžia nepapras 
tai daug degalų, už kuriuos rei
kia gana brangiai mokėti. Jis 
mano, kad didelis degalų pa
brangimas gali priversti amen 
kiečius susirūpinti ir pradėti 
rimtai taupyti energiją.

C. — 
Brock

Benzolis gali sukelti 
kraujo ligas

NEW YORK, N. Y. — Moks 
liniukai nustatė, kad benzolis, 
naudojamas sintetinėm gumoms, 
audiniaiams, plastikinei medžią 
gai, uodams ir musėms naikinti, 
tirpintojams ir degalams, suke
lia pelių tarpe krauto ligą.

Mokslininkai dar nenustatė, 
ar benzolis panašiai veikia ir 
žmones, bet labai galimas daik
tas, kad veikia, šitas klausimas 
bus nuodugniai ištirtas, o davi
niai paskelbti.

vertė šachą daryti tokį sprendi
mą.

CYRUS VANCE
Secretary af State

jos dienotvarkei paruošti. Pales
tiniečiai Į šį pasitarimą nereiškė 
jokių pretenzijų.

Amanas, Jordanija. — Sekre 
torius Cyrus R. Vance, patyręs, 
kad Sirijos prezidentas Asadas 
yra priešingas užsienio ministe 
rių pasitarimui prieš Ženevos 
konferenciją, pareiškė, kad jis 
bandys tartis su kiekvienos Ar
timųjų Rytų valstybės užsienio 
ministeriu skyrium. Spalio mė
nesi užsienio ministerial suva
žiuos i Jungtines Tautas, tai 
sekretorius panaudos progą su 
jais susitikti ir aptarti Artimų
jų Rytų taikos klausimus.

Sekretorius Vance pareiškė, 
kad Įvp’riais klausimais nuomo
nių l.li tumai jau gerokai suma 
žėjo. Jis yra Įsitikinęs, kad pa
sitarimų metu galima būtų ir 
kitus klausimus išaiškinti.

Pats sunkiausias klausimas 
yra Palestinos klausimas, bet 
jis šiuo reikalu nęnori daryti ga 
lutino sprendimo, nes jis dar ne
buvo Izraelyje ir neišsikalbėjo 
su vyriausybės nariais. Jam at 
rodo, kad ir šitas klausimas ga
lima išspręsti.

— KONGRESAS priėmė pre
zidento Carterio pasiūytą ener 
gijos programą, tik neleido jam 
pakeli automobiliams vartojamo 
galiono gazolino 4 centais.



Z. JUŠKEVIČIENĖ

Mergaičų Kernavės tunto gyvenimas
Mergaičių Kernavės tuntas pa taikos dar ir po stovyklos užbari 

sjvadino Šatrijos Raganos vardu Į gos gana ilgai gaiviną jaunimo 
stovyklą ir visą stovyklavimo 
metą ryškino Šatrijos Raganos 
asmenį jos raštų stilių ir jos 
dvasią kaip savo užsiėmimuose, 
taip ir laužų programose, kas ir 
liudija jog skautų stovyklos 
drauge yra ir praktiškos litua 
n atinės mokyk’cs.

Stovyklai vadovavo sktn. Ele 
onora šalčiunienė ir matanti, ir. 
girdinti” net ir pro palapinės 
sienas, kas dedasi jaunųjų se
sių palapinėse pc tylos švilpuko 
miegui...

O sesės Šalčiūnienės nerašyta 
neskelbta padėjėja sesė skau 
tininkė Ona Sūiūnienė, visų my 
Įima, gerbiama sesė, Mamunėle 
vadinama. Tik gaila, kad ji sto 
vykioje stipriai susirgo ją teko 
išvežti net ir į ligoninę.

Šatrijos Raganos stovyklos 
organizacinis pasitvarkymas, 
darbo padala taip pat buvo pa
sigėrėtina, buvo sudarytas ne
mažas štabo nariu skaičius, kur 
kiekviena narė turėjo savo pa
reigas. Vienos jų: skautiško pa 
tyrimo programą vedė, kiekvie 
no patyrimo laipsnio paskirai, 
kitos mokė dainas, kitos-šokius 
rengė, laužų pasirodymus orga
nizavo ir t. t.

Šioje kitose stovyklose, aiškiai 
tariant paskirose pastovykiėse, 
stovyklavo skautiškas jaunimas 
nuo 7-18 metų, šio amžiaus jau 
nimas sudarė stovyklautojų dau 
gumą.

Stovyklautojų džiaugsmą ap
sakyti, aprašyti yra gana sun
ku, reikia pačiam aplankyti sto
vyklą ir bent valandėlę kitą 
drauge su stovyklaujančiu jau 
nimu praleisti, kad galima būtų 
tą jų džiaugsmo pulsą pajusti, 
išjausti... Galima tik tiek tepa
sakyti, kad stovyklos geros nuo

nslys Punaląlgin

Praeities įvykių nuotrupos
(iexiQvak

dvasią: kokį pusmetį skautų na 
mai tik ir skamba lietuviškos 
dainos garsiais...

Nerijos jūros skaučių-Jūratė
Pastovyklės šūkis: Pamariais 

keliaujam, skamba dainos virš 
bangų ten Jūratė juostą audžia, 
iš saulėtų gintarų.

Jau pats šūkis pasako kur ei 
na, ko siekia jūrų skautės. Aiš 
ku; jos savo mintimis keliauja 
ten toli, už jūrų marių pasisemti 
tautinės stiprybės.Šios pasto
vyklės viršininkė — v. v. — vy 
resnė valtininke Rūta Kraliūnai 
tė, jos pade j ė ja-jūrų paskauti-| 
ninkė Milda KupcikeviČiūtė, sto 
vykios komendantė-gintarė vįr.' 
valdininkė Renata Pranckevičiū 
tė. Jūrų skaučių pastovyklėje 
stovyklavo 43 mergaitės, tai 
skautės, gintarės ir vadovės 
drauge. Taip, ši stovykla skai
čiumi mažiausia, bet drąsa ko
voti su vandens galybe stipriau 
šia! Nežiūrint ar saulė švietė, 
ar lietus lijo jos valandų valan
das irkavo, buriavo ir dainavo.

Jūrų skautininke A. Veselkie 
nė stovykloje ėjo lektorės pa
reigas, ji gintarės Įžodžiui pa
rengė gana gražų būrį skaučių, 
kurios stovykloje ir davė ginta
rės Įžodi. Apie patį gintarių ižo 
dĮ negalima niekam viešai pra-.

Vilniuje buvusi Gedimine gatvė, vadinama Lenino prospektu

Įpūdingai. ši kartą Į ežerą iš-.vanduo nuo 
plaukė dvylika Conu, tai indėnų 
tipo laiveliai, kiekviename jų sė 
dėjo po kelis skautus ir skau
tes. šie laiveliai rikiuotėje iš
plaukė Į atvirą ežerą ir čia nu
leido didžiulį vainiką, į ežero gel 
mę savo mirusiųjų atminimui pa 
gerbti. Skautų organizuotumas, 
tvarka teikė pasigėrėtiną įspū
di. O romantinės aplinkos nuo
taikos šias iškilmes darė dar Įs 
pūdingesnes, mistiškas.: saulė

bdt veidai 
spindėjo, tai 
pokštas!
ko dideliam 
bint šioje 
lyvavo 
Ir. Kerelienė, 
mingu žodžiu 
jūros skautus

varvėjo, 
džiaugsmu 

mielas 
vy- 

būriui ste- 
šventėje da 
skautininke 

pras- 
visus

sitarti; jis uždaras, paslaptimi ? žaiste žaidė žaliu smaragdu ban 
apgauptas. Gintarių Įžodis vyks _ guojančiame ežere, kuris kaip 
ta naktį, laive, ant vadens tik paties milžino akis mirksėjo mė 
tiek ir tegalima pasakyti. Už lyno rūko priedangoje. Po: mi- 
paslapties iždaviną dažniausiai rusiųjų
tenka nukentėti, tad tėriką: pas davė' Įžodį plaukio-jięio^ pastatą 
laptis išlaikyti, nėra ko-...

Jūros dienos iškilmės ant ežero
Jūrinė tradicija, kasmet pa

gerbti savo mirusiuosius ir kr 
tradicija yra atliekama gana

TENDENCINGAS

REPORTAŽAS
■ t

Pavergtųjų Tautų demenstra

Vertinant A. Merkelio pasakymą — jame juntama 
aiški -tendencija, o M. Krupavičiaus — dar specialiai su- 

' niekinti policiją. Visi trokštame teisybės, bet ar visi jos 
'paisome? Kas mūsų naudai — taip, o kas ne sukam, 
malam, nuslėptam arba iškreipom faktus, kad tik atro
dytame teisingi ir garbingi, o kiti — niekšai.

Šia proga verta paminėti dar vieną tariamą faktelį, 
nors su paminėtais ryšio neturintį, tačiau vertą dėmesio.

Dypukas, 1954 m. balandžio mėnesio vieną dieną, 
grįždamas iš darbo namo Western Ave., Chicago’je, įli
po į autobusą. Kai praretėjo žmonių skaičius, jis rado vie 
tą atsisėsti., priešais, bet užpakaliu, sėdėjo b vi mpterys 
iš Brighton ar Marquette Parko, o kitoje tako pusėje — 
ankstyvesnis ateivis lietuvis iš 18 kolonijos. Tarp.savęs, 
kalbėjo lietuviškai. Viena moteris, lyg verkdama skun
dėsi, kaip Lietuvoje buvo sunku moterims gyventi: “Oi 
buvo sunku. Vyrai moteris mušdavę, kutavodavo ir iš 
niekur pamačiaus nesulaukdavo”; Amerikonas, buvęs 
grinorius, atsiliepė: “Šitoj kantrėj taip nėra. Jei kiek, 
paringinai į polis steišeną, tuoj atvažiuoja polismonai ir 
tokį vyrą i dželą paima”. Amerikonas išlipo 16-je gatvė
je. Tylėjusi moteris prabilo: “Tai, sese, tau buvo-- sunku 
gyventi”. Antroji: “Kam, ar man?” —Taip, nugi sakei, 
kad tave vyras mušdavo ir kutavodavo. — Ar pasiutai!? 
Būtų pamėginęs, tai visi puodai ant jo galvos būtų ištyš- 
k ėję. - i * J, i ; /x, *

Dypukas išlipo 22-je gatvėje, todėl tolimesnio mo
terų pokalbio negirdėjo. . -

Tai ir tokių teisybių esama. Moterys neatrodo buvus 
politikės, tačiau “politiškai nušnekėjo”, kaip ir politikai 
apie 1926 metų įvykius. ,

Kad 1926 metais neramumai buvo keliami ir kursto 
mi bolševikinių komunistų(ir kad prie “kažko” jię ruošė
si, užsimena ir kvislingas Justas Paleckis .savo, knygoje ■ 
‘‘ D A Jc-n L•

nei kainavo nemažas pinigines 
išlaidos.

J. K. nutylėjo, kad Marque
tte Parko barzdukinės apylin
kės vadovai tą pačią dieną su
rengė pikniką, kurį kelias die
nas prieš šią demonstraciją gar 
sino spaudoje. Lyg jie nebūt ga 
Įėję jj suruošti kitą dieną.

J. K. savo reportaže suminė
jo dalyvavusius šaulių vadovus 
bet nutylėjo visi RL. B-nės 
vadovus, kurie beveik visi su 
daktaru Vyt. Dargiu priešakyje 
ėjo eisenoje. J. Kaunas “Gimto
jo Krašto” bolševikinio šlamšto 
redaktoriui pasižadėjo rašyti ob 
jektyviai. Kodėl jis vengia ob
jektyvumo rašydamas apie tą 
organizaciją, kuri aiškiai pasisa 
ko-' kovojanti prieš tautos oku
pantą? K. Str.

iav urieuauKuie. ru wi- -- - n, . . .. , , ,iškilmių kelis ’ skautės Cljoje’ Cfuca^e- ®^et daly va- 
h. yo virs oOO lietuvių: saulių rink 

, t, ... ., . , tinės su savo vadovais, kitos mauoste. Po oficialiu iškilmių, bu-•; . ' : . . 7 .. ... . ’. V - zesnes organizacijos su keliaisvo įvykdytas ir jūrinis knks i .“.-j.-. «>£ . , .
tas”: datusios įžodi buvo sumes ip
... , * , .. . antai, Namų savininku, Lietuvostos į ežero bangas,-.bet ne viena j.. ■ ■ *’
ju nenuskendo-, čia "pat, kaip un tvu'Į’ mUsv-t. .. , ,. 
dhiės ištfaukė >i krantą Nors^-'Bet reikla iabai apgailestauti, 

" KąfflM«4iepos men., 23
rii j Draug^ Į^ąrąsė-neteisingą ir 
[ienifėncingą ą^gįsią demohstra 
Ui jąK. informąęi  jją.\ Jis rašo, kad 
||aįyvavo ’tĖ-neį !bėf nutylėjo 
hiūri. LB-nė. Juk i jei nė RL.
įB-nės nariai įr jo$..suorganizuo- 
|bš tautiniais4 rŪbHis’mergaitės, 
j^ai lietuviųvpasięodymas būtų 
buvęs labai menkas, nes barzdų 
įrišęs- Dendfuomenės'dalyvių ten 
tedalyvavome daugiau dešimties 
Asmenų. - • .
į* Gi, RL. B-nės vadovaujant J. 
Ęagdžiui ir p. .Tridienei Mar
quette Parko, taip pat Cicero, 
Brigton Parko apylinkių ir Vi- 
jdurio.Vąk. apygardos dalyva
vo šimtai,-kurie atvyko samdy
tais-autobusais. k~- 1

Plakatus su Įrašytais šūkiais: 
Laisvės Lietuvai ir su p. Jurgu 
tienės ir jos dukrelės-paveiku 
lais parūpino RL.B^nė, kuriais

u

-   ., t wMf<ir |WW.

Liberation’s woman.

. <&

’'

•/‘*'T Z&*. wek

— Interpeliantai priminė lapkričio Š H". 'įvykius žlšečių 
salėje ir lapkričio 28 d. Tilmanso salėje kairiųjųtdarbinin 
kų -mitingus, kur, esą, bolševikąi^įvąldžic^Įf atstovų aki-

f JdbUy Pitcher loved her husband.. .•$
' So much so, that when he went into batik 
□ring the Revolution, she did too. Right by his side.

Then one day, while loading cannons, he was

Savings Plan at work, a little is set aside from each.

Today, when it’s time to take
or dtttroyaf

When you. join the Payroll

your future. And in America s, too.
So buy United States Savings Bonds.
Right frerm tKp ctart it’c Arm

in her country. So she picked up 
e her husband left off. And when

cf5

erica.

,• Anglijos karaliaus dvaro 
gydytojas Claudius Amyand 
padarė pirmąją sėkmingą apen
dicito operaciją 1736 m. Chirur 
gas Crawford W. Long darė 
operaciją pirmą" kartą visiškai 
apmarinus ligon į 1842 m. Geor 
gijos valstijoje Jefferson ligoni
nėje.' Dr. John F: Alksne šu 
grupe asistentų ilgiausiai opera
vo devyniolikmečio Viktorą 
Zazuetos smegenis. Operacija 
užtruko 31 valandą. Tai buvo 
1972 m. San Diego ligoninėje. 
Edinburgo ligoninėje, Anglijo
je, buvo padaryta operacija 
trumpiausiu laiku. Dr. Robert 
Liston (1794-1847) nupiovė sa
vo pacientui koją per 33 se
kundes.

• žmogaus nervų sistemoje 
refleksai keliaują 265 mylias 

pasinaudojo ačiū nepasakę ir per valandą. Vyresnių žmonių 
ų- barzdukinės Bailės dalyviai, reflekso greitis sumažėja apie 
Šių -plakatų paruošimas RL, B- 15 procentų.

........~ NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

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

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ______ ______ $1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psE, su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.----------------------- .------- .-__ $1.00

i«.U So HaJsted Street, Chicago, fllinob 60608

jau autą tanas atspausdintą ir galima gauti įmygą nnkoje

CH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Al ek Jo Abroie.Wfii įprašantį pastaUnlq 90 metų

Chhxguft lietuvių gjveunaą ir jų aUiktui darbui Cb4 pal. Kail* 
310. Ulcidu zkuaiMiKUa Lietuviu Utorijos Drau&ja

Knygoje aivtinavęa u e turu, pirm*
lietuvių kolom jo*, ♦mOi tllb La Lytos LL4-
uyCius, Įsteigi įtUįMUUi, Lunų viiv puvo 1X1. Ii teauo draugi j K

'.f d H rciktc-enių tinonfų biogr<ll-
>, •vcailoUiuų, ir

JmH4u, įsUrigtot DiukykiOA, sKaiiy>clu>( btn-

puA^iiiietišiu cb.iM, 
jot PnoU Uo> ULjrnUM MaU'VuH 
lutų organized j u bUiKU 
Lai ir kt.

Murinieji bih
Orderi *

AMERIKOS MKTUV1Ų ISTORIJOS UHaUGUoS 
vardu ir pasiųsti:

|735 So. Halrted 8L, Chfca<o, Ulf SOAOS

i*»lpU, praAomJ panlytl čcfc) trot Money

inteligentijos išžudymo”.' (228 psl.);. --'i
Vakare iš Kauno -buvo 'gautas -pranešimas/ .kad aps

krities viršininkas Kundrotą? ąt^iš|a^j^j jo vietą grįž
ta; prieš tai buvęs apskrities. viršininkas Aųtanąs Kubi
lius. Polit. polic. valdininkas Požėra gavo įsakymą, pa
sikvietus’ ąp^trities policiją,. s ilintiniėtr^Eikiia^  ̂
munistus, Xas..tupj>KyŽp '

Pirmą savaitę nebuvo “girdėti " hfepSs 
kusiu vyriausybes pasikeitimu. Zmones^jBie^^Įvąr 
džiaugėsi; žydai ir darbininkai tylėjot 
mokratai džiaugėsi, kad perversmas ųvyka b^Žirą^’o pra 
liejimo. Bendrai tariantį "gyvenimas ’ įėj&'į 
žes. Kas darėsi politiniuose 'slūdfehiųaš^t^ąų|^Įai gy
ventojų nerūpėjo: jie norėjo ramaus ir- saugaus.-gyveni* 
mo. ■ •. ; * ■ - . : ■ ii

lllH IRIU

Sovietų Lietuvoje pastatyto gauleiteriu ^“kvislingc 
Justo Paleckio knygoje ‘-Pėdsakai smėly’--yra taip para-

— Gruodžio 20 d. Voldemaras sutiko pasikalbėti '.su*' 
spaudos atstovais. To pasikalbėjimo ypač prašė užsienio 
žurnalistai... Voldemaras visų pirma kalbėjo.apie pervers 
mo priežastis. Jis pavadino buvusiąją .- vyriausybę “ne
natūraliu parlamentariniu padaru’” ir apkaltino ją ■ dą- 
rius nepagrįstas nuolaidas, kurios turėjusios net privile
gijų pobūdį. Kraštutinieji, Arba ekstremistai, turėję ne
varžomą laisvę savo propagandai ir atvirai ruošėsi pa
imti valdžią į savo rankas. ’ Voldemaras .pąreiškė. nuomo
nę, kad bolševikai negalėtų, esą, prieiti prie valdžios Lie
tuvoj, kad ir labai trumpam laikui: Iš kitos pusės, esą, ne . 
būtų jokios prasmės sudaryti sovietų respubliką Lietu
voj, nes ji tučtuojau būtų Lenkijos pagrobta.

— Pilsudskis siekęs Lietuvą užgrobti “ ir norėjęs pa
kartoti Želigovskio žygį Kauno link. “Sūkilimaš tūrėtų 
būti padarytas bolševikų, kurie, , iššaukdami neramumus, 
priverstų Lenkiją imtis apsaugos priemonių ir eiti Kau
nan pagalbon Lietuvos vyriausybei”,. — kalbėjo Volde- . 
maras. (277 ir 278 psk). •*

• ■. _• , ’

— Stačiai teisindamas perversmą, Voldemaras pasa
kė: “Kai karininkai pamatė lenkų invazijos pavojų, ku
rį turėjo išprovakuoti dolševikiška akcija, remiama pini 
gaiš iš Varšuvos, tai jie nutarė imtis atitinkamų priemo
nių. Taip pat buvo įr kitų priežasčių, kurios vertė kariuo 
menę sukilti, kaip ‘antai, korupcija, netaktiškumas, vy
riausybės nesugebėjimas vesti krašto reikalų

Perversmas įvyko labai tvarkingai ir nepaprastu 
greitumu. Tai yra geriausias įrodymas, kad vyriausybė 
buvo visiškai izoliuota ir neregė. . Perversmo, pasėkos bus 
pirmaeilės reikšmės”, (278 psl.).

• (Bus daugiau).
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O. Alminiėnė

Kambariui Įrengti

1800 So. Hoisted St

įsijungusi į visuomenine veik
lą apie rudenj laukiame ją su
grįžtant prie visuomeninių dar-

lės V. Norvilaitė ir St. Kaunelie 
pė, o Šeimininkės tvarkosi kaž-

$3.00
$2.00

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti, 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siusti tokiu adresu:

Pis 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.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

minėsiu. Publikos buvo apie 150. 
Reikia skaityti, kad kultūrinis 
išvažiavimas visais atžvingiais 
pavyko.

Vasarinė išvyka i gamtą

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo,

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

— Adv. Raimondas Sakis-Su- 
kauskas šiomis dienomis pakei 
tė savo raštinės adresą. Jo adre 
sas 3250 West Big Beaver Rd. 
48084. Tel. 649-1160. 1

to reikėjo ir dar šaulių kultūri
nėje popietėje?

Paskutiniame menines progra 
mos punkte perskaitė iš savo kū 
rybos eilėraštį aktorius iš Grand 
Rapids, Pranas Turuta: žydi 
Tėvynė ir Žydės. Tuo ir baigė
si meninė programa. Dangui ap 
siniaukus ir artinantis lietui pas 
kabomis vyko laimės traukimas. 
Labai daug buvo fantų, o taip 
pat ir laimėtojų. Surašiau jų 
27, negi čia visus gali išvardin
ti. Mieli laimingieji, džiaukitės

jai. Reikia manyti, kad -^ąrbas 
greitu laiku bus užbaigtos. šiais 
metais įvyks iškilmingas atida
rymas, kuria nors tautinės šven 
tės proga. 4 < A. Sukauskas

Šių metų kaitrią vasarą aug
menijos vaiski žaluma bei so
driai žydinčios gė'ės, mena Lie
tuvos gamtos grožį, tai ir ima
ma Sodybos aplinkoje ja gaivin 
tis liaudies ir poetų sukurtoms 
dainom, bei dailiuoju žodžiu.

Liepos 31 d. sekmadienį, dr. 
J. Adomavičius pasveikinęs so 
deiyje susirinkusius tautiečius, 
prisiminė tėvynę Lietuvą, kaip 
gražiausią kraštą, patikslinęs 
tai vyriausio žydų rabino Copk 
County ligoninėje teigimu, kuris 
esąs išvažinėjęs visus pasaulio 
kraštus, bet nematęs nei vieno, 
gamtos grožiu prilygstančio Lie 
tuvaL

tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai fcr po 
L-Lą absoliuti dauguma yra art* patys buvę 
inkų valkai, reiškia, kad ši knyga bu* brai 

ypač kadangi knyga su tokia meile 
radėjus skaityti nebesinori pertraukti, 
•turai Mals žodžiai*: “Dėkingas sūnų*
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166 psL, minkšti viršeliai----- ---------------------------------------------- ?4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemų liorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

Knyga* vbaknt reikia pridėti 23 et pašto Išlaidom*.

N A U J IK N 08,

‘i ra jdomiai* aprašymai*. iliu- 

ALAMNIŲ. Trijų dalių Lietuve*

Alfonsas Šidagis padarė pra 
džią giesme Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį”. Jonė 
Bružienė padainavo tris dainas: 
“Kuri bėga Šešupė” ir kt. Jonas 
Ramoška dainavo keturias dai 
nas:“Kur banguoja Nemunėlis” 
ir kt. Alfonsas šidagis — ketu
rias dainas: “Dukrelė jaunoji” 
ir kt. Po jų, svečias, Vyčių cho 
ro dalyvis Stasys Stasiūnas džiu 
gino keliom dainom — “Kur ba 
kūžė samanota” ir kt. Vieną 
dainą atliko duetu su sesute 
Elzbieta. Kitas dalyvis padekla

A. L. Tautinės S-gos Detroi
to skyrus rengia išvyką rugpiū 
čio 7 d. feėkmadienį O. ir č. ša- 
deikų sodyboje kuri yra 2875 
Wellington Rd., Farmington 
Mich., tarp 12-13 mylios prie 
Middle Belt Rd. Skyriaus V-ba 
maloniai kviečia Detroito ir apy 
linkių lietuvius dalyvauti šioje 
išvykoje. Dalyvių patogumui ren 
gėjai pasirūpins pietumis, / Už
kandžiais ir gėrimais.

R. Gariiauskaitė išvyko 
Į Paryžių

Jūrų šaulių "šviturio “kp. 
vicepirm. Juozo Kinčiaus motina 
Ona Kinčiehė gyvenanti Lietu
voje, mirė liepos 3 d. Sedos mies 
tolyje.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKOJI PAMARĮ

*U iėmėteplu Ir paveikslais apraše Pamarį, senos ]© 
yyvantoįra ir. ąamtę. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina minkšti vlrioIIaL

Periiantianii paštų reikia pridėti dar 50 tentų.

NAUJIENOS

— Solistas ir mokytojas Pra
nas Zaranka * šiomis dienomis 
persikėlė į naują vietą. Jo dabar 
tinis adresas: .9101 Columbia, 
Redford, Mich. 48239 Telefonas 
937-1143. » '

Jonas Žymantas 
geriausias plaukikas

CHICAGO. — Penktadienį 
įvyko, Chicagos Parkų Distrik 
to priežiūroje, dviejų mylių dis
tancijos plaukimo lenktynės 
Michigan© ežere prie Navy Pier. 
Dalyvavo apie 120 kontestantų. 
Prie starto pirmuoju grįžo dvi 
mylias kuris nuplaukęs 17- 
metis plaukikas Jonas Zyman 
tas iš Tinley Parko. Dvi mylias 
nuplaukti truko 18:32 minutes.

tvarko geriausi bartenderiai St. 
ir J, Bartkai ir J. 
Gerk ir linksminkis 
atsiradę ir akordionistas P. Pet 
ravičius kuris visiems pakėlė ge 
resnį ūpą. štai,ir šeimininkės 
atsirado su maistu: A. Jonynie 
nė, P. Poderienė, E. Jodinskienė, 
Ų, Valiukėnienė, L. Mengėlienė 
ir kitos;- patiesė ir pridėjo ant 
stalo. įvairių gerybių — tik val- 
zyk. .
'.Po vaišių prasidėjo meninė

% KNYGOS ANGLŲ KALBA
JasmhiM, A KISS TN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymių nuotykių 

aprašymai, paimti S gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 paL Kaina 3250.

’ Dr. JtMCM B. Končiin, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
laatrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 142

mavo tris Pern. Brazdžionio ei 
lėraščius ir tris Maironio.

Dainų intarpais dr. Adoma
vičius, didžiai vertindamas poe 
to Maironio gilų gamtos grožio 
pajautimą, skaitė jo poeziją: 
“Graži tu mano brangi tėvynė” 
“Tėvynės dainos jus malonios” į 
ir dar eilėraščius. Nepamiršda
mas savo profesijos dr. Adoma
vičius pakvietė visus atidžiai pa 
siklausyti jo pranešimą apie vi 
siems žinotinas sveikatos nega
lias. Dėstė aukšto kraujo spau
dimo kenksmingumą paslaptin
gą negerovę sklerozę, kuri trum 
pina amžių ir i 
trys šaukliai, turintys tarpusa
vy ryšį. Plačiai aiškino kaip jų 
vengti ir kas yra tų ligų šukė 
Įėjai.

Vos baigus daktarui kalbėti, 
pasirodė atvažiavęs jo mokslo 
draugas Vincas Kačinskas su 
glėbiu paties išaugintų pomido 
rų Sodybos gyventojams. Jam 
nuoširdžiai padėjojus ir atsisvei 
kinus, dr. Ad. padėkojo Dievui 
už mielą dieną ir kultūrinės pro 
gramos pabaigai kvietė visus su 
giedoti “Marija, Marija”... Po to 
vieni užėjo į užkandinę, kiti, 
kaip įprasta, laukė eilės kraujo 
spaudimo pamatavimui, liko ir 
sodne pasigerėti gražia aplinka. 
Laukiam ir kitų tokių sekma
dienių, jeigu oras nenuskriaus 
vasaros.

Detroito naujienos
St. Butkaus šaulių kp. kultūrinis išvažiavimas-

Išvažiavimas-popietė liepos 24| jų vardinių proga; 0. šadeikie- 
"V. ir A. Vasiulių gražioje

I 1T» 8. HalM St, CMon m. HA 1-<1W
MMMMM

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai---------------- 88-00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
' minkšti viršeliai_____________________________ _____________81-50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

296 psL, minkšti viršeliai

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta' kaip 

Naujienos šia knygelę 
už $1.25. Jeigu 

atsiųsti $1.50 čeki 
Pinigus prašome

1,000 juodžių agyvendins 
tarp baltųjų

JAV Apgyvendinimo ir Mies 
itų Gerinimo (IIUD) departamen 
tas, kaip oficialiai pranešta, se- 

1 gregacijaj pagydyti ieškos vie
ptos mažiausiai 1,000 mažų paja 
mų; šeimų Chicagoje apgyven
dinti naujuose arba egzistuojan 
čiuose rū muose mieste ir supan 
čiuose miesto pakraščiuose bei 
apskrityse.

Tos šeimos dabar gyvena Chi 
cagos Butų Valdybos (CHA) 
pastatuose arba laukia eilės gau 
ti C H A apartamentą.

HUD tikisi mažiausiai 150 to 
Į kių šeimų apgyvendinti Cook 

širdies ligas. Tai apskrities bendruomenėse, 145 
šeimas Du Page apskrityje ir 
po 20 kiekviename Lake, Will, 
McHenry ir Kane apskrityse.

pirm. ’ Vincas Tamošiūnas. Jis 
piriaiaušią pakvietė ir susodino 
į; kėdes vjšas ■ Onas pagerbimui sena žaizdelė buvo paliesta, kam

$2.00
SkHma j>0 užrinkytl paštu, atsiuntus č»k[ irba monay orderi, prie 

mnWytee kainos pridedant 50c. persiuntimo ŪHaldom*.

RIMTA KNYGA
MavHoeoeo pollme e*utį puikių knyęv, kvriev p*pu«I b*t koki* 

knvfu «plnt» ar lonlynę.
AloksOMrv FakelnllH*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų

I i ■trimlnlmai Ir įvykių bei vietų aprašymui, skaitomi kaip ro
maną*. M7 psl. Kaina SS.

A. PakatnSkla, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
fcr Įtiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymaL ruskir*- 
tyti į 12 dalių. 2M psL. kaina SS.

Dr. K«rs Orinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomą*. Gra- 
Mah vtrieliala. S3S p«L Kaina S8.00. Minkštai* virt. SS OO 

/Pro*. Vaef. BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIiKU'KNYGŲ ISTO
RIJA, I dali*. 208 pat. įrišta — SS.OO, minkštai* vir
šeliai* — 22,00; n dalis, 223 p*L. įrišta — S3.00. minkš
tai* viršeliai* ________________________ — ---------- SJ.M

Menritae Tema* — TamaiavakM, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
PtkalsAa Ir Labruvo*. apskrity a ra [2—'
•tradjonrf* ir dokumentacija. 338 psl.. kaina S8.

E. Koaienaa, YARP ŽALSVŲ k _ t“ V- ~ "
partisanų buitie* romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina M*r0n4, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIRNOH GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

JO> VrtUO*«N8S VĖlKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr.A.J.Guse^ — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Užančius 1905

■ Jartų^tvykiM, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
~ ■ ........................................ ■ $3.00

priežiūra, sveikata ir gnfls.
r $4.00 dabar tik ---------------

'v: Maišto •tfrielltia tik į______ —____________
Čir. A J. ;ji- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
; •- po Europa įspūdžiai. Dabar tik ---------------

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. ? TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

vičiui grojant akordionu publi
ka Onoms padainavo :x Graži Tu 
mano brangi Tėvyne.

Istorikas J. Švoba paskaitė 
daugiau politine tema praneši
mą: Lietuviai, būkime lietu
viais. šiame pranešime palietė 
išeivijoje mūsų nesutarimus taip 
pat ir Bražinskų opų reikalą. Jų 
reikalu pastabas padarė vienam 

Augaitis. kitam spaudos darbuotojui. Tas 
Netrukus j viskas tvarkoje ir laiku, bet .kad 

priminė jau senai užgijusias 
žaizdeles, būtent, valdant Lietu 
vą socialdemokratams buk tai 
jų vyriausybė raštu ar žodžiu- 
nepasake, kreipėsi į vokiečius, 
kokiu reikalu taip pat nepasa-. 
kė, girdi tai negerai padarė. Rei 
kėjo aiškintis tarp savųjų. Juk 
visiems mums- žinoma, kad ir ki 
toms srovėms valdant Lietuvą 
būdavo palaikomi geri santi- 
kiai su kaimynais pasiguosti ar 
tartis. Kuriais sumetimais ta

uę, O. šostakienę, O. Selenienę, 
sąrvįetėje jau praeityje. Sekma O. Janerkienę, O. Brizgienę ir 
dienį iš. ryto eras buvo nepapras O. Bartkienę. Visos Onos buvo 
tai grąžus ir išvažiavimui ne- pavaišintos raudonu vynu. Onų 
ląbąi palankus. Apie 2 vai. ir aš garbei puikiai parašė poemą ra 
ąfširadau Vasiulių vasarvietėje, - šytojas Balys Gražulis. Poemo 
Pirmąjį sutikau mielą šeiminiu je buvo išvardintos anų laikų 
ką beeinantį į parkavietę su rū Lietuvos valdovų žmonos Onos, 
pesliu, girdi einu pažiūrėti kaip jų tarpe ir Vytauto Didžiojo 
pąrkinasi, kad užtektų vietos vi žmona Ona. Rašytojo B. Gražu- 
siėms. . G. i lio poemą jausmingai perskaitė
L Šaulių vadoyyvė jau nuo pat aktorius Karolis Balys. P. Petra 
lyto triūsia, dirba, laukia sve
čių. Po atviru dangumi laimėji
mo stalas apkrautas įvairiomis 
dovanomis: Knygos, meno dir
biniai bei skystimėlis. Stalą tvar

Kaip jau visiems detroitie- 
čiams žinoma, prieš du metus 
Detroito lietuviai pasišovė Way 
ne State Universitete įruošti' lie 
tuvišką kambarį. Tam reikalui 
buvo telkiamos aukos ir surink 
ta pakankamai lėšų. š. m. lie
pos 28 d. komitetas buvo susi
rinkęs posėdžio galutinai aptar 

Visuomeninkė Rita Garliaus- ti kambario įrengimo darbus, 
kaitė išvyko į Paryžių gilinti sa [Nutarė įrengimo darbus atiduo 
vo studijas. Kadangi Rita yra iti Evelland Statybos Kompani-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juoras D*up*r»t. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija 
t» Chlęagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ŪJdo švietimo problemos ūkininkų krašte, u dalis: žemė* 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius sav* žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimą* 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandien*, drąsiai galima sakyti. Beturiu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros raisto , 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. 1

Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi I 
absoliuti Beturiu t__ ‘ ' ----
šaulį išblaškytu Beturiu i 
nlnkal, arba ūkininkų v 
liūčiai Beturiu daugumai, 
žemei parašyta, kad pi.. 
autoriaus skiriama Lietui 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių ra daug rairdelių Ir lentelių, kaina tik 13.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi tinsti tokiu adrata:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8

Gavę ptnlfoa, taojaų knygų pratusi**.

aram

ESLJC1 fi|

^teraus kam* * aaaooB < i
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$2-50

Surviliškio tiltas per Nevėžį (Kėdainių apskrity). Tiltas yra savotišk 
konstrukcijos ir gražios gamtos aplinkumoje sudaro puiky vaizdą.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrai sekmadieniai, na® 
s vai. ryto iki 5 vaJL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 tiL

Imasi priemonių eisenoms sustabdyti
Chicagos miesto savivaldybė, nustačiusi, kad šio 

miesto kingininkai turi visai kitų tikslų, negu Dr Martin 
Luther King Jr. organizacijos Įstatai skelbia, paskutinė
mis dienomis ėmėsi priemonių beprasmėms eisenoms Į 
Marquette Parką sustabdyti. Pirmiausia aiškų pareiški 
mą padarė Chicagos policijos vadas James Rochford, o 
vėliau miesto taryba kreipėsi i teismą ir gavo municipa

linio teismo nutarimą uždrausti beprasmes eisenas Į Mar 
quette Parką.

Rev. A I. Dunlap, Chicagos Dr. Martin Luther King 
Jr. Koalicijos vadas, buvo pareiškęs, kad jis organizuo- 
siąs eiseną i Marquette Parką su leidimu ar be leidimo. 
Jis laiku nesikreipė i savivaldybę leidimo eisenai ir jo ne 
turėjo. Be to, miesto miesto savivaldybė dar buvo gavu
si teisėjo nutarimą neorganizuoti jokių eisenų be leidimo. 
Rev. Dunlap, kaip paprastai, be leidimo ir policijos pro
tekcijos nedrįsta savo pasekėjų vesti į Marquette Parką. 
Nevedė jis jų nei paskutini liepos šeštadieni ,nevedė jų ir 
rugpiūčio 6 dieną. Teisėjas Berg buvo paskiręs laiką teis 
me tuo reikalu aiškintis, bet kingininkai ten net savo ad
vokato nepasiuntė. Praeitą šeštadieniĮ jie paskelbė, kad 
eisenos nebus ruošiamos iki rugp. 22 dienos. Greičiausia, 
kad nebus jų ir vėliau, bet jis paliko šią datą atvirą, kad 
jis pats arba jo pasekėjai galėtų pasakoti apie būsimas 
eisenas. ;.L L

Greičiausiai, kad tų eisenų Į Marquette Parką ne- ( 
bus, nes patys gyventojai ėmėsi priemonių bereikalin-J 
goms beprasmėms kingininkų eisenoms sustabdyti. Ash- j 
land Avenue gyventojai juodžiai praeitos savaitės gale 
sudarė organizaciją “Operacija Stok!” šios operacijos , 
svarbiausias tikslas — sustabdyti kingininkus nuo eise- ( 
nu Į Marquette Parką ir nuo triukšmo kėlimo Ashland 
Avenue apylinkėje. Kiekvieną kartą, kai kingininkai ren 
giasi eisenai Į Marquette Parką, tai ne tik ties kinginin- ' 
kų centru, esančiu 6430 So. Ashland, bet visoje apylinkė 
je nukenčia biznis, mokslo Įstaigos ir nieko dėti gyvento
jai juodžiai, kurie nesupranta, kuriais sumetimais Rev 
Dunlap veda savo žmones i Marquette Parką.

“Operecijai Stok!” priklauso. visi Ashland Avenue 
biznieriai, ramūs gyventojai, buvusieji arba-esamieji kan

didatai įvairioms miesto savivaldybės pareigoms, moky
to jai. vaikų tėvai ir pavyzdingi Chicagos gyventojai, jie 
toje pačioje Ashland Avė, visai netoli nuo kingininkų, 
6411, tiktai kitoje gatvės pusėje,. įsigijo savo centrą, iš 
kurio planuoja įtraukti visus vietos gyventojus kovai su 
maištaujančiais triukšmadariais. Jie nenaudos prievar
tos priemanių, bet bandys pasiremti ^veikiančiais krašto 
įstatymais ir savivaldybės patvarkymais visiems miesto 
gyventojams. Pirmon eilėn, jie apskundė Rev. A. I. 
Dunlapą už bereikalingą triukšmo kėlimą, bizniui daro
mą žalą ir gyventojų Įžeidinėjimais bei ir trafiko truk
dymą. Jie prašo teismą iškelti iš tos ramios apylinkės 
triukšmą keliantį kingininkų centrą, esantį 6430 So. Ash 
land. Kiekvieną kartą, kai kingininkai ruošiasi eisenai, 
tai nukenčia apylinkės biznieriai. Jie priversti uždary- 
nėti krautuves, kad besigrupuojantieji kingininkai neisi 
veržtų į vidų ir nepradėtų nešti prekių. Jie privalo dabo
ti, kad nebūtų išdaužyti langai, šaligatviais einantieji 

'kostiumeriai negali prieiti prie krautuvių, nes visi šali
gatviai pilni jaunų žmonių, kurie neleidžia pirkėjams 
pasinaudoti. Dažnai pirkėjai išjuokiami* o kartais net ir
apspjaudomi. Krautuves uždaro kelioihs’ valandoms, jas i iq metų po to, kai 1966 jį palei 
ofidorn Izoi Vi nmrn'vi iccvio L'ivctr\ LrrU . Imti nri’-mrL-n ^rynt * *

da vo nepaliaujamai.
JokubyuM kūv«i Wbėj* ang
liškai (Oajordo tame, kurios 
išmoko kurį laiką Sibire išbu- 

|vęe viename lageryje su anglais
Iš pasikalbę j ifno su St. Cathe buvo paleistas, jis vėl buvo įka politiniais kaliniais), KGB mą 

rines Standard reporteriu Mar- lintas už mėginimą “nelegaliai nė, kad jis yrą kokios nors rū- 
tin van Nierop, dalyvaujant apleisti Sovietų Sąjungą” šį šies- konspiratorius.
daug pastangų padėjusioms jį'kartą jis gavo atidirbti visą 10 Metai iš motų pagrindinis 
iš vergijos išvaduoti įtakingam ' metų terminą. I maisto davinys buvo žuvis, kar
visuomenės veikėjui Steponui į Dėl jo intelektualinių polln-'tais sugedusi per anksti atitir- 
Šetkui ir Kanados Parlamento krų jis vis atsidurdavo speeia- 
atstovui Gil Parent:

“Kaip gera, atvažiavau tokiu 
šiltu laiku. Tiek ilgai šalus. Tiek 
daug metų darbo lageriuose”, 
susimąstęs ir truputį nusišypso
jęs Kęstutis Jokubynas pradėjo 
pasakoti savo 17 metų kančias 
rusų kalėjimuose ir darbo sto
vyklose ir pagaliau paleidus de
šimtmetį persekiojimų savo gim 
toje Lietuvoje. '

Tik prieš pora mėnesių leis- kartą jo draugai susirinko į 
tas išvažiuoti iš Sovietų Sąjun- atsisveikinimo pobūvį. Jis nėšio 
gos Mr. Jokubynas buvo atva-’ja su savim Sacharovo fotogra- 
žiavęs į St. Catherines aplanky- fiją su įrašu:: “Kostui — ge- 
ti Steve 'šetkų ir MP (Parlamen ram atminimui — su giliausia 
to narį) Gib Parent, kuriuodu Į pagarba linkėdamase laimės jū 
veidino rolę gauti jam laisvę ------------- ’*—”
išvažiuoti iš Sovietų kontroliuo
jamos Lietuvos.

Pustrečių metų truko Hamil 
tone gyvenančiam jo broliui ir 

‘daugeliui kitų įvairaus rango 
kanadiečių gauti jam išleidimą. 
Kaip jis pats pastebėjo, rusai 
ypatingą prieš jį turėjo akį dėl 
jo reputacijos kaip neeilinio di 
sidento.

“Jie visą laiką dėjo pastangas 
rasti progą prie manęs už ką 
nors prisikabinti, kad galėtų ma 
ne trečią kartą padėti į kalėji
mą”. Tie “Jie”, paaiškino Joku 
bynas, reiškia Sovietų slaptoji 
policija, KGB, kuri sekiojo kiek 
vieną jo žingsnį per paskutinius

Į liuose lageriuose, kur gavo susi
pažinti su dabar žymiais vadina 
mais disidentais.

Savo draugų tarpe jis skaito 
rašytoją Andrių Sacharovą, bio 

, ogą Sėrgiejų Kovaliovą ir An
die jų Tverdochliebovą, moksli
ninką, kurs už savo aiškias pa
žiūras tik neseniai paleistas iš 
tremties Sibire.

Būnant Maskvoje paskutinį

V. KAROSAS

Radvila Juodasis✓

(Komentarai)
Tokiu pavadinimu išvydo lietuvišką pasaulį Bru

nono Bušackio istorinis veikalas, kuris savo origina
lumu ir dvasia iškyla i pirmąsias pozicijas visame po
kariniame laikotarpyje. Pats veikalas ir jo autorius 
yra neįprastiniai lietuviškai aplinkai. Gimęs ir augęs 
Žemaitijos žemėje, nebuvo paveiktas konservatyvios 
dvasios. Raseiniuose baigęs pradinį ir vidurinį išsila- 
vinimą, drįso įžvelgti į patį dramatiškiausią lietuvių 
tautos periodą, kuriame buvo nulemtas jos tolimesnis 
likimas.

Gimęs pamaldžioje liuteronu šeimoje, mažai tek
reipė dėmesio į Maž. Lietuvos reformaciją, bet visas 
savo pastangas sukaupė Didž. Lietuvos kalvinistinės 
reformacijos bei greta pasireiškusio radikaliai-ekstre- 
mistinio arijonų sąjūdžio nagrinėjimui.

Baigęs Kauno u-to teisių fakultetą, Bušackis ga
lutinai atsipalaidavo nuo romantiniai nacionalistinio 
istorijos interpretavimo, taip būdingo veik< visiems 
lietuvių istorikams, ir pažvelgė į nagrinėjamą laikotar 
pį visos Europos apymlyje, kurioje tuo laiku vyko 
žūtbūtinės kovos tarp viduramžių ir gimstančios nau
jųjų amžių ejiochos. Šioje kovoje Radvila Juodasis iš- 
’ i- monumentali figūra, kurį autorius pastatė 
savo v< i... ’ centre, nes nuo jo laimėjimo ar pralaimė 
jimo priklaus, visa tolimesnė lietuvių tautos istorijos 
eiga.

(Bus daugiau)

pyta. Bet reikėjo valgyti ar ba 
du mirti. “Iki šiai dienai nega 
Ji u pakelti jos smarvės", pasakė 
jis šetkaus svečių kambaryje.

Bet šiandien jis laisvas ir gą 
Ii daryti ką nori. Pirmas daly
kas, ką jis nori padaryti, tai ap 
lankyti buvusius kalinius, ku
riuos pažinojo.

Vieną mėnesį jis praleido Pa 
ryžiujė pas vieną, kurs dabar 
profesorauja Sorbo.no j e vėliau 
pas kitą praleido savaitę Washin 
gtone. Bet vakar dieną jis re
zervavo išreikšti padėką Mr. šet 
kui, Centro Europos Kraštų Or 
ganizacijos nariui, kurs rūpinosi 
jo išleidimu iš (okupuotos) Lie 
tuvos.

Vėliau, Mr. Parent’s ofise, 
Ging gatvėje, jis širdingai dėko 
jo MP (Parlamento Nariui Mr. 
Parent) už rūpinimąsi jo reika 
lu Valstybės departamente. Mr. 
Parent Į tai atsakė.

“Mums malonu, kad esate su 
mumis. Mums malonu, kad'gali
te gėrėtis mūsų laisve ir, tai pa 
sakius, dabar jus esate vienas 
iš mūsų”.

su naujame gyvenime”.
“Paskutiniu metu jis turėjo 

darbą Vilniaus technologinėje* 
mokslinėje bibliotekoje, Lietuvos 
sostinėje kaip ekspertas kalbi
ninkas, mokantis net garbią 
Swahili (Afrikos negrų popu
liarią kalbą) būdamas kalėji
me įsigijęs plačią praktišką pa
tirtį su elektrikos mokslu, jis 
rusams buvo labai vertingas ka 
taloguojant užsienių techniškus 
leidinius.

“Nors esu apsipratęs su viso
kiais sunkumais ir galiu dirbti 
bet kokį darbą, bet pradžioje 
bandysiu gauti darbą biblioteko 
j e”, sako Mr. Jokubynas. Sunku 
mai, apie kuriuos jis kalba, yra 
katalogas Sovietų sistemos bru 
talumų žmogui ir jo laisvei. L

Jis buvo tiek daug kartų

I

atidaro kai kingininkai išsiskirsto, kol -kingininkų cent
ro nebuvo So. Ashland Avenue patalpose,dai biznis buvo 
gyvas ir naudingas ne tik pardavėjams,'het ir pirkėjams.

Be to, kingininkai kenkia netoliese esančiai mokyk
lai. Kiekvieną kartą, kai jų centre šaukiamas didesnis su 
sirinkimas, gatvėje .šukaujania, hūriuojamąsi, duodami 
įsakymai, bandoma dainuot^ o tai atkreipia mokinių dė
mesį. Jie bėga prie langųjpasižiūrėtikas darosi gatvėje,- 
užmiršta pamokas ir nekreipia dėmesio į mokytojus.

Sen. Frank D. Savickas yra gerai informuotas, kas 
darosi Pietinėje Chicagoje. S. Ashland Aveihie įeina į jo- 
dįstriktą, jis žino žmonių nuotaikas, jam pažįstami ir 
kingininkų tikslai. Jis supranta, kaip ir kada galima pa
naudoti veikiančius įstatymus ir galiojančius Savival
dybių nuostatus. Jis ne vieną kartą yra padėjęs išvengti 
didesnių nesusipratimų ir beprasmės konfrontacijos. Bet 
jis žino, kad demokratinėje santvarkoje patys gyvento
jai yra įtakingiausioji jėga. Kol vietos gyventojai nepa
dės kingininkams ar kitiems triukšmadariams ardyti 
tvarkos, tai keli maištaujantieji, atsibaladojusieji iš to
limų apylinkių, didelės žalos nepadarys. Jeigu gyvento
jai stovės nuošaliai, leis triukšmadariams ruošti eisenas 
ir kenkti bizniui, trafikui, mokslui ir poilsiui, tai triuk-š- dė Chicagos miešto savivaldybė, veikiantieji teismai, o 
madariai sukels triukšmą ir išsiskirstys į savo namus, galutiną smūgį jam kirs Operacija Stok!” sudalyta 
Šį kartą sen. Savickas pats eina į “Operacijos Stok!” su- tvarką mylinčių žmonių.

i do iš paskutinio darbų lagerio.
Dwiem atskirais nuteisimais ............

bebūnant Sibiro lageriuose pra KGB suiminėjamas lageriuose 
ėjo jo jaunystė. Pirmąjį kartą 
jis buvo paimtas 1948 metais 
dar tik-17 metų amžiaus," už-tai 
kaip Soyiętai?kaltjhO ;kąd “buvo 
nacionalistinės antisųvietinės or 
ganizacijos narys”. s ‘ J J

Už tai jis~buvb pasmerktas 
10 metų sunkiųjų darby “be jo 
kio teismo”. - - . ' • ,

Antrą kartą, 1956 metais, po 
to kai atlikęs 7 metus bausmės

ir Lietuvoje, kad pasidarė tragiš 
kai juokinga. Jis tapo jų (KGB) 
metodų ekspertu ir išmoko sau 
gotis, kad nebūtų nė plaukelio, 
prie ko jie galėtų prikibti kaip 
inkriminuojančio prieš jį Įrody
mo.

Lageriuose jis matė žmones 
mirštant už bandymą pabėgti. 
Kiti tik dingdavo ir daugiau ne 
bematydavome. tr tardymai vyk

Japonijos raudonieji 
priešinasi aviacijai

TOKUO. — Apie tūkstantis 
raudonais šalmais apsimovusių; 
radikalų studentų ir valstiečių, 
namų darbo bombomis apsigink 
lavę sekmadieni atakavo polici
ją prie naujojo arti Tokijo pas-, 
tatyto $7^ milijonus kaštavu
sio aerodromo, norėdami sustab’ 
dyti didžiųjų (sprausminių jum, 
bo) aeroplanų triukšmą, kurio 
išbandymas tą dieną vyko. Poli

sirinkimąir aiškins jiems, kaip lengviausiai apsiginti nuo 
kenkėjų. Kada kingininkai bus pakviesti į teismą ir tu
rės aiškintis, kodėl jie neprivalo kenkti bizniui ir neduo
ti ramybės namus Įsiginusiems kitiems juodžiams, tai jie 
sustabdys savo eisenas.' , • .

Atsirastas mus suktų politikų, Įkėlusių kojas j ke
lias senas Chicagos lietuvių ; organizacijas, ir pasigirs, 
kad jie sustabdė eisenas į Marquette Parką, parašydami 
laiškus net pačiam prezidentui. Bet tai bus visiems ma
tomas tuščias pasigirimas. Bereikalingas eisenas sustab

mą saugojusių policininkų tik 
du buvo sužeisti.

Radikalai visą laiką priešina
si to aerodromo panaudojimui 
intetrnacionaliniam skraidymam 
kaltindami, kad didieji greitie
ji lėktuvai spartina aplinkos tar 
šą ir įtardami, kad aerodromas 
ateityje bus naudojamas kari
niams tikslams. Tas aerodro
mas per 40 mylių nuo Tokijo,: 
jau 5 metai kaip pastatytas, bu 
vo nenaudojamas dėl nepaliau
jamų protestų. %

FIGHT HF^PT DISFASF

GIVE HEART FUND

R. V. MIŠAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUKA)

(Tęsinys)
Prasidėjo pasiruošimai ir darbas. Dėja, vieton 

tikėtųsi poros tūkstančių tinkamų savanorių, vos apie 
40 atsirado gerai kalbančių angliškai ir dar vįrš 1001 
tik pramokusiu... Teko pridėti dar parą parašiutinio-' 
kų ir tankų grenadierių pulkų. Čia Skorzeny pastatė( 
sąlygas ir išreikalavo, kad toki daliniai i užfrontę bū
tų siunčiami tiktai pilnam Sąjungininkų pasitrauki
mui prasidėjus. Angliškai kalbantieji buvo prijungti 
paskirai prie mažų vienetų, kad nors paviršutiniai ki
tus išmokytų amerikiečių “stebuklų” — kramtyti gu
mą, laikyti rankas kišeniuose, nesitampyti prieš kari
ninkus, užmiršti saliutuoti, švystelti sigaretę irti. Su 
vokiečių kariška drausme tai buvo beveik neįmano
ma. Iš pažadėtų 20 Sherman tankų, ir artilerijos pa
būklų su transporto priemonėmis aprūpinti tris bata
lionus , generolas Jodl pajėgė parūpinti du Gherman 
tankus, apie 15 “Jccpų”, keletą pabūklų ir užtektinai 
šiaip ginklų bei uniformų aprūpinti apie 250 .vyrų...

Pora savaičių prieš projektuotą ofenzivą, jo ka
rių tarpe ėmė sklisti įvairūs spėliojimai, tad nenuos
tabu, kad vieną dieną kareivių kieme priėjęs karys 
atsaliutavo paslaptinga’ apsidairė ir pasakė:

— Ponas pulkininke Skorzeny, man atrodo, aš ži
nau kokiam mes žygiui ruošiamės. Aš jums galiu bū
ti labai naudingas. * ,

— O, taip pat tyliai atsiliepė Skorzeny, — tai kur 
tu galvoji mes vyksime?

■— Iš pasiruošim'ų atrodo, kad mes keliais kyliais in- 
filtruosim link Paryžiaus ir ten staiga sutikę suim
sime visą Eisenhoverio štabą, O aš gerai pažįstų Pary
žių...— Nustebintas vyro vaizduote, bet nenorėdamas 
net mirksniu prieš laiką išduoti tikrojo tikslo, Skorze 
nv teatsakė:

— Tu esi išmintingas vyras, tad apie šituos dalykus 
nekalbėk. Kai ateis laikas, tu būsi prie manęs...

Nieko nuostabaus, kad kitą dieną visa stovykla 
kalbėjo apie Eisenhoverio štabą. Nenuostabu, kad 
paslapties dėliai, niekas tų gandų nepaneigė ir todėl 
dar daugiau karių jais patikėjo.

Ofenzivai atėjus, Skorzeny pasiuntė pirmus 28 
žvalgus, su įsakymu visam daliniui palaukti Meuse 
upės rajonę. Net ir tada tie žvalgai tikrojo tikslo neži
nojo... Deja, po pirmojo nustebimo, amerikiečiai pra 
dėjo gintis. Vokiečių tankai nepasiekė tikėtųsi benzi-’ 
no atsargų (amerikiečių) ir taip po poros dienų puo
limas sustojo. Kur Skorzeny? Tankams nepavykus 
pro Bostognc miestą prasilaužti (jį gynė amerikiečių 
parašiutininkai), jo dalinys buvo mestas į Malinedy 
zoną sulaikyti puolimą. Ten jie nuo gruodžio 18 iki 28 
(Jienos .atlaikė visus sąjungininkų puolimus ir už. tą 
kovą Skorzeny vėliau buvo apdovanotas. Tai buvo ta 
pati savaitė, kada gen. Eisenhoveris Paryžiuje dėl jo 
savo paties karių saugumo dėliai buvo “įkalintas’’ o 
jaunesnis karininkas kas dieną limuzine laukė “žiau
raus asasino” kulkos ar granatos..,

čia būtų galima daugiau kalbėti apie Skorzeųy,

kaip jis ilgą laiką gynė Vyslos prietiltį eidamas -gene
rolo pareigas, kaip jis bandė padėti “žuvusiam Bata
lionui” Rusijoje, kaip net jo priešai Karo nusikaltė
lių teisme Nuerenberge (pvz: žvalgybos Cmdr. Yeo 
Thomas, ne — “White Babbit”, pagla kurio paliudiji

mus buvo^pakarta pora dešimčių K. Z. stovyklų parei
gūnų (už jį paliudijo, o vėliau patarė “Pabėk”! Na, 
bet čia jau paprasto kilnaus fronto kario istorija, ku
ri šio rašinio nepagilina, • nei mums tinkamų: minčių 
neduoda.

/ , -- -i -r - -

Užbaigiant šią dalelę dar kartą norisi pabrėžti, 
kad šiendiėn yra mūsų visų pareiga, jeigu mes ką nors 
tautos ateičiai tinkamo gerai žinome, turime, užrašy
ti ir palikuonims palikti. Be šio įsitikinimo pasaulis 
neturėtų nei Evengelijų, nei Šekspyru, nei Krėvių, nei 
pagaliau Romelis nebūtų panaudojęs šarvuočių pa
gal gen. Roberto E. Lee kavalerijoj taktikas.

■ ' t
Specialių Dalinių apmokymo pagrindai — kaip 

žudyti slapta, kaip gelbėti ir išsigelbėti, — kaip grei
tais smūgiais kovoti, kaip pagrobti, kaip sukelti pani
ką. sabotažą, kas atsveria ką ir tt, saka kiek vėliau.? 
Gal dramatizuotai, gal apšvelnintai, gal nepakeistuo
se jauno kario žodžių ir jausmų straipsnių, apsaky-| 
mo užrašų, įvykių kronikų perspausdinimuose, jau yra 
ne sausoje kalboje paduota. Kaip išmokti, kad net 
mažai sanjelei būtų galima laimėti— Istorijos pusią* 
piuose yra daug vardų tų, kurie nuo to pradėjo... Tik 
reikia prisiminti, kad m^s gyvenam jau ne kavaleri
jos, o atomo ginklų įr Specialių Dalinių amžiuje!

, (Pabidga) ’ . t
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DR. K. G. BALUKAS 
AKU4ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

-- GINEKŲLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S«. PuUtki Rd. (Crowferd 

Medical Building). T«L LU 5-6446
I'riima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T<i#f. 695-0533 

Fox V^ltey Medlęai Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westcheetor, III. 
VALANDOS: 3—b aaruo aienumu ir 

kas antrai šeštadienį 8—3 vaL 
Tek 562-2737 arba 562,2721

Uczu G| 8-0873

DIt VV. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2A70

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-n0PX

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
r 3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimu

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

i K. FRAiNK PLECliAS 
OPTOMETRISTAS 

5ALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 Tel. 737-5149 

liarina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’'

vii. pagal susitarimą. Uždaryta tree

ir

ąt ■ Jfe*

M. IVANAUSKAS Liepimus tapyba

MIKĖ KARDELIENĖS BROLIS
ALBINAS RACIBORSKIS

Padange ivystelėja žaibas, 
Kaip žaislo didele ugnelė — 
Kreivo tas, staigus, šviesus, 

(laibas:
Tikra erdvės graži žvakelė!

Jėga elektros susirinkus, 
Padangėje, augštai, į krūvą — 
Kai debesių minia pritvinkus— 
ir žaibo priežastim būva.

Ir žaibas rodo tą gyvybę, 
Kuri gamtoje nuolat vyksta: 
Gamta, kaip jaučianti esybė, 
Taip pat ir šypsosi, ir pyksta™

Kaip šviečia šildanti saulutė, 
Mums rodos—šypsosi gamlužė, 
Ir — darosi dvasia menkutė 
Mums kartais, kai padangė 

. (ūžia . . .

Žaibai lyg pyktį kokį rodo, 
gamtą 
(puošia-

Po ilgos sunkios ligos savo labai draugiškas žmogus ir svei 
mylinčios šeimos aplinkumoje kas, dėlto liūdna, kad tokį dar Bet jie 
mirė ilgametis Cicero gyvento- tvirtą vyrą skausminga liga par 
jas Albinas Raciborskis, ponios bloškė. Po operacijų abudu po tvankumas nusibodo,

sąniai savanoriškai budėjo per laisvą, gryną orą ruošia, 
naktis ligoninėje.

Nepaisant gautos tragiškos ži-

Elzbietos Kardelienės tikras bro 
lis. Petkaus Laidojimo Namuo
se, 1410 S. 50th Avenue, Cicero, 
pašarvotas sekmadienį 5 vaL ‘ nios ir suvargimo kelionėje, po- 
popiet, dėlto daugumas arti-' nia Kardelienė labai gerai tebe- 
mųjų nežinojo ir sekmadienio'atrodo ir tai pareiškus kaip 
vakare nedaug kas spėjo atvyk-'komplimentą, atsakė: “Po Jo
ti į šermenis. Bet spėjo daugiau no (Karvelio) mirties išmokau 
kaip tūkstantį mylių iš Putna- skausmą nugalėti”, 
mo, Conn., atskristi velionio se-

Gamta lyg rodosi mokina 
Mumis su kliūtimis kovoti: 
Jeį siekių vartus užrakina, 
žaibais juos reikia užliepsnoti!

Arėjas Vitkauskas

\ r-JCSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

“^1656 WEST 63rd STREET 
'-Ttt-'antrad; nub 1—< po pietų, 
-' -'iietnitad. ’ nuo ^—7 vaL vak.

Ofiso ialaf.:'776-2880’ ' ’ i 
iK^rtaūfaš re£: telefu 448-5545 ’ ‘

—------ ------------ --------- ------- --

-DR. VYT TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lisos 
LOfisas 2652 WEST 59th STREET

< / • . TeL PR 8-1223 /
OFISO .VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4*ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet irX kitu laiku 

pagal susitarimą.

mo, Conn., atskristi velionio se- Petkaus Laidojimo Namai 
šutė Elzbieta Kardelienė, gyve- (Funeral Home), kuriuos a. a. • 
nanti Montrealyje, Kanadoje,'Kazys Deveikis su meile apra- 
bet šiuo metu a įstos toga u j anti 'šinėdavo, tikrai puikūs visais at- 
lietuvaičių Nekalto Prasidėjimo!vėjais savo pareigai tinkamai 
ordino konvente ir vasarinėje pritaikinti. Velionis buvo pa- 
3utname, iš kur į aerodromą šarvotas salės gale, padabinta- 
,ą nuvežė konvento" vyresnioji me keliais puošniais gyvų bal- 
seselė Margarita,© Chicagoj e iš tų gėlių vainikais ir velioniui į 
O’Hare aerodromo į Cicero par rankas įdėtos dvi gražios rau- 
vežė mirusiojo .Įbrolio posūnis donos rožės, kurias jis pats iš- 
Romuąldas, išaugęs daugiau augino'iš gauto iš Lietuvos ro- 
kaip pusseptintos pėdos, pui- žiu daigo.
kiaušiai lietuviškai kalbantis Atsisveikinimas su Albinu Ra 
jaunuolis. Toks pat velionio Al-. ciborskiu įvyko pirmadienįo va 
bino antrasis posūnis Kęstutis, karą, o kūno išvežimas ir kre- 
tik dar jaunesnis ir dėlto augu
mo savo vyresnio brolio nepra
lenkęs. . ...” ; ’

Visa šeima pavyzdingai gra
žiai sugyveno : .Alhings Racibor- 
skis, jo žmona Oną, Romualdas 
su savo jauna šeima ir Kęstutis. 
“Mudu su broliu užaugovą.. be
veik. nežinodamu, kad velionis 
mudum buvo patėvis, dėlto kad 
geresnio tėvo nereikėjo”, pasa
kė Roniualdas savo.. ..jaunutei 
žmonelei pritariant. Tikrai, kas 
velionį Albiną pažinojo -

Šlapia rugpjūčio 
mėnesio pradžia

Per pirmas rugpiūčio penkias 
dienas Chicagos.srityje paEjo 
daugiau kaip per visą liepos mė. 
nesį. Nacionalė Oro Tarnyba pra 
našauja dar lietaus iki antradie. 
nio imtinai. '

Nuo pirmos iki penktos šio 
mėnesio dienas prilijo 2.32 co
lius, o per visą liepos mėnesi pa
lijo tik 1.4, taigi nė pusantro co 
lio. . ■: • • •

Šią vasarą lietaus audroms kiek 
vieną kartą gyvai talkininkauja

perkūnija ne be nuostolių žmo- '■ 
nėms ir ekonomijai. į

Pavyzdžiui, vienas Joliet pi
lietis David Kazerie, 21, atvažia 
vęs netoli Lockporto išlipdamas 
iš automobilio buvo žaibo trenk 
tas. Žaibo žiauriai sužeistas jis 
visą mylią nušliaužė, kol gavo pa 
galbą. Žaibas' žiauriai nudegi
no 46 nuošimčius jo kūno odos. 
Rimtoje padėtyje yra St. Antbo 
ny ligoninėje, Bockforde.

Kitą dieną žaibas trenkė ir 
padegė milžinišką Garvey Grain 
silosų kompleksą prie 93 gatvės 
ir Calumet upės, Chicagos įdė
tuose, kur gaisre du darbininkai 
žuvo ir du sunkiai sužeisti.

• Aukščiausias pasaulyje gy
vūnas yra žirafa. Jų didžiausios 
yra vidurio Afrikos pusiau dy
kumos plotuose - savanose. 1930 
m. Kenijoje buvo nušauta 19 
pėdų ir 3 colių aukščio žirafa, 
skaitant nuo pirmutinės kojos 
kanopos iki ragelių viršugalvy
je. Yra medžiotojų, kurie pasa
kojo, kad nušovė 23 pėdų aukš
čio žirafą, bet tai nėra patik
rinta.

sveria apie 12

• Dramblys laikomas inteligen
tišku gyvuliu. Afrikos dramb
lio smegenys
svarų. Vienas Indijos dramb
lys turėjo 16,5 svarų smegenis. 
Antarktikoje japonų laivas su
gavo 49 pėdų ilgio banginį, ku
rio smegenys svėrė 20.24 svarų. 
90 pėdų ilgio mėlynasis bangi
nis 
nu.

turėjo 15.38 svarų sniege-

Mrs. Martha Van Der Mar- 
52 m. namų šeimininkė išwe,

Pietų Afrikos sumušė moterų 
nemigo rekordą 1962 m. išbū
dama be miego 282 valandas ir 
55 minutes,, kas sudaro 11 die
nų 18 valandų ir 55 minutes.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"N.s tu esi Vieipsts, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta'z.

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišvėntusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada ’būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Vist žino, kad mtrfit yra žiaun Ir palieEia ki.kvl.n^, Bet kur yra mL 
ru».«|i? | ta klausimą atsako knygutė ‘'Viltis po mirties", kurią gausite 
vamckamaL Raiyktto: x

F. ZAVIST; 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL: 60629
iV. RATTO TYRINĖTOJAI

Mažeika % Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

____ 1

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4665-07 So. HERMITAGE AVENUE
Atsisveikinimas su Albinu Ra

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
susirinkimų

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTft tutomobiuams pastatyti

maeija antradierųo rytą nuo 10 
vai. jpr.

— ZARASISKIŲ KLUBO piknikas 
įvyks rugpūčo 14 dieną Onos Bruz- 
gulienės darže, prie Tautinių kapinių. 
Piknike veiks maisto bei gėrimų 
bąrąi, Joterija. Šokiams gros Ad. Ra- 
monio orkestras. Visi klubo nariai

j I ~ ‘' . ' - . i v

, ,• - ... J thJi svečia: maloniai kviečiami į pik-
ouvo žvalus, gyvęs, lmksmas.niką atsilankyti..... .  Klube1 Valdybe

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

TBVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
. Trief.: GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

ALBINAS RACIBORSKIS
Gyv. 4821 West 24 St., Cicero, HI.

Mirė 1977 m. rugpiūčio 6 d., 7:15. vaL vak-3 sulaukęs 69 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, v

Amerikoje išgyveno 27 metus
Paliko nuliūdę: žmona Ona, du posūniai: Ronald su žmona Judy, 

ir Kęstutis, anūkas Ranold, sesuo Elzbieta Kardelienė, gyv, Montrea- 
lyje, Kanadoje ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Veronika Gudelienė su šeima.
* Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 Avenue. Cice
ro, Illinois. ;

Antradienį, rugpiūčio 9 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Woodland krematoriumą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, posūniai; seserys, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108.

ORIHOPEDAS-PROTEZISTAS 
. Aparatai - Protezat. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms.
• (Arch Supports) ir L t.

’ JERKRAUSTYMAI P

farms around the country. iApdraustai p. r L ra uitymai 
H {vairiu atatvmv.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 3761882 arba 376-5996 ?

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Tair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the **Best of 
BhovT award at the State Fair of Texas, and they art sure te 
get equal billing at your party table!

Thia prlM-winnlng recipe combines Fritos brand com chipa 
and Frlto-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made to advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps 
juice or white wine before stuffing and they will 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh muxhrpoms 
Melted butter , . 
Butter, softened 
Garik, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine 
Soy sauce 
Frlto-Lay brand toasted onion dip m!< 
Finely erushed Fritoe brand corn chips

y/ith lemon
retain.' tbelr

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Te ta f.; PRospect 6-5034

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 03rd STREET Į 
PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tek 499-1313

Leidime! — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R t N A S 
Tel. WA 5-8063

N ARI A I:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
DireKtorią
Assuciacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

, ANTANAS AL PHILLIPS
TVMAb IK LAUKIMAS LABAxNALibKAS

o307 So. UTUAM1CA AVEiNUE. Phone: lArds 7-3401

BUTKUS - YASAITIS
144G So. oVth Ave^ Cicero, 11L Phone: Olympic 2-1003

j SOPHIE BARČUS 
| RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programo« Ii WOPA,

1490 klL A. M.

Llefvvlv kalba: kasdien nuo plri 
madienio Iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Tol«f4 HEmlock 4-2413

71S9 So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 60620

)
I

28 medium-sized 
1 tablespooni 
1 stick
1 clove 

K cup
2 tablespoon* 
2 tablespooua 
1 packer*

M eup

DTRKCTIONSt
Remove stenu from mushrooms. Wssh caps and brush with 

melted butter.
Combine softtned butter, garlic, and grated cheese; mix 

Add wine, soy sauce, dip mix and crushed uord ships W make 
a pasta
m mushroom oaps with mixture. PUes on baking shest a&4

The energy comes directly from the cows themselves in the 
Jorm cC body heat.

' Milk, when it comes from 
cow, is about 98.6° F. It 

must be cooled quickly to 
about «38e F. to prevent spoil
age. What happens to the 
heat that ią extracted from 
tJy įpilk?

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVK Phone: LAfayette 3-3572

i

Hown Into the air from the 
bulk milk cooler's, air-cooled 
condenser. Now, however, M 
can be used to heat water.

Equipment to do just that 
is being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of DEC Interna- 
tfonaL Inc^ Mhdison. Wiscon
sin. It is called the Darl-Kobl 
Tberma-Stor energy recovery 
system.

m this system, the bulk 
milk coolers condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The wter If thus 
warmed, and M stored in

tanks to the milk bouse. The; 
water can be used for clean-' 
tog the milking machine sys
tem, the milking parlor and 
the milk bouse itself. |

For every gallon of mllkv 
cooled, a gallon of 110* wa-- 
ter is produced. The Therm a*! 
Stor can also produce water 
of 140° to 190° for washing 
the milking machines and 
cooler. į

The payoff comes when the 
dairyman receives his elec-/ 
trie bllL The new energy re
covery system can pay lor it
self within two years, justi 
from the reduction la use of 
electricity. •

The Thcrma-Stor can also 
be used to butcher shops, 
supermarkets, air-conditioned 
restaurants and other places

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: VArds 7-1138-1139 t

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAVYTCZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

n

t

I

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-ltll
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i jvairi ir patraukli programa, 
i ’ turtinga virtuvė, baras, laimė
li jimai, Įva.rūs konkursai, Nau- 
11josios Anglijos gražiausios lie

tuvaites rinkimas.

— Frank Straškus iš Marqu
ette Parko apylinkės pranešė, 
kad viena markelparkietė išsi
keitė du Social security čekius

— Cicero Aukštesnioji ir Že
mesnioji Lit. Mokyklos veikia 
prie šv. Antano Lietuvių para
pijos, kurios klebonu yra kun.!

ir, pinigus įsidėjus j rankinuką, J. Stankevičius. Mirus ilgarne-
nuvažiavo apsipirkti j didelę! čiain vedėjui kun. dr. Juškai, 
krautuvę. Ten prie jos artini u ’ niokvklos vedėju tapo J. Jokūb
ais stengėsi būti dvi juodos mo
terys. Joms išėjus iš krautuvės, 
mūsų tautietė pasteiiėjo, kad 
jos rankinukas yra atdaras ir 
nėra virš $500 ten buvusių pi
nigų. Pastebėta, kad ypatingai 
yra aktyvūs, kišenvagiai pra-

1039 S. Maplewood Ave., 
Hl. 60632. Tėvų ko

miteto pirm, yra K. JRazma.
— Grand Rapids lituanisti

nės mokyklos vedėju yra vi
suomenininkas ir dedagogas 
Pranas Turūtis, 2019 Kenning

drioje mėnesio, kai pensininkai Dr. X\V, Grand Rapids, Mich, 
gauna čekius.

— Rudeninis Naujienų pikni- į 
kas įvyks rugpičio 11 dieną 
Polonia Grove vietovėje.

— Žurnalistas Anatolijus Če
pulis praeitą mėnesį minėjo 77 me tėvų susirinkime 
metų sukaktį.

— Antanina Nanienė ir Julius
Valeika — vicepirm.,
Valeika — sekr., Jonas Skėrys
— ižd., kun. Ignacius Vichu- 
ras, kun. dr. Ignas Urbonas, 
kun. J. Daniels, Julius Gudynas, 
Petras Aukselis, Kazys Čiurins- 
kas, Jonas Jagėla ir Vladas 
Ruzgą išrinkti direktoriais.

— Valentinos ir Stepono Min- 
kų lietuviškos radijo progra
mos gegužinė ruošiama rug
piūčio 14 d. Romuvos parke. 
Brockton - Montelloje. Labai Jonas Maleiška ir Aleksas Po-

Kazvs

•19504. Tėvų komiteto pirm, 
yra X. Baniukaitienė iš Rock- 
foixi, Mich.

— Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų visuotinia- 

gegužės 
23 d. buvo išrinktas tėvu komi- 

! tetas 1977-78 mokslo metams. 
Komitetas pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: Jonas Variako- 
jis - pirmininkas, Alė Stepo
navičienė — vicepirmininkė ir 
spaudos atstovė, Antanas Jaru- 
nas — iždininkas, Raminta Mar 
chretienė—iždininko padėjėja,

Aušra Šaulienė — sekretorė, Bi
rutė Sasnauskienė — parengi
mų vadovė, Zita Deveikienė ir 
Vida Tijunėlienė — parengimui 
vadovės padėjėjos,’ Edvardas 
Eringis — ūkio reikalų vedėjas,

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)M. ŠILEIKIS

Vaikų Nameliai —priešmokyk-cius — parengimų ir ūkio rei
kalų padėjėjai. Mokyklų vedė-flinio amžiaus vaikų darželis sėk 
jas ir direktorius — Julius Šir- 
ka. 

>

— Jonas Petrulis išrinktas} 
Montrealyje einančio Nepri
klausomos Lietuvos savaitraš
čio B-vės valdybos pirmininku, 
J. Girinis-Norvaiša ir Pr. Pauk- 
štaitis — vicepirm., J. šiaučiulis 
—sekr., P. Klezas—ižd., J. Stan
kaitis — ugdymui, L. Gureckas 
—ūkio reikalams.

— Melrose Parko lituanistinė 
mokykla, nežiūrint apylinkėje 
pasireiškusių nesantaikų, sėk
mingai veikia. Mokyklos vedė
jas yra J. V. Rugelis, 1139 N. 
Nichols Lanė, Maywood, IL. 
60153, Tėvų komiteto pirm. V. 
Šuopys, 710 No. 14 Ave., Mel
rose Park, IL. 60160.

— Vytautas F. Beliejus, Co
lorado vasaros pradžioje buvo 
pakviestas mokyti tautinius šo
kius įvairiose Californijos vie
tovėse. Grįžęs į namus paruošė 
spaudai žurnalą Viltis ir ruošia 
išleisti trumpų istorijų bei 
straipsnių knygą Ona. Rugpiū
čio mėn. pakviestas dalyvauti 
tautinių šokių festivaliuose bei ; 
kursuose Morehead, Ky., Oak i 
Ridge, Tenn., Daytona Beach, 
Fla., ir Roanoke, Va. 1

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. 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.

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 butų
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.

— LB (R) Vid. Vakarų Apy
gardos Valdyba š. m. rugpiūčio 
21 d., sekmadienį, rengia links
mą gegužinę p. O. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks baras ir virtuvė, gros A. 
Ramonio orkestras. Pradžią 
12 vai. dienos. Kviečiame vi
sus! . (Pr.)

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

ŠIMAITIS REALTYmingai veikia Marquette Parko 
apylinkėje. Mokyklos vedėja ir 
LB Švietimo Tarybos Priešmo- 

Ikyklinio švietimo direktorė Ja- 
Inina Juknevičienė, 6923 South 
j Washtenaw Ave., Chicago, IL;
60629. Tėvų komiteto bei Mon
tessori D-jos pirmininkė yra 
A. Tamulienė. Vasaros metu 
Marquette parke prieš šv. Kry
žiaus ligoninę jau eilė metų sėk 
mingai veikia Onos vardo prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų aik
štelė, globojama dr. O. Vaške- 
vičiūtės. Lietuviai administruoją 
Varnas Montessori mokyklą 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams. Joje kadaise buvo lietu; 
viukų klasė, bet dėl mažo mo-| 
kinių skaičiaus buvo uždaryta; 
ir iki šiol daiytos pastangos nė 
turėjo tinkamo atgarsio

Notary Public 

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

mūro namas.

BUDRAITIS REALTY— Naujienose galima gauti 
Br. Bušackio “Badvilą Juodą
jį’’. 264 psl. minkšti viršeliai, 
$5.00. Persiuntimas paštu 50c.

. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63 rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

— ALRK Moterų Sąjungos 
seimas bus rugpiūčio 17—20 d. 
Holiday Inn viešbutyje, Worce
ster, Mass.

— Toronto LSK Vytis ruošia 
sportuojančio jaunimo stovyk
lą rugpiūčio 13—27 d. Wasaga 
Beach vasarvietėse. -

— Kriaučeliūnu Montessori j
SUSIVIENIJIMAS

IM

laiaii

AMERIKOJE

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vflų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswau
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metimą — $30.00, mėty — S1LW, 

trims meru — 5850, vienam rmiru $100. Kl*oee JAV vfetese metams 
— $2100, putei mėty — $14-00, vienam — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčlema savaite aemokameL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS nėjo ® wetn, Minint tą rclaktL f^blint ptaroje 

Amerikot lletortų diennščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmū- 
£uj Ir atliekant būtinai pareigai amžinam lietuvybės išHkinnti ikeL 
biimaa Naujienų platinime vajui.

NAUJIENOS tvirtai rtovl Ir kovoja ii Lietuvos ir paversti Ihtrrią laltvą. 
naidamoa ir neaidėdamos 1 sandėriui tu okupantai ar ji fcallo 
tiniaix

AAUJTENOS palaiko riSM lietuvių demokratinei grupei, jų bendru Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosiui darbui bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie'

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŪS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašaipu, kuri yra pigu nes SUSIVIE- 
NUDiAS neieško pelno, o teikin patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijone dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. ’

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment in
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai ' ''

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mok

SLA — AKCIDENTALį; APDRAUDA naudinga visokio amžiam asme
nims, rekomenduojama iietuviskp KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus. '' y I'

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago. Hl. 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdama* lietuviškų tpaudų.

f~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įriperetgojimiL

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

BSJ*

Atsiminimų skirsnelis
“Afrikonai”___

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

: r-zi ■■ -•j. . . . • . - į / ■* i t i ; t
. Jauną .vyrą ar .moterį apmokysime šio ama

to. Darbo valandomis informaciją prašo 
kreipti^ šiua Aelefonu:>**^^- »

HA 1-6100

Kai redagavau Škotijos lietu
vių laikraštį “Išeivių Draugą’’ 
Glasgow’s, mano gyvenamos vie 
tos lietuviai šeimininkai turėjo 
priimtinį vaiką “Žosi”, kurį lei
do mokytis; Retai apla^y^-} Regionai'. Office Cameo Tower Build- 
mas priimtinius tėvus, vaikas ; t :- 
jau sunkokai kalbėjo lietuviš-į''- 7234 West North Avenue 
kai. Kai jis prašė šeimininko I . Elmwood Park, Illinois 60635 
pinigų, “half a croun”,: lietuvi-1 Arta Co^® 212 771-8200 

škai kalbėdamas vaikas pasad ANNA DOcmS
kydavo, “Duok man afriko- Lithuanian Representative
na ___ r I --- . t

....... ------------ - BUILDERS AND CONTRACTORS 
....................... _ Namų Statyba Ir Remontas

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building

. Siuntiniai jLietuvą 
ir kitus kraštus ^

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

Y,

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis J

4645 5o. ASHLAND AVĖ. 
52»«775 \

MARUA N0REIKIENĖ
2608 West 59th SL, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787 

Dideli* pazIrtnJdmi* gero* rOžies tvairig prrtdg.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDEUŲ.^ -^*^

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, lit 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Ha Ictal -«tw Chicago, IIL 60606. — TaL 254-3328

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

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

Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* MBTUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaund. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. P5 psL Sl-50; Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Zošėonko, SATYRINĖS NOVĖLtSu Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina S2.

D. KuriltH, KELIONt 1 ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao 
torlaus pastabumą neapgauna Intusisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, grano ftflinml.

Prof. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SAI4TYARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. • ir’*

Vincas žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAftAiTUl.

Šie ir kiti leidiniai yra gronanl
NAUJItNOSt, 1739 So. HAL3T1D ST, CHICAGO, ILL.

•tallankan* 4art« v»laf>4am<« ar^« vtaakaM lr

* Jūrų gelmėse gyvena keista 
žuvis — Ceratias holboelki, ku
rių patelė sveria pušy milijono

i Viena lietuvė Glasgow’ė buvo 
vedusi juodą žmogų J Ttfo - laiku 
rasimo klausimo 'Britanijoj ne-1 
buvo — tik vėliausių laikų’ aht-1 
plūdžiai iš' buvusių4 kolonijų’ tą
klausimą iškėlė, mat; ateiviai | g________ _______________ _
atima darbus.— jĮ Darbininkv Reikli .

r Mūsų scenos'pionierius Vale-į - DESIGNERS ; 
kus; parvažiavęs iš Amerikos, I .
Kaune, ne su simpatija atsiliep-fe^^^^neS steS’S 
davo apie negrus,’ (aš dar ne- mechanical designers, chemical plant 
hnvan nė vieno "mateli piping designers. Required 3 to 5
nu\au ne vieno mates;. years domestic experience. Send re-

1 »c.. * r ’ ’ Isume with salary history.
- - < * - * • • I DEVEREUXLondone, pne musų atstovy- DESIGN AND ENGENEERING 

bes, yra tarnavęs negras — ku- COMPANY
ris gerai mokėjo lietuviškai J ‘J £
Kur iis dabar? Kodėl niekur nei 6848 WEST 112 PLACE
A.ur jis oaoar. noaei niekur ne WORTH. ILLINOIS 60482
mačiau jo paveikslo mūsų spau | ’448-8685
doj? Ar, gal, (“žinote’’), negra
žu, nepatogu?_

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas ■■ 
2646 WEST 69th STREET
Telaf4 REpubllc 7-1941

M. j| M KUS 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

Mano sekretorė,— juoda gra-| Wanted bus giri, 5 days, short 
žuolė. (Nestebėtina, kad juodąlhou^\ . ,l.. .....

gražuolę, rusų kunigaikštis, 
parsiveždinęs iš Paryžiaus, ne
sislėpdamas, “kaipo savo mote
rį”, senam Peterburge rodė, Po 
revoliucijos ji ilgai buvo kvie
čiama visokių užsienio atstovy
bių, kai reikėdavo gerai paruo
šti oficialias vaišes).

Mano sekretorė buvo išrink
ta iš 75-kių kitų kandidačių — 
visos perėjo po 3 dienas bandy
mo, ir ji viena iš visų 75-kių 
geriausiai atliko darbą. O dėl 
jos gražumo, tai daugiausiai 
mano žmona, (ne aš), “balsa
vo”...

OLD POLONIA RESTAURANT
10 N, Clark — Chicago

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ava., Hot Spring*, Art 

Albartas Ir Kastutė Rozėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo . aikštelė. Galima rezervuoti tat 
501-623-9814.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pa* rlenlnteU

Arėjas Vitkauskas

° Didžiausias ir sunkiausias 
gyvūnas šiame pasaulyje yra 
mėlynasis banginis. 1912 m. 
Argentinos banginių stotyje už
registruota banginių patelė 110 
pėdų ir 2.5 colio ilgio. Mėlynie
ji banginiai būna apie 100 pė
dų ilgio ir sveria apie 180 to
nų, gi patelės paskutinėmis nėš-, 
tumo dienomis gali sverti iki 
200 tonų, apytikriai tiek pat, 
kiek 35 Afrikos drambliai.

AB JAU PASIDARĖTE

ROUGH AMBER YELLOW OR RED 
$150 per pound 

Call GLENN WALKER 
929-3393 or 321-7751

SAVO TESTAMENTĄ? v-
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
znyga —

TESTAMENTAI
Su .legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj. į 
Knygos kaina 83.. Su legališko-: 
mis formomis — 83.50.

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

kartų mažiau už patinėlius. Bu
vo siūloma Moterų Išlaisvini
mo organizacijai šių žuvelę pa
sirinkti savo emblema.

Chicago  j*

NORMANĄ 
RŠTHNĄ

TeL 263-5828 
(į* tai go*) ir 
677-8489

185 North Wabaah Ayoboa 
2nd Floor Chic^fo, DL 80801

BEST THINGS IN LIFE
l-all Frank Zapoll* 
įnos’A w.vsm st

GA 4-8654

stati r&aa

iiftueaMCf 
V -

State Farm Lile Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 

I SKAITYTI ■NAUJIENAS'

NAUJUMO*, C«KA«Q t, MX— Tuesday, August 9, 1977 
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