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Prezidentas, pasveikinęs prem 
jerą, tuojau pastebėjo, kad abi 
valstybės turi daug bendrų rei-

Ozonas nebepavojingas?
CHICAGO. — Smogo užterš-
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VIENI GINA, KITI LAUŽO TEISES
Po dviejų mėnesių svarstybų, rugpiūčio 5 Belgrade baigta 

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos paruošia
moji dalis. Priimta darbotvarkė antrajai konferencijos daliai, 
kuri prasidės spalio 4. Teigiama, kad bus apžvelgtas Helsinkio 
susitarimų 1975 vykdymas — pažanga ir atžanga — ir svars
tomi nauji pasiūlymai.

Praeitą savaitę Maniloje vy- =
- koz aštuntoji Pasaulio taikos per į 
įstatymą konferencija. PošėdžiaJ 
vo daugiau kaip 400 įvairių tau
tų teisininkų. Konferencija pa- BRIGHTON, Anglija. — Gauaj 
sibaigė rugpiūčio 26 ir priėmė* piktadarių Brighton pajūryje

Sumušė Saudi 
Arabijos princą

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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PIRMIAUSIA APTARS EKONOMINIUS, 
POLITINIUS REIKALUS

Prezidentui rūpi Artimųjų Ryty taika, nori 
suderinti abiejy valstybių santykius

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter praeitą 
ketvirtadienį priėmė atvykusj Prancūzijos ministerį pirmininką 
Raymond Barre, pasakė sveikinimo kalbą, o vėliau gana ilgai ta
rėsi Baltuose Rūmuose, šiomis dienomis į Washingtona ir New 
Yorką suvažiuo;a Artimųjų Rytų valstybių užsienio ministerial. 
Pirmiausia jie tarsis su valstybės sekretorių Cyrus Vance, o vė
liau pasimatys ir su prezidentu. Prezidentas pirmiausia, priėmė 
Prancūzijos svečią, nes su juo turi specialius klausimus aptarti.

Castro "geros valios 
parodymas Amerikai?

WASHINGTON. — Valstybės 
denartamentas ketvirtadienį pa 
skelbė, kad 16 amerikiečių su 

j 39 jų šeimų nariais Kubos pi
liečiais — viso 55 žmonės iš ko
munistų valdomos Kubos salos 
ateinančios savaitės pradžioje 
atsikelia į Jungtines Valstybes. 
Departamentas patenkintas to
kiu Fidelio gestu, skaito “pozi
tyviu santykių su JAV gerinimo 
Įrodymu.” Tačiau departamen
to pranešėjas pastebėjo, kad 
JAV administracija šio įvykio 
“nepanaudos politiniams tiks
lams”. Tie 55, kurie JAV-bių 
lėktuvais pargabenami į Flori
dą, yra pirmieji amerikiečiai, iš 
leidžiami po senatoriaus Frank 
Church (D-Ida) pasikalbėjimo 
su Castro rugpiūčio mėnesį.

Zaires prezidentas Mobutu tariasi su artimiausiais savo 
patarėjais. Kubiečiai norėjo įsiveržti į Zairės vario {kasyklas, 
bet Mobutu pajėgė iškviesti marokiečius, kad padėty apsiginti 
nuo komunistinės invazijos. Kubiečiai nebijo, juodžiu, bet 

su marokiečiais jie nedrįso stoti į kovą.

sekmad. vakare užpuolę smar
kiai sumušė ir apiplėšė Saudi 
Arabijos'princą Ghaled bin Nas 
ser Abdel Azizs kuriam net no
sis sulaužyta. Sumuštas ir prin
co kūnsargis. Abudu nugabenti 
į ligoninę’. Iš. princo atimta 
$1,700' pinigų.. Policiją nusiga
beno į nuovadą dešimtį įtartinų, 

’"Ikuriuos apklausinė  jo, bet neap
kaltino.

■s - , ' / •* . _ •j-* - —

ANTIBES, Prancūzija. — Ant 
radienį ankšti darytas pas ik ė-

46 rėzoliuci j as. V ėdamoj i min
tis — valstybė turi apsaugoti 
žmogaus teises.

Pagaliau, šią savaitę Honolu
lu vyksta šeštoji Pasaulio psi
chiatrų sąjungos konferencija. 
Dalyvauja kęli tūkstančiai psi
chiatrų. Kaip žinome, Sovietų 
Sąjunga plačiai naudoja barba
rišką politinių- kalinių sveikatos- 
gadinimą (ar naikinimą) psichia 
trinėse ligoninėse-. .

. Tątptautinėse. konferenėijoseĮ^ud^t7 Ira^oT^S 
dalyvauja ir mūsų kraštą oku-
pavusios Rusiją atstovai. Dejar pahievi, kurią PranctūzftRivie- 

it-i Ą6 ZniO [ Tujįnmz-io twHunn dn macu.
gaus politinių, tikėjimo ir- kt.

I

dvynę seserį princesę Ashraf

ros. pajūryje užklupo du mas
kuoti banditai, kurie . apšaudė

GEN. DAJAN NENORI JOKIU PALESTINOS
ATSTOVŲ ŽENEVOS KONFERENCIJOJE

Izraelis nori taikos su Egiptu, Jordanija ir.
i;. Sirija, bet neturi nubrėžtu sienų

BRIUSELIS, Belgija. — Izraelio užsienio minustras gen.

Suėmė 1,200 laidotuviy 
dalyvius

JOHANNESBERG, Pietų Af
rika. — Afrikos kalėjime mirė 
juodis studentas Števe Biko. 
Jis, protestuodamas prieš dabar 
tinę vydiaųgybę, paskelbė bado

tu miestu gyventojai, kuriems kal^ Jis Priminė> kad jis pats 
tenka kvėpuoti kenksmingus dJenOt‘
kiekius ozono turinti orą, lai- 
kui bėgant įsigija atsparumą, 
tik dar nenustatyta, tokia rezis
tencija su laiku išeina naudon
ar žalon pranešė, med. tyrinėto- kuriniais 20 metų n.ėi dienas įta- 
jas Dr. Jack D. Hackney iš Ran; kingesnis Prancūzijos pareigū- 
cho los Amigos ligoninės arti nas nebuvo. NNsashingtonk-Gen.

varkę, kad galėtų paliesti! pa- 
i čius svarbiausius abiejų valsty- 
• bių ir tarptautinius klausimus.
, Politikai pastebėjo,-įęad .pas-

v-

Los Angeles,,. Calif, Amerikos 
Chemijos Draugijos konferen
cijoje Chicago j e. Ligi šiol dary
ti eksperimentai kvėpuojant 
įvairius kiekius ozono turintį,

kraštuose. Tokie atstovai daro 
visa, kad konferencijose nebūtų 
priimta rezoliucija ar pasiektas 
susitarimas, smerkiąs SS prak
tiką jos pavedgtų tautų ar jos 
pačios piliečių atžvilgiu.

Kas darosi Lietuvoje, kai tos 
konferencijos vyksta? Ir pačio
je Rusijoje? Ten vykdomi _ suė
mimai vien dėl to, kad žmonės 
nori, jog Rusija laikytųsi pasi
rašytų susitarimų.

Rugpiūčio 24 Lietuvoje, suim-l
tas Viktoras Petkus,- Lietuvos yra pasižymėjus moterų jr

koje pusiau automatiškais šau
tuvais princesės kambadinė nu
šauta ir šoferis sužeistas; bet 

-ji pati: išlik® sveika ir . gyva. 
Aiškinama, ’ kad šis teroro' ak
tas galėjo būti padarytas šacho 
Mohammed Rėza Pahlevį politi
nių ; oponentų, protestųo j ančių 
prie jo autokratišką valdžią Ira
ne. '
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Princesė Ashfaf 57 metų am
žiaus, gyvena izoliacijoje savo 

•trečiojo, vyro puošnioje viloje.

►' f...
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Charles de Gaulle, pradėjęs-sau- 
vališkai tvarkyti Tarptautinius 
reikalus, Įsakė Amerikos karė 
jėgoms išsikraustyti iš Prąnčū 
zįjOsįr isyęžtj ,kaid. medižagos 
sandėlius. Amerikai šis įsaky
mas padarė daug nuostolių, bet 
anąerikiečiai, . svarbesnius.,daly- • 
kus išvežė,, o kitus* paliko. Rei
kalai pradėjo eiti gere'sriėn pu
sėn po, gen. .de Gaulle mirties, 
bet buvo visa eilė klausimų, dėl 
kurių nerado bendros kalbos.

Prezidentas Carter nori ap
tarti su Prancūzijos premjeru 
smarkiai augantį apsiginklavi
mą visuose pasaulio kraštuose. 
Prezidentas nori patirti, ar ga
lima susitarti su Prancūzija 
apsiginklavimui apstabdyti. Pre 
zidentui taip pat rūpi išsiaiškin
ti, ir, jei galima, susitarti dėl 
atomo ginklų plėtimo kitose val
stybėse. Prezidentas nori suda
ryti sąlygas aprėžti atomo gink 
lų gamybą ir pardavinėjimą. Jei 
gu atomo ginklai bus kiekvienos 
valstybės gaminami, tai gali su
sidaryti didesnis pavojus atomo 
karui prasidėti. Kiekvienam aiš 
ku, kad atominis karas liečia 
visas valtybes, nes nuodingos 
dujos labai lengvai vėjo visur 
išnešiojamos.

Prezidentui taip pat rūpi ne
darbo ir infliacijos klausimai. 
Savi laiku gen. Chrrles de Gaulle 
pareikalavo Amerikos aukso. 
Amerikiečiai pervežė didoką 
aukso kiekį į Prancūzijos ban
ką. Vienu laikotarpiu prancūzai 
turėjo pačias didžiausias aukso 
ats?" Europoje, bet tas auk
sas išslydo iš Prancūzijos ban
kų, o krašte didokas žmonių 
skaičius nebedirba.

— Turint galvoje kylančias 
problemas, mūsų sąjunga šian
dien yra labiau reikalinga, ne
gu bet kada praeityje. — adsa- 
kė premjeras Barre. — šių pa
sitarimų metu aš bandysiu įti
kinti prezidentą, kad Prancūzija 
yra draugiškai nusiteikusi Ame
rikai.

Moįįš fton pareiškė, kad ėjo pažiūra. 'yra streiką fbfcko nevalgė. Reto ‘ : raritete prieita išvirios, kad
manyti, kad nuo bado jis 
Praeitą ^ketvirtadienį buvo jo- 
laidotuvės, į kurias susirinko 
1,200 juodžių. Pietų Afrikos po
licija apsupo kapinaites ir suė
mė visus į laidotuves atvyku
sius juodžius.

Studento Biko šeima buvo nu- 
samdžiusi advokatą suimtojo tei 
sems ginti.. Jo advokatas pareiš 
kė, kad studentas Biko policijos 
buvo žiauriai muštas. Greičiau
siai, kad jis mirė nuo mušimo, 
o ne iš bado. Jis pats bandys vi
są šį klausimą ištirti.

Biko mokėsi juodžių univer
sitete, įstaigtam nedideliame 
Fort Hare miestelyje. Ten buvo 
suimti 400 studentų, protesta
vusių prieš Biko areštą. Kuriais 
sumetimais policija suėmė visus 
laidotuvių dalyvius, tuo arpu

škirtingoš su ■ Valstybės Departamento pažiūroms palestiniečių 
reikalu?^;—’?| \ -

. — JAV mano,; kad Paj^tihcšrf-’‘ 1 ' ' rr =.

atstovai privalo būti Įtraukti į 
Artimųjų Rytų taikos pasitari-' 
mus, tuo tarpu Izraelis nenori’

(bendro turėti su palestiniečiais 
nei tiesioginiai^ nei per kitas vai 
stybės. Palestiniečiai padarė Iz-/^38 Menachem Beginąs užtikri- 
raeliui labai daug nuostolių. Be no Pdezidentą Carterį”, pasakė 
to, jie yra prisiekę Izraelį išnai
kinti. Kokia kalba gali būti su

' žydai “nebekankina” arabu

TELA VIVAS. — “Arabai nė
ra kankinami Izraelio kalėji
muose”- ministeris pirminin-

organizmas1' Įsi gija'. rSištSrciją. 
ir “apsipranta”, kvėpuojant orą 
su jĮeiMjfmaliais 'ozono kiekiais 
per kėlias dienas iš eilės, pirmą 
ją ir antrąją dieną efektas bu
vęs blogas, o trečiąją ir ket
virtąją dieną tie efektai praėję. 
Gera žinia oro ieršikams.

bendrai žmonių teisių veikėja 
ir 1965 metais pirmininkavo Jun 
gtinių Tautų Moterų Statuso 
komisijai, o 1970 m. buvo Jung
tinių Tautų žmogaus Teisių Ko
misijos pirmininkė.

Senatas patvirtino buvusį 
Arizonos gubernatorių Ranl H. 
Carstro JAV ambasadoriaus pa 
reigoms Argentinoje.

— Alabamos gubernatoriaus 
Wallace žmona skiriasi su vyrų,

grupės Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti narys. Savo 
1976 lapkričio 25 manifeste gru
pė paskelbė, kad ji savo dėmesį 
kreips -į Helsinkio “susitarimų 
humanitarinius paragrafus, lie
čiančius sąžinės, religijų, min
ties ir įsitikinimų laisvę”.

Toks kuklus, bet svarus užsi
mojimas yra persekiojamas bru
taliais tardymais, kratomis ir A f
suėmimais.

Tą pačią dieną suimtas dar 
vienas lietuvis — Antanas Ter
leckas, praeitais metais Sovietų) jįs ]abai nemandagus. . 
Sąjungos KGB viršininkui J. V. 
Andropovui įteikęs savo laišką, 
kur išdėstė savo persekiojimo 
istoriją ir prašė liautis tai da
ryti.

Deja, ne viena Sovietų Sąjun
ga persekioja žmogų. Tokių yra 
ne vien Rytuose, bet ir Vaka
ruose — Pietų Amerikoj, nekal
bant apieAfriką.

Mūsų viltis, kad didėtų demo 
kratinių kraštų skaičius ir žmo
gaus teisės laimėtų visame pa
saulyje. (Elta)

• Amerikos valdžia pirko 
pirmąjį lėktuvą 1909 m. liepos 
30 d. iš brolių Wright

šiltesnis, debesuotas
Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:50

Jungtiniu T* uty sekretorių* Kurt 
Waldheim {teikė Soviety Sąjungos 
prezidentui Brežnevui Jungtiniu Te li
ty taikos medali, nors Breineve 
agentai Azi|o|e, Piety Amerikole ir 

Afrikoje kureto imanoe i karą.

kinti. Kokia kalba gali būti 
sumirtinais Izraelio priešais

Pristabdė Jordanijos 
kolonizavimą 

■>

Izdaelio užsienio ministeris 
pareikalavo, kad žydų kolonijų 
steigimas kairiajame Jordano 
upės kranta esančiose žemėse 
būtų sustabdytas.

Gen. Dajan yra įsitikinęs, 
kad dabartiniu metu kolonizavi
mo slustabdymams gali paleng
vinti dabartinė Izraelio pozici
ją. Gen. Dajan dvi dienas infor 
mavo Izraelio'ambasadorius bei 
patarėjus apie Izraelio pozicija 
Artimųjų Rytų taikos reikalu. 
Izraelio vyriausybė, gavusi iš 
gen. Dajano sakymą sustabdyti 
Jordanijos žemių kolonizaciją, 
jo sakymą išpildė ir kolonijų 
steigimą sustabdė.

Izraeliui ne sienos,
• bet taika rūpi

Izraelio užsienio ministeris pa 
reiškė, kad jis nesiveža į New 
Yorką jokio plano Izraelio ir 
kaimyninių valstybių sienoms 
nustatyti. Jis pareiškė, kad, Iz
raelis nori taikos su Egiptu, Jor 
danija ir Sirija, o sienos neturi 
esminės svarbos.

Jis pastebėjo, kad Izraelis ne
nori atiduoti strateginių pozici
jų, iš kurių kaimynai ir vėl ga
lėtų įsiveržti į Izraelio teritori
ją. Izraelis sutiks perleisti Egip 
tui dalį Sinajaus žemių, patiks 
lins kelias Golano aukštumų vie
tas, bet jis neatiduos visų že
miu.

Begino Muro, šefas Yehiel Ka- 
dichal ketvirtadieni. Kad būtų 
išblaškyti visi Carterio nugąs
tavimai, Beginąs išleidęs įsaky
mą visoms Izraelio saugumo ir 
kalėjimų tarnyboms nevartoti 
smurto prieš įtariamus arabų 
partizanus juos tardant. Kadis- 
hal patvirtino, kad Carteris klau 
sęs Begino apie gandus, kad Iz
raelis kankina arabus kai Izra
elio ministeris pirmininkas lan
kėsi Washingštone liepos mėnesį, dar nepaaiškino.

TV LILMŲ ĮTAKA SILPNAPROČIAMS
Pamėgdžiodami Charles Masono gauja 

keturi suaugę nužudė 4 jaunuolius
HARTFORD Cyty, Ind. Keturi jauni, tik apžėlę, vyriokai 

š. m. vasario 13 d. susitarė “taip sau išdaigai ką nors užmušti”, 
vakare nuvažiavo prie Hollandsburg, Ind. ir pasirinkę treileryje 
gyvenusią Betty Spencer šeimą anksti sekantį rytą rušovė ke
turis tos šeimos narius.

Ralph Spencer, 14 metų am
žiaus; Reeves Spencer, 16; Ray 
mond Spencer, 17, ir jų pusbro
lį Gregody Brooks 22. žudikai 
jau teisingumo rankose ir vie
nas iš jų Daniel Stonebreaker, 
20, ryžosi liudyti antradienį teis 
mui, papasakodamas, kad jie 
perskaitę knygą ir matę televi
zijoje filmą kaip Los Angeles 
penki Charles Manson gaujos 
nariai nužudė 7 asmenis, susita
rė “kaip išdaigą padaryti ką pa 
našaus.” Tos “idėjos*’ instigato- 
riu jis nurodė Roger Drollinge- 
rį, 24. Visi 4 žudikai iš Indianos 
ir visi apkaltinti pirmo laipsnio 
žmogžudyste.

— Gydytojai be reikalo plaus 
tė moterims krūtis.

15% proto ligonių JAV?

WASHINGTON, — Proto li
gos gali būti kur kas labiau pa-' 
plitusios JAV-vėse ir galbūt pa
liečia 15 nuošimčių gyventojų, 
pranešė Prezidentui speciali ko
misija, kuriai vadovauja jo žmo 
na. Prezidento Komisija Proto 
Sveikatai apskaičiuoja, kad iš 
54 milijonų mokyklinio amžiaus 
vaikų ir paauglių daugiau kaip 
8 milijonai yra reikalingi pa
galbos nuo psichologinių negero 
vių — arti 15 nuošimčių viso 
mokyklinio amžiaus prieauglio. 
Toks 15 nuošimčių mastas gali 
būti taikomas visiems Jungtinių 
Valstybių gyventojams, kaip pa 
rodė Proto Sveikatos Nacionali
nio Instituto studijos.

Beveik pusę Aliaskos 
nori paversti parku - r ’

- WASHINGTON. — Vidaus 
Reikalų sekretorius Cecil D. An
drus pranešė, kad jis prašys 
Kongresą apsaugoti Aliaskoje 
91.7 milijonus akrų teritorijos, 
beveik kaip visa Kalifornija di
dumo plotą paskelbiant didžiuo 
ju Jungtinių'Amerikos Valsty
bių nacionaliniu parku. Numato
ma prasidėsianti ilga ir aštri 
kova tarp naturalės gamtos sau
gotojų ir galingų gamtos gadin
tojų — miškų kirtimo, anglies 
ir metalų kasimo pramonės ir 
aliejaus bei gazo kompanijų in
teresų.

— Jeigu Panamos sutartis ne 
būtų patvirtinta, tai panamie
čiai galėtų bandyti sutrukdyti 
laivų plaukiojimą Panamos ka
nalu, _  pareiškė prezidentas

'Carteris..— Prezidentas įtiki
nėja senatorius, kad patvirtintų 
pasirašytą sutartį.

• 1950 nr keleivinis lėktuvas 
nuskrido j Europą per 13 valan
dų, o šiandien tokie lėktuvai ten 
skrenda tik 6 valandas.
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šios vasaros pradžioje, nors 

tik keletą dienų Čikagoje pabu
vau, bet susitikau nemažai pa
žįstamų. įdomūs buvo pasikal
bėjimai su žemaičiais ylakiš
kiais, kurie laiškais palaiko ry
žius bu giminėmib Žemaitijoje į me moksleivių orkestrėlyje, kurs 
tebegyvenančiais. Susitikau ir 
tokiu, kurie buvo Vilniuje ir 
ten su saviškiais susitikę įdo
mių pasakojimų girdėjo. Kai 
kurie tie pasakojimai gali būti 
įdomūs ir dienraščio skaityto
jams. bet dėl vasaros karščių, 
dėl dažnų, nors trumpų pakelia- 
vimų, prie rašymo nebuvo lai
ko susikaupti, tad tik dabar 
ėmiausi juos surašyti.

Įdomiausia žinia, jog ateinan 
čiais metais okupuotoje Lietuvo 
je rengiamas kompozitoriaus Jo 
no švedo pagerbimas, atžymint 
jo gimimo 70 metų sukaktį. Da
lis pagerbimo programos būsią 
Ylakiuose. Iš Vilniaus atvyks I ,• 
muzikiniai ir dainos vienetai 
koncertuoti. Iš vietinių žmonių 
renkami atsiminimai apie Joną 
švedą. Renkama ir kitokia me
džiagai knygai apie šį kompo
zitorių.

Jonas Švedas — lietuvių liau
dies muzikos kompozitorius, liau 
dies instrumentų tyrinėtojas, 
chorų ir muzikinių ansamblių or 
ganizatirius ir dirigentas. Prof. 
Jonas Žilevičius 1976 m. Naujie

kreiptai Trintoriais vadintas.
Iš Tritorių Jonas Švedas pra

dėjo lankyti Ylakių vidurinę mo 
kyklą. Jau tada jis skambino 
pianinu ir dalyvavo mokytojo 
Antano Simučio suorganizuęta-

grodavo mokyklos vakarėliuose.
Kai J. švedo tėvas gavo darbą 

Šakių pašte ir iš Ylakių išvyko, 
Jonas ylakiškiu likosi. Baigęs 
vidurinę mokyklą išvyko j Klai
pėdos konservatoriją, bet šven
čių ir atostogų metu parvažiuo 
davo į Ylakius ir sustodavo pas 
savo dėdę Macijauską. Sakyda
vosi, jog konservatorijos profe
soriai ragina ir per atostogas 
muzikoje lavintis. Tad ir Yla
kiuose Jonas švedas suorgani
zuodavo atostoginį chorelį, ku
ris organizacij ų vakarėliuose 
scenoje dainuodavo.

Anais metais buvau gimnazi
jos moksleivis, atostoginiuose 
Švedo choreliuose dalyvaudavau. 
Vėliau Kaune keletą metų, kaip 
draugai, su Jonu švedu drauge 
kambarį nuomodavom. Atsimi
nimus iš anų laikų spausdinau 
Naujienose 1971 m. bent trijuo
se numeriuose, kai tada atėjo ži 
nia, jog jau atsisveikinta su 
švedu amžinai.

Ylakiuose Jonas švedas, dar 
konservatorijos studentu būda
mas, choro repertuaran Įtrauk-

Rugiap į ūteMIKAS ŠILEIKIS

MOŠŲ SPAUDOJE

ČECHOVAI POVILAS ANDREJEVWIU8 

Valaitis

užstatytos. Židikų ” gatvėje bu
vęs Vitkaus sodnas ir Skuodo 
gatvėje buvęs daržininko šikš
nio sodnas — abu apleisti: se-( 
nieji vaismedžiai amžių baigia, 
prižėlusių ir gerokai paaugusių 
medžių ir krūmokšnių apnikti.

Miestelio ganyklos, žydlauke 
vadintos, dabar kolchozo pieni
ninkystės fabriko rajonas su 
naujais pastatais. Kolūkiečiai 
žino, kad jie turi sėti, piauti ir 
kitus darbus dirbti, bet ar me-

Ne lietuviškumas, bet tiltų statyba -
' “Tėviškės Žiburių” 36 nr. ve
damajame rašoma apie klai
džiojimus ir klaidinimus ieš
kant receptų lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje. Tuo magišku re
ceptu buvo laikoma bursai Kap
suko universitete" ir organizuo
tos jaunimo kelionės į okupuo- 

L tą Lietuvą. Tačiau jau išryškė-

ft

£
Sl- 
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r
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t

nų 174 numeryje prisimindamas . davo ir jo paties komponuotų 
Joną Švedą be kita k-o šitaip jį 1 liaudies motyvų dainelių. Be abe 
Vertina: “Jo vardas lietuvių tauijo, kai tas iškilusis muzikas 
toje bus minimas ilgus amžius, 
nes. jis savo darbais užsitarnavo 
lietuvių tautos pagarbą”.

Gimė Jonas švedas 1908 m. 
Liepojoje, Latvijoje. Mirę 1971 
m. Vilniuje. Po Pirmojo pasau
linio karo Jono švedo tėvai iš ; 
Latvijos grįžo Lietuvon, kurį lai 
ką gyveno YTakių valsčiuje, Stri 
pintų kaimo kampelyje Trinto
mis ar Tritoriais vadinamame. 
Žmonės kalbėdavo, jog tas Stri- 
pmių kaimo galas, rubežiavęsis 
su Medvalakės miškeliu ir su kykios tik į taką išvirstanti ir 
Milvydžių kaimu, teturėjęs tris‘į Skuodo vieškel įeinantį. Da- 
šodybas, tvoromis atitvertas, bar mokyklos gatvė : ir Skuodo 
tad nuo to ir Tritorių vaddą ga-' gatvė iki pat Juodaičiu vieške-

tai bus sausi, slapi <ar nederlin- • dalykų neigiami rezulta-
gi — jiems dėl to nereikia sie
lotis, nes kolchozo vadovų rū
pestis yra gauti gerą derlių.

Ylakių valsčiuje miškų ne-1 soma: 
daug, bet jie kaip ir kitur Že-\ 
maitijoje gerai prižiūrimi. Sau
suoliai -išrenkami, sukraunami, 
dažniausiai taip ir pūva, nes 
medžių kurui beveik niekas nei 
ma, nes yra anglių sandėliai, 
Anglių tona parduodama už 12 
rublių. Ir kur tresiami nauji keb
liai ar melioracijos-darbai vyk- 
domi krūmus ir. medžius trak- i 
toriai verčia, kasą, duobes ir jfr' 
se išrautus medžius užkasa. įf

Dingsta vieškeliai f *

Vieškelių yąrdas dingo iš oi? 
vęs. Vėliau, žmonių šnektoje iš-; Ho naujais mūriniais namukais cialiu žemėlapiu, dingsta ir iš 
s? ..: i. * " • ; - - ■ fl

pirmuosius mokslo žingsnius 
pradėjo Ylakiuose, tad jį pager
biant ir rengiama ateinančiais 
metais programa tame Žemaiti
jos miestelyje, kurs dabar yra 
kolūkio centru.

Pakeisti vaizdai

Anais laikais, kai 1923 m. Jo
nas Švedas įstojo į Ylakių vidu
rinę mokyklą, buvo mokinių pa
sivaikščiojimo vieta, vadinamoji 
Mokyklos gatvė, toliau njp mp-

tai.

V’edamoįo pabaigoje taip ra

“Remiantis jau patirtimi, rei
kėtų labiau stiprinti lietuvišką-

(Tęriny*)

— Atleiskite, bet aš nesuprantu* — suskubo ji pasakyti, 
— kodėl jūs prakalbote apie nenuoširdumą? Kartoju dar 
sykį savo prašymą: būkite geras, mielas draugas, paliki
te mone ramybėje. Nuoširdžiai prašau.-

— Gerai, dar kovosiu. — atsiduso Iljinas. — Džiugiai
dėsiu pastangas. Tiktai vargu ar-kas nors išeis iš mano 
kovos. Arba kulką leisiu sau j kaktą, arba gi..- imsiu ger
ti pačiu paikiausiu būdu. Neteks man geru baigti. Vis
kas turi savo saiką, kova su gamta taip pat. Pasakykite, 
kaip galima kovoti su beprotybe? Jeigu jūs išgersite vy
no, tai.kaip jūs nugalėsite susijaudinimą?/Ką aš galiu 
veikti, jeigu jūsų vaizdas .prįaugo prie mano sielos ir ne- 
atitrūkdamas,-dieną ir naktį stovįpriešais mano akis, 
kaip dabar štai šitoji pušis? Na, išmokykite gi, kurio 
didvyro žygį aš turiu įvykdyti, kad atsipalaiduočiau nuo 
šios niekšingos, nelaimingos būsenos, kai visos mano mim 
tys, pageidavimai, sapnai priklauso ne man, o kažkuriam 
demonui, kuris užsibuvo-manyje? Aš jus myliu, myliu iki 
to, kad išsimušiau iš vėžės, palikau darbą ir artimus žmo 
nes, užmiršau savąjį Dievą. Niekados savo gyvenime aš 
Taip nemylėjau, .

Sofja Petrovna, nelaukusi tokio perėjimo, korpusu 
pasistūmėjo nuo Iljino ir iksigandusi pažvelgė į jo veidą. 
Jo- akyse ištryško ašaros, lūpos virpėjo ir visame-veide, 
buvo paplitusi kažkuid alkana, maldaujanti išraiška.

— Aš jus myliu. — murmėjo jis,, artindamas savo akis
prie jos didelų išsigandusių akių. —Jūs tokia puiki. Ken-S 
čiu aš dabar, bet, priesiekiu, visą ^gyvenimą aš^ taip išsė
dėčiau, kentėčiau ir žiūrėčiau į/jūsų afkiš.’ Bet..' tylėkite;< 
maldauju jus.' ’’ ’ : '1 ; i ?,

\ >į • ■ ■•■J.

Sofja Petrovna, tarsi užkluptą''neturėtai, ėmę sku4 
biai — skubiai mintimis ieškoti žodžiu,‘kWiais ji galėtų 
Iljiną sulaikyti. ^Nueisiu’’^-4- nu^rendej'jį ’bęt.neš^uį 
bo pajudėti, kad pakiltų, ką^ Jttjpb^.jaų; kįgp.ojotp^josį 
kojų... Jis apglėbė josios?keli|is,^žiūifėjei<:jaa jivęid^mkaM 
bėjo aistringai, gražiai. žėdžių-
negirdėjo: kažkodėTdabii*' siu^ ikv^ihW^^ineWlJ’ 

Į jos keliai ;mąloniąi gląųdinosi,Jj$aj.. 
su kažkuriuo piktu pąsalūniš}^^ę.^|^:C4^^I£Vju|- 
ęiuose prąsmės.;

T "7 • • i • • 1 T * i-• • » i Vi "j .♦ 2*

vertinti šeimos . ir mokyklos 
reikšmė, viliantis magiško re
cepto, kuris be jokių pastangų 
išeivijos jaunkną padarytų lie
tuvišką. Bet tai iliuzija.

Pagrindinės lietuviškumo for
mavimo bazės yra mūsų pačių 
rankose. Niekas kitas to darbo 
neatliks, jei^u pagrindinės ba
zės kapituliuos.’ Kai kurie iš
eivijos tautiečiai dėjo stiprias 
viltis į lituanistinius kursus Vil
niuje Bet ir jie žymesnės įta
kos neturi tiems, kurie atvyksta 
nepasiruošę. Kas kita būtų, jei
gu išeivijos jaunuoliai galėtų

i ar 
dvejus, kaip tai būdavo nepri
klausomoje Lietuvoje. Deja, da
bar tai neįmanoma. Dėlto rei
kia lietuvybės artileriją .organi
zuoti ir išlaikyti išeivijoje, kur 
vyksta pagrindinis lietuvių jau
nimo formavimas.

Kai.kas siūlo išeivijos lietuvių 
jaunimą . Organizacijoms rengti 

bi, kad pagrindinis jų :užmojis

jį auklėjimą įsuose įvijos studijuoti Lietuvoje metus 
veiksniuose, ypač šeimose ir mo-lHTOilIS k.a5n Ėiidnvn DPI 
kyklose; Girdėti; kad kažkurio
se vietovėse- buvo pradėta nu-

; žmonių’ kalbų. Dabar yra auto- 
: kėliai.’Ir jų esama kelių rūšių: 
visai Sovietų Sąjungai reikšmių 

i gi, vadinasi vašasąjunginiai' au- 
tokeliai, kiti — respublikiniai, 

io* treti vietinės’reikšmės -autoke 
iliar.’i; •• ' ■■■■ ■,

Another good reason to come under our wing
g

f

Wfehdpyour money 
put on more weight.

YOfR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that's where we can help 
—with our higber-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left 
_______ _____________ i

Q 4 / v •O.If/b*
7.90%:
7.08%:
6.81%:

5!4%i==aEI 5.39%:

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have ta 
offer. You 
decide hour 
much you 
want to save, 
how much

interest yon want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you highcr-than-bank 
interest rates and “fat money." It’s the 
easiest way to 
make thin money ~ 
put on weight in a 
hurry.

Cnmp under our irmt’ Jį, 
We care tappets tom.

Office: 4192 Arctor Avenue. Phone B47-1140 Amwe 3Q1 Gnlene Bmlevard Hwmwc 892*1140 
Lenherdk 23 West Maia Street. Phoner 627-1140 Beukbr MO: 21 Rouidrr HUI Paw. Phone; 897*H6b 

Downen Gra*e: 5100 Format Avenue. Phone. 963*1140 Q pyy

■*

keliones, j Lietuvą, bet nepąste- «Kodėl gi neįidėfti^’ ĖefeMŽ. 
bi, kad pagrindinis jų :užmojis

Karinės bazės, auginama pra- turėtų būti nukreiptas, į savą- 
monė' ir pakitusios susisiekimo ‘ sias bazes išeivijoje. Jeigu jų 
priemonės verčia kelius gerinti 
ir naūj'us tiesti. Ir į Ylakius atei 
nančiais metais į jono švedo 
pagerbimo iškilmę skuodiškiai, 
-židikiškiai ir kiti žemaičiai gal 
jau nauju autokelių važiuosią.

Nauj'as kelias tiesiamas' iš 
Skuodo į Mažeikius, o iš Ma
žeikių naujas plentas eina į P’, u n 
gę. Naujasis kelias iš Skuodo vie 
tomis eina senuoju vieškeliu, bet 
vietomis tiesinamas, miestelius 
aplenkia. Pvz., StripiBfų kaime 
nuo buvusio siuvėjo Drungio so

nebus, ką gi tos organizacijos 
veš į Lietuvą? O gi nutautusį 
jaunimą, negalintį nė susikalbė
ti su savaisiais. Tai būtų, ir 'gė
da, ir apsileidimas. Be to, gru
pinis keliavimas per. “Tėviškės- 
Rodinos” draugiją yra ėjimas 
per indoklrinacijos mašineriją, 
kurios galima išvengti kitais bū-

Išryškėjo ne tik neigiamos 
kapsukinių kursų - bei orga
nizuotų grupinių ekskursijų

dybos naujasis kelias sukasi į pas^rnės, bet ir jų ruošinio pa
sipurę,- eina per. buvusių ūkinin
kų Vaškio ir Janutos sodybas, 
lygiai per tas vietas, kur buvo 
tų ūkininkų daržinės. Toliau, 
miestelėno Gtiaūbefto žvyro kai 
nas nukastas, žvyru išpiltos Stri- 
piųių kaimo, gyventojų Lukošie-.. 
nės ir Vaserienės velėnijos — 
naujas kelias keletą metrų virš 
durpynų iŠkeitak Židikų mies
telį naujas kelias-aplenkia iš pie 
tų pusės, pro Ukrinus tiesiamas 
link Mažeikių. Y.' '

žinoma, kai dabar žemė yra
valdžios nuosavybė, tad ir naujų : per balandą greitį. Tačiau tos 
kelių ar kitokių statybų projek-jpat veislės Arabijos gazelle ir 
tai pasipriešinimų neturi — vis Persijos pilkieji išvysto iki 43 
kas vyksta pagal planą.

grindiniai tikslai: tiltų statyba 
ir Sonnenfeklo doktrinos įgy
vendinimas.

* Daugeliui Amerikos lietuvių 
tai ja ir yra aišku. Kanados lie
tuviams taip pat turi būti ryš
ku, kad čia glūdi pačios pagrin
dinės nesantaikų bei skilimų 
priežastys. K. Petrokaitis

• Greyhound veislės šunys 
yra greičiausi, šunų lenktynėse 
Olandijoje jie išvystė 4t.7 mylių

mylių per valandų.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ N AMA
EBWLN J.

MICH1AELS
4637 Sa. Archer Ave.

(Prie 47‘tosj 254-8500 .
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČ1US IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

MEMsra MĖS TAIP PAT
R R i OSUS UHICAGOS 
• 1 U« Lm 7 nnn t

biiti?” ą

į -ieškodama prasmes-jnftELfna f 
tai ji neatitraukė rankos, į kuriąinas* 
ko delei ji pasiskubino .penu metu su ĮTphu 
šinėn ir kairėn, arkaš norš nežiūri^.

Pusys ir debesys stovėjo nejudėdami ir rusaar vei-. 
zdėjo į pasaulį senų

gybinis stulpu stovėjo 
suolą. TJ ...' 1;

— “Tegu veizdi”, — pagalvojo-. Soija) Jietrovrra,. 1
— Bet.-, bet paklausykite. — prątą1'® ji pagaliau su>$e< 

viltim balse. Prie ko tataį.prives ? ^asĮp^,te .bus • :■ t -
— Nežinau, nežinau, — sųšyągž,dėjo jis, rąnka; yąiiyĮ

damas nemalonius klausimus. - " " 1
Pasigirdo kimus, virpantis garvežio švilpesys.' ši^ 

šalutinis šaltas įprastinės prozos, garsas, privertė Lu-5 
biancevą krūptelėti... .... ■ ;

— Man jau laikas.. pasakė ji,- skubiai atsistodama. — 
Traukinys eina.., Andrejus važiuoja.* Jam: reikia-pietų.

Sofja Petrovna liepsnojančiu veidu pakrypa -į pylyk 
mą. Iš pradžių lėtai prašliaužė garvežys, už jo ritosi va
gonai. Tatai buvo ne vesaroto-jų traukinys,- kaip manė. 
iLubianceva, o prekių. Ilga kirbine -vienas paskui -kitą, ' 
kaip žmogaus gyvenimo dienos, .nutįso baltam cerkvės; 
,fone vagonai ir, rodėsi, nebuvo jų pabaigos. j

Bet štai pagaliau traukinys pasibaigė, ir paskutiny n. 
sis vagonas su žibintuvais ir konduktorium išnyko už ža-‘ 
lumos. Sofja Petrovna griežtai pasisuko ir, nežiūrėdama- 
į Ujiną, skubiai ėjo atgalios proskyna. Jinai jau save val
dė. Raudona dėl gėdos, įžeista ne lijino, o savo nuosavo 
neryžtingumo, savos begėdiškos elgsenos, su kuria ji, do
rovinga valyva leido svetimam apglėbinėti jos kelius, ji-' 
nai dabar apie viena tiktai galvojo,'taip greičiau ateitį 
prie savo namų, prie savo šeimos. Advokatas voš susku-« 
bo paskui ją. Pasukant iš praskynoa į siaurą, takeiį, ji/ 
taip greit į jį atsigrįžo, kad pamatė tiktai smėlį ant į) ke-? 
lių, ir mostelėjo jam ranka, kad jis ją paliktų. . >

Parbėgusi narąo, Sofja Petrė vila minučių penketą 
nejudėdama stovėjo savo kambaryje ir veizdėjo čia į lan
gą, čia i savo rašomąjį stalą.- , / . * *'
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Etio-

AVE MARIJA (Aliejus)

teroras rusu.

1800 So. Hoisted St

čius perskaitė eileraštį pritaiky
tu tos dienos proga. Baigiant

praeitį, ir da- 
gerbūvį, laisvą

SS. M) 
8X06

LAST YEAR 2^50 SCHOOL*. 
AGE CHILDREN BETWEBC 
THS AGES OF S AND MS į 
WERE KILLED BY MOTOR < 
VEHICLES M THE U.&' 
CHARLES AC HAYES/ 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

verksmo, tose terorą, tai yra 
Lietuvos sunaikinimą ir seimu 
kankinimą.

Buvo numatyta išvežti 20 kar 
tų daugiau,. tačiau kilęs karas 
tarp vokiečių ir rusų tą planą 
sutrukdė. Už tai traukdamiesi iš 
Lietuvos jie žiauriausiai žudė 
tūkstančius lietuviu.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Jaaūsį kur žuvusių pagerbimui 
fbuvo. padėtą,gėlių puokštė. 
{iBrolis Pijus Gudelėvičius pak 
kvietė Jųo&ąjšįušį tarti žodį tra-

Etiopijos vyriausybė nuskris 
dino kelis užsienio koresponren-

Verksmas, aimanavimai ir šau 
ksmai girdėjosi aplink, bet nie
kas negalėjo jiems pagelbos. su
teikti. Prikimšti traukiniai rie
dėjo Sibiro link su nekaltais mū 
su broliais lietuviais, geriau
siais, ištikimiausiais savo myli
mai tautai Lietuvai. Vežantieji 
alpo nuo to skaudaus likimo, vai
kučiai sirgo, prašė motinų pa
gelbos... Bet Maskva nesigailė-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

suklestės gyvybė ir Lietuva vėl 
bus laisva. Tikėkime, kad žmo
nijos išnaudojimo laikas praeis. 
Komunizmo diktatūra pavirs dul 
ktmis ir pavergtos tautos vėl 
sulauks laukiamos laisvės...

ARGENTINA. —. ALOS Ta- tos skriaudos, padarytos lietu

bda išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
pasiųstas tokiu adresu:

•'V N A U J I E N 0 S,

■$13 gana jautriai nušvietė musų 
/tautos likimą ir brolių lietuvių 
sunkias kančias, turėtas pirmais 
okupacijos metais nuo žiarių 
žrusų,irkurios tęsiasi iki Šių 
ienų, pažymėdamas, kad lietu

siais metais, ruošė’ tragiškąjį' 
kninėjimą lietuvių parapijoje.
1 1977 n|. birželio 12 dieną, 
Įekmd.r JO’ vai. liet, parapijos 
.bažnyčioje- atlaikytos šv. mišios 
už žuvusius mūsų brolius, kan- 
Jdnius lietuvius. Mišias atlaikė 
parapijos klebonas kun. Juozas 
'Petraitis. - Bažnyčioje lietuviai 
skaitlingai dalyvavo, atjausda- 
ini mūsų nurusius-nukankintus 
brolius Lietuvoje ir Sibiro šal
čiuose. -

Susivienijimas Liet. Argenti
noje,. kaip daugelį metų taip ir 
.šiais -metais, atsilankė su gra
liu skai&um jos narių ir su 
pirm-ku. Juozu Deveikiu. Ddlyva 
TO ALS. Tarybos pirm. Juozas 
Stalioraitis, vice-pirm. C. Juk
nevičius ir kiti ALOST nariai, 
T.iėt, patogi jos lietuviai, Biru- 
liečių draugiją ir kiti prijau
čiantieji. Tuo būdu susidarė gra 
jus, skaitlingas minėjimas.
;; Altorių puošė sudėtas.gėlės ir 
prie .altoriaus gėlių puokštė bu- 
fd parubšta padėjimui .prie lie- 
fųvįškpjo kryžiaus pagarbai mū 
šų minusiems broliams — kanki- 
niamš lietuviams. Gėlių pirkimui 
-Kazys Kliauga paaukojo 100,- 
^• Pėsų.:: ; -. ;, Į. / ■ ' .. ’
£ Po šV. .mišių visi dalyviai»suė- 
jo į parapijos sodelį prie ten pas

; NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Į.Aųgustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

■ minkšti viršeliai —___ 1------ i—__________________$2.50
2. J. Ąugustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 pslM minkšti viršeliai_________ —$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

MAIS, 104psL, su žemėlapiu, minkšti viršeliai------ ..$2.00
4. Vilkės Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.----------- 1-------------------------.$1.00

/ ;• naujienos
\ Še ftslsted. Street, Chicago, Illinois 50608

Birželio mėnuo buvo gal vie
nas gražiausių mėnesių mūsų tė 
vynėje. Visa žemelė puošėsi ža
lumynais ir gydančiomis gėlė
mis. Miškų žaliavimas: pušynai 
eglynai ir kiti įvairūs medžiai 
mums primindavo lietuvio kovą 
prieš rusų-carą pavergėją mū-, 
su tėvų žemės Lietuvos.

Tas vasaros grožis mus dar 
labiaus stiprino meilę į savo 
gimtąjį kraštą — tėvynę Lietu 
vą. Ten buvo laisvė, gerbūvis 
ir visos tautos pažanga.

Kiekvienas lietuvis dirbo sa

lus, etiopiečių atimtus iš Ogade- 
no provincijoje kovojusių Soma- 
lijos karių.

Etiopijos kariams pavyko atim 
ti iš somaliečių 4 tankus ir 5 
šarvuotus sunkvežimius karei
viams pervežti Somaliečiai sten
gėsi paimti Dire Dawa, bet 
jiems nepavyko šiam mieste bu

Jta kinis laiku atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
AMoe Abrese myga aprašanti 
MĮm Meturią gyvenimą ir ju i 

stetdo Amerikos Lietuviu Ikot

EsMęje asratyta pirmas Chkagon atvašlavęs lietuvis, pirmos 
reta ta^ontwa, fa suorgaidsiotoc šalpos draugijos, statyto* bai- 

"1, 41 teatro draugija, 48 
lu Įmonių tnografi- 

aocalllstinft}. lalrvam<nljkq ir 
!to» mokyklos, ikaitykloa, ban-

GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
tiyiŠKĄJI PAMARĮ 
ėlsplv Ir paveikslais aprašo Pamarį, tane* ]e 
1>20h tletaviikp vietovardžių sąrašas. Knygos

Pu mū* taupomi jūsų pinigai at- 
y J 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.

166 psL, minkšti viršeliai J——  —„...—$4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti. 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčianf čekį arba Money

* * - : i y • * 1 Z . • i i •

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 -

paskutfalu 00 (18604968) metq 
Jlktos darbus 864 pal. Kaina 
los Draugija.

saugotų musulmonus nuo prasi
dėjusios ir labai greitai plintan
čios choleros.

Tuo tarpu visi šeichai ir mu- 
hadinai tiesiog įsakinėja kiek- 
vien m tikinčiam mahometonui 
negerti nevirinto vandens. Ge- 
riausieji gydytoki nust-tė, kad 
cholerų grexiau i’ai piratą, van
deniu. J'a< -s h krėsto van- 
den'-, t s ; ke :.> dienų suserga

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUI 
Dr. A. J. Gvssmi — MINTYS IR DARBAI, 250 pat, liulančius*f906 

metų (vykius, Jablonskio Ir Totoraičio jauna* diena* Ir 
rttplnlmą. __ ___ — —----------------------------------- “ ““

Dr. A. J. Gu*««n — DANTYS, ju priežiūra. įveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje 84.00 dabar tik ---

Minkštai* viršeliai* tik ---------------------------------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. 

Kelionės po Europą (spūdžiai. Dabar tik .........

T NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko,' JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, .minkšti viršeliaį _J.—1---- - —$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MET, Ą GTNGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai -------------------------------------------- ---------------__$l,50
3-A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PPJSIMINIMAI, 

296 psL, minkšti viršeliai

Somalųos karivomene 
veda kovą

DIRE Daw. Etiopija 
pijos vyriasybė tvirtina, kad ko
vą prieš Etiopijos karo jėgas 
vra ne Ogadeno sukilę partiza
nai, bet Somalijos kariuomenės 
daliniai. . -

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

■asomeokl ehorri, • bažnytitt k* Duoti dokumentai kafaul 
btn Mudarih etllktl darbai, _
tai lt H - —

. Rdttetfajl |ią knygą įsigyti, prafami poniyti čeki arba Money
- .■

AJtlltlKOa LUE1UVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu fr pasiųsti:

? 1 17M »♦. BaMW 8L, Chicago, m. M4M

8X08
Gailina taip pat užaltakytl paštu, atalunfua ž»k| arba money ordori, prie 

nurodyto* kalno* pridedant 50c. ponlunfimo (Baldoma,

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <0608

Prašo Alacho 
apsaugoti nuo choleros
BEIRUTAS, Libanas. — Ma

hometo šalininkai pradėjo trijų 
dienų rudens šventę Visur ji pra vusieji Etiopijos kariai vykusiai

Vyriausybė ir dvasiškiai pa- 
■:a nevalgyti nešvariaus, mu- 

a; sėsto raa: to Cholerą gali 
oti ir jvuirūs vabzdžiai

žodžių gražiausių, kurie duoda 
meiles, ištvermės likti ištikimu 
savo tautai.

Bet.
dieną tas gražusis birželis liko 
liūdesio, skausmų ir ašarų mė
nesiu. Sovietų raudonoji armi
ja įsiveržė į mūsų tėvų žemę 
Lietuvą atnešė priespaudą, žiau 
rų tautos naikinimą ir atėmė 
branginusį turtą tai laisvę visos 
tautos. Kiekvienas lietuvis su
prato, kad jo ir jo tautos gyve
nime Įvyko kažkoks baisus įvy- turėto skurdo ir bado: 
kis. Jautė, kad visi nustojo lais
vės ir laisvės, laisvo gyvenimo, 
nustojo savo nuosavybių, o kas 
svarbiausia, kad Lietuva liko 
pavergta.

Bolševikar pirmomis okupaci
jos dienomis areštavo daugybę 
lietuvių, Sugrūdo į kalėjimus 
virš 12.000 geriausių tautos sū
nų, dukterų ir to teroro laike 
nužudė virš 5000 mūšų broliu 
lietuvių;

Be to, komunistai pavergę 
Lietuvą, šmeižė ir biaurojo vi
sokiomis priemonėmis Lietuvos 
turėtą garbingą 
bartinį turėtą 
gyvenimą.

Dar baisesnis
komunistų buvo padarytas 1941 
metų biraelio 15-16 dienomis.

Bet... mes lietuviai, lygiai kaip 
ir kitos pavergtos tautos, nepa
miršom ir nepamiršim rusų-ko- 
munistų padarytos skriaudos 
mūsų tėvynei Lietuvai. Mes, gy- , 
vendami laisvose šalyse, turime c ‘ *era 
glaudžiai jungtis ne tik minti
mis, kalba, bet ir darbais, vie-i t 
nyba ir aukomis į bendrą kovą 
už Lietuvos laisvę.

Ateis laikas ir vėl skambės 
Laisvės varpas Vytauto Didžio
jo Karo Muziejuje. Plėvesuos 
mūsų garbinga trispalvė vėliava 
su tikruoju Lietuvos Vyčiu. Ir 
mes likę gyvi grįžime į savo nu- 
mynėtą tėvynę Lietuvą. Grįši
me mes į mūsų didvyrių žemę, 
pas savus brolius, seses lietu
vius. Džiaugsimės, didžiuosimės 
atgautąja laisve tėvynei Lietu
vai. O Tragiškasis birželis liks 
visados, kaipo pagarba nužudy
tiems, įnirusiems mūsų bro-1 tus, kad pamatytų sovietų gink 
broliams lietuviams, kaip liūd
nas ašarotas prisiminimas .. 
Ačiū, Gerbiamieji. J. B. N

| Pastaba. Nors Liet. Centro 
’valdyba au jos pirm. Juliu Mi- 
Įčiudu save aukština per sąjun
gos laikraštį “Balsą”, kad esą 

ipatrijotai ir religingi, bet Tra
giškojo birželio minėjimuose kaip 
ankščiau taip ir šiais metais iš 
L. C. valdybos niekas nedalyva
vo ir nebuvo: vykdo patiek- 

s tus Lietuvos okupanto planus su 
savais sąjungininkais.

Tragiškasis birželis- ašarų ir
*, skausmų mėnuo!

(J. 'šiušio paskaita tragiško 
birželio minėjime Bs. aires).

Gražiais, maloniais jausmais 
prisimename mes iki šių dienų 
tėvynę Lietuvą. Vaizdotėje tu
rime tėvynės žaliąsias pievas, 
miškus, sodus, sriauniai tekan
čius upelius, upes; miškuose, krū 1 kai, sesės baigę laukų dienos kėlė 
muose čiulbantieji paukščiai j darbus grįždavo į namus dai
nius jaudino savo aušros ryto, nuodami. Nes daina lietuviui bu- 
čiulbėjimu, lyg vertė mus reikš į vo mylima. Jie dainavo pareikš 
ti padėką Dievui už duotą tokį (ti džiaugsmui, dainavo savęs ir 
grožį mūsų tėvynei, gimtinei va i kitų nuraminimui. Dainuose yra 
saros laike.

vo noru, pasiaukavimu sau ir tė; Enkavedistai žiauraus elgesio 
vynės Lietuvos gerbūviui. Bro-, šauksmu, Šautuvų buožėmis pri- 

žmones, šeimas saldžiai 
miegančius su mažais vaiku
čiais, areštavo, paskiau visu su
grūdo į prekinius traukinius už
kaltais langais ir vežė į -Sibiro 
šalčius, kančioms ir mirčiai.

Per dvi dienas spėjo areštuoti 
išvežti virš 40.000 Lietuvos ne
kaltų sūnų, dukterų, senelių ir 

1940 metų birželio 15 mažučių nekaltų vaikų.
Kiek verksmo, ašarų, vaitoji

mo ir kraujo tomis dienomis bu
vo išlieta. Sugrūsti į prekinius 
vagonus-traukinius lietuvių šei
mos _be tinkamo.maisto be van
dens, be jokios mažųjų vaikučių 
priežiūros. Enkavedistai tyčio
josi sakydami: “Jūs, laukiniai, 
tylėkite! Mes jus išgelbėsime iš

Nėra pasaulyje valstybės ne
komunistinės, būtų vartojusi to
kius žiaurumus, kaip rusai-oku- 
pantai Lietuvos. Birželio 15-16 
dienos yra mūsų tautos skaus
mo, liūdesio ir verksmo dienos. 
Tegul tie skausmai mus stipri
na meilėje, pasiyžime ir pasiau- 
kavime išlaikyti tėvynę Lietu
vą gyva. Rašytojo Adomo/iMįc- 
kevičiaus žodžiais: Lietai vi
sur yra gyva, kur tik yra gyvi 
lietuviai. Tikėkime, kad iš pa
vergtos mūsų-tėvynės Lietuvos! dėta malda į Alachą, kad jis ap- jiems pastojo kelią.

III
f m
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Nauji informatoriai
Jeigu kas mano, kad Lietuvos Fronto Bičiuliai ruo

šia studijų savaitės šiaip pasižmonėjimui ir poilsiui, tai, 
klysta. Jie nori ne tik patys daugiau patirti,'kas šiandien ' 
darosi sovietų karo jėgų^ policijos ir komunistų okupuo
toje Lietuvoje; jiems labiau rūpi tas mintis paskleisti 7^^ju u panyte t
, .J \ t. i - - ii- • juridine komisiją, kun buvo sudaryta prie ministenų ka-laisvų lietuvių tarpe. Jie yra mokyti žmones, lanke uni-1 “ J
versitetus, o kaikurie net baigė mokslus. Besikaišydami 
mokslo titulais, jie bando įtikinti netituluotus, kad par- 
siklausytų ir sužinotų, kas iš tikrųjų darėsi ir šiandie1^. 
darosi pavergtoje Lietuvoje.

Frontininkai “studijų ir poilsio savaites” ruošia ne; 
tik- Dainavoje, bet ir kitose valstybėse. Amerikoje ir Ka
nadoje veikiantieji frontininkai svarbesnėm paskaitom 
vis dar kviečia mokytoją Stasi Barzduką “šviesti ’jauni
mą”, bet Europoje savaisiais jie jau nebepasitenkina. 
Iki šio meto suvažiavusių “studijuoti” šviesdavo savieji, 
bet šiais metais Londone suruošton savaitėn jau buvo 
pakviestas “geriau informuotas”. Į Vokietiją dažniau 
atvyksta iš okupuotos Lietuvos vienas inteligentas, ten 
lengviau galima gauti pavergtoje Lietuvoje .gaminama

Baigęs universitetą, jis net trejis metus advokatavo 
Kaune. Padėjo darbininkams persiorientuoti į arteles, 
aiškino jiems jų teises ir gynė juos nuo galimų išnaudo
tojų ir Įvarių sukčių. Okuponto lietuviams primesta vy
riausybė pastebėjo jo gabumus ir 1958 metais pakvietė į

nuolynus, kad paveiktų tėvus ir broliukus kitaipj persi- 
orentuoti, bet tuo tarpu nieko dpSIhėpMimė jieiris hėbaVy

Gi fcalantiškoji aktyvistinė 
hateful HertiM kilhMos žygi 
teigiamai, matydama jame vie-ki) padaryti, babar jie pradėjo siųsti mokslininkus, mo- aixYt Steflmo CVeigo,
žvaigždinių tautos valtadų, ku-kytuš teisininkus, kad galėtų patraukti galvoti jau neno

rinčius ar bepajėgiančius tremties teisininkus ir sudarys 
ti prietiltį. Dr. Štromą paskaita buvo “mekslihe”, gerai 
parengta ir, su visomis nuolaidomis ir priėlaidoihis. So
vietinis teisininkas nessvaido tuščiomis frazėmis, nesi
kabinėja prie žmonių, bet moksliškai dėsto sovietines ne
sąmones, pagrįstas tiktai sovietine propaganda. Savo 
paskaitą Londohori suvažiavusiems frotininkams jis ši
taip pradėjo j

“Istoriškai oficiozinė, tarybiškai komunistinė .są
monė turėjo šaknis tam tikrų Lietuvos visuomenės 
sluoksnių tarpe. Tai pirmoje eilėje buvb ta kairioji 
intelegentija, kuriai socialiniai lygybės bėi progre
so klausiniai atrodė svarbesni už bet kuriuos siau
rai naėionalihiūs tikslus bei vertybes ir kurie apla
mai siejo grynai nacionalistinę orientaciją su provin

pažibti) suvokti ir įvertinti kaip 
istoriškai prasmingą ffenetą. 
Pagal juos, teigiamosios Kalan
tos žygio pasekmės istorinėje 
perspektyvoje žymiai persveria 
tuos atskirus neigiamus reiški
nius, kuriuos Jos irgi iššaukė. 
Reikia pasakyti, ^ad aktlyvfeti- 
nės pozicijos nuo 1972 ritėtų 
Liėtuvbje sustiprėjo, nors jos 
vis dar yra mažumos pozicijoje.

(Pabaiga)

AMŽINA TIESA
“Nuo prit toš dienos, kada ta

vų kūdikis gimsta”, mokė žy-
cializmu bei atsilikimu. (Naujienos, 1977 m?rugs.
14 d., 4 psl.). rių dalykų. Vaikai šiandien per-

Labai graži mokslišku žargonu patiesta pradžia Gra- daug mėgsta prabrihgą. Jie tu- 
ži todėl, kad ji moksliškai tuščia. Tvirtinti; kad “tarybiš- H prišibiaūrėtinas manieras, tie
kai komunistinė sąmonė 
suomenėjė turėjo šaknis, gali tiktai Maskvos universite
te daktaro laipsnį gavęs štroirias. Kiekvienas lietuvis kai-

bineto. Jis mokėjo ne tik lietuviškai, bet gerai ir rusiškiai, 
už kelių metų jis buvo paskirtas tos juridinės komisijos 
vedėju. Iš minėtos komisijos vyriausybė jo jau riepalei- 
'dę, 1961 metais buvo sudarytas teismo, ekspertyzės ins- 

• titutas, o teisininkas Štromas buvo paskirtasd to institu
to ve'dėjur-Jis turėjo d^ug darbo, bet jis rado laiko ir ki
toms teisinėmsNstudijoms. 1970 metais jis parašė specia
lią studiją, pavadintą “Kova su nepilnamečių Susikals-j

1” nepriklausomos Lietuvos vi- paiso autoriteto, negerbia už sa
ve vyresniųjų. Jie nėbeatšisto- 
ja, kai jų gimdytojai ar moky-

- - - . ' tojai įeina Kambarin. Kokie pa-
rus, ar dešinus, žino, kad nepriklausomoje Lietuvoje to baisos pridarai jie būš, kai ūž- 
nebuvo. Po Lietuvą slankiojo Maskvai parsidavę agen
tai, bet Lietuvoje komunistinės sąmonės su žiburiu nie
kas negalėjo rasti Lietuvoje buvo opozicija autoritari
nei santvarkai, bet opozicija dar nereiškia “komunistinę 
sąmonę”. Nedori valdininkai opozicijai primesdavo ko
munisto etiketę, bet jie patys žinojo, jog tai buvb melas.

Šiuos žodžius užrašė Sokra
tas prieš pat savo mirtį 399 me
tais pirm Kristaus.

• 1950 m. į užsienį būvb iš
vykę 651,000 rimėffikiecįtai, gi 
19^6 m. po užsienį važinėjo 7.4 
nialijonai amerikiečių. Atvyks-

Politinė orientacija pavergtoje Lietuvoje skaičius iš kėhdri5ib rnffijoiio 
/ ...; pakilti iki 4;4 milijonų. Pašte

paruošimą, tik tai įgalins’ją sd- siufftoš iš 417 milijonų gabalų 
.j vaidinti mūsų krašto-ateities iš- pakilo iki 933 milijonų. 1950 in. 

____ _  j. torijoj tą vaidpięnį, kuris patej- su užšiėiihi buvti 900,000 telėfo- 
tamumu kapitalistinėse šalyse”. Ta studija buvo tokia įtarimo-. Ypatingai ryškiai tas ne- ;3ins. ^®damas i & tautos kamie nu pašikaffiėjlhių, o; 1976 in. 

'__________ į no viltis; apie 74 milijonai pasikaibėjintų.
ši knyga nebuvo paskelbta lietuvių kalba, taip ir lieka vertinant 1972 metų įvykiną t

(Tęsinys)
Visgi tarp “aktyvistų” ir gry

nų “konservacininkų” nėra su-

gera, kad ji 1970 metais buvo išleista rusų kalba; Kodėl ^sutarimas pasireiškė Lietuvoje, I “°

ram vaizdui susidaryti, bet to nepakanka. Kad “reikalas 
būtų tikresnis, informacijos tikslesfiės, tai šių metų “stu
dijų savaitėn” paskaitos skaityti jis pakvietė vieną disi
dentą, neseniai atsiradusi Anglijoje.. ,i.„ .J*

Tai buvo teisininkas Aleksandras Štromas. Iki šio 
meto ne tik Amerikoje, bet ir pačioje Lietuvoje mažai kas 
apie jį buvo girdėjęs- Antrojo Pasaulinio Karo pradžio
je Kaune gimęs' jaunas teisininkas dar nebuvo dešimties 
metų. Jokių mokyklų jis nebuvo lankęs ir titulų neturė
jo. Jis gimė tik 1931 metais, o mokslus ėjo okupuotoje 
Lietuvoje, jis baigė sovietines aukštąsias mokyklas,"stu
dijavo teisę, o žinioms gilinti buvo pasiųstas Į Maskvą. 
Ten jis baigė Maskvos universitetą, kelis metus pakaii- 
didatavo, ir gavo teisės daktaro laipsnį. Jis žinojo, kad 
Lietuvoje likę teisininkai neturėjo jokio darbo. Žymes
nieji teisininkai turėjo tvarkyti - transportą, būti 
automobilių centrų prižiūrėtojai, bet jaunas Štromas vis 
dėlto metėsi į teisės sritį, nes teisės klausimai, matyt, jį 
traukė.

misterija. Sovietų žurnaluose yra kėli jo straipsniai apie 
kriminalistiką, teismo ekspertyžę ir nurodymai, kaip tai
kyti teismuose modernias priemones.

Dr. Štromas, visą laiką glaudžiai , bendradarbius 
su okupanto lietuviams primestomis vyriausybėmis-, gau
davęs iš jų geras algas ir gerai buvo įsitaisęs, stagiaį ta-

Kaune. Visa sąmoninga Lietui 
vos visuomenė pasidalijo tada į 
dvi partijas: kalantininkus ir 
antikalantininkus. Grynieji “kdn 
sęrvacininkai”. (ir jų buvo 
didžiulė.dauguma), užėmė;gry
nai antikalantiškas pozicij as, 
teigdami, kadtokie ... veiksmai 
kaip Kalantos sušide^inimaš ir, 
po to sekę įvykiai nieko .nėdųJi 
da, o tik padidina Maskvos kont
rolę Lietuvai, kliudo sėkmingai 
vykdyti ‘konservacinius” užda
vinius, staid į pavojų tas oti-

’ I pojiisidentu ir atsidūrė net Anglijoje. Iš sovietų laivė jis 
nešoko, prieš sovietų valdžią''jdkiiĮ'atši^SŪkiriių įlepdši^ 
rašinėjo, net apie Helsinkio aktų teisėtumą 'saVo' balso 
nekėlė, bet jis tapo disidentu-, gavo sovietinppasąūr išvy
ko į užsienį. Retas lietuvis apie išvykusį Štromą tegirdė- 
jo, bet Europos frontminkai. tuojau ji susirado ir pak-|^"g 
vietė į “studijų savaitę” skaityti paskaitos apie “Pbliti-1 kurias jie taip sunkiai bando 
nę orientaciją dabarties Lietūvbje’. Londone suvažiavu-J kurti.

_ .. .i....... ,x_ .... ...... §iaip af taip, bet Lietuvoj
krašto politinės sąmonės anali-: 
zė rodo, kad jis ruošiasi tai savo 
pagrindinei žvaigždinei valan
dai, kada Lietuva vėl taps lais- 
vriš ir nepriklausomas įjblitihiš 
Vi'ėnttaA. IŠ^irijSi rfeikia teisin

vafli ' i

! msnillHHH!
J ^PHIHIIIHI i—

< Big r

siems frontininkam ir Fronto Bičiuliams skaityta paskai
ta tuojau buvo atspausdinta frontininkų kontroliuoja
moje spaudoje Anglijoje ir Kanadoje. Kad Naujienų skai 
tytojai žinotų, kas minėtose “studijose” būvo svarstoma 
ir galėtų orientuotis apie naujas tendencijas; mes at
spausdinome visą Dr. Štromo paskaitą iš kžū&diškių TŽ-.

Okupantas siuntė Amerikon1 ir-QSWifiih-
kus, muzikus, šokėjus ir perorieituotus trtmtihių teVjS
ries, bet iki šio meto nieko jie nepajėgė praskelti; Jie šiuri ggg atitinkamą iridėĮį į tos 
te senus vienuolių draugus į Amėrikojb Vėikiririuiiiš Viė- žvaigždiri^s Lietuvos tihkama

I

•' - B. R. PIETKIEWICZ, Prti. |

47 arid Rockwell Street., Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS'-

70* Mokame 4 metę . -
/O Certrfikatams;

Mažiausia $5,000
H 3augfSu. '

WHK 1 metv

Mažiausia $1,000

ON INVEST

Taupmenos padėtos f rė^ūlllHas ftbpyifto sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos 'duoda pelno dividendą ***< mėnisį 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MENESIAI 

VALANDOS: Pirmai ir kėtvfrt. 9:00 ryto____  __ .. i.— 8:00 vat; 
Antrąd, ir,penktadienį 9:00. ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienus. Trečiadieniais už
daryta.

te

.ALGIRDAS GUSTAITIS Senieji Egipto Valdovai sau statėsi kapuš --pirą- r Savo tikrdjahk gidui ŠafeSū, man &ant Vaikui ir

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
: Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją
(Tęsinys)

Egiptietis piramidės gidas menkai kalba angliš
kai ir kai kuriuos žodžius taria tokiu akcentu, kad 
nežinai net kuria kalba. Alrodo jis yra menko išsila
vinimo ir juodas kaip bato aulas. Vėliau sužinojau, 
kad tai Nubijos arabas, kurie yra egiptiečiai.

Pasiūlo lipti žemyn pasižiūrėti vietų, kur buvo su
dėti valgymai negyviems piramidės gyventojams. Ir 
lipame laukan iš piramidės.

Laiptukai mažučiai: ant lentos prikalinėta sker- 
sinukų. Blogiau^ kad išlipimui anga tokia žema, turiu 
lipti susilenkęs iki kelių. Girdžiu, priekyje šniokšda
mas karkia marib Nubijos arabas. Jam irgi nelengva; 
bet jis jriunesniš, žymiai mažesnis ir pripratęs landy
ti. Anga stati, kaip piramidės siena. Voš begaliu lipti. 
Baisiai pakerta kojas, nes jos negauna išsitiesti, o že
mėje niekas nevaikščioja susirietęs iki kelių. Buvau 
pagalvojęs kristi ant žemės ir keturpėčiam krapštytis 
į viršų, bet maloniai pagundai nepasidaviau ir šiaip 
taip dviejomiš kojomis išlipau.

3 • ''Tės egiptiečių būta mažų ir labai tvirtų, jei 
tokia anga ,'•Įėjo vaikštinėti. Nuostabu, (visoje pira
midėje tebėra k°ra ventiliacija ir niekur netrūko oro 
ir jis buvo geras, matomai nesehiai iš lauko pakliu
vęs. Tai viena iš piramidžių stebuklų.

Senieji Egipto valdovai sau statėsi kapuŠ — pirą* Savo fikrdjĮhi gidui Šžkiiik, man esant Vaikui ir l Gatve gerai išgrįsta. Aplifikui, nors jau esame mįes- 
' raides. Didžiausia yra Cheopso piramidė, pastatyta voš bepradėjus lankyti gimitrižiją; gbrtlėjau Lietuvoje te, vis dar labai nykų; netvarkinga, skurdas.
1 apie 2.800 m. pr. Kristų. Ją statė apie 100.000 žnianių. pepaprašiai įdbrilią paškriitą viėūoš arėbeologėš, kuri. 
Statybos laiku tos piramidės dabar esančios Kaito hiięš iŠ Egipto buvo dtšivežiisi likrd frirritiiiti inumiją ir ki
to vakarinėje pusėje, buvo visai prie Nilo upės vrikarihRJ fokiil briingiiĮ egiptiečių Sėhienų. Ta riibmija ir kitos 
krašto. Per tūkstančius metų, kaip mėtome, Etilas bai- egiptiečių šėnietiaš, riiahau, tebėra UėhlVoje, jei Antro 
šiai sumažėjo ir tos piramidės dabar yra apie valanda f*asaūlinio.Kšn> niėtu kas nėišplešė.

Gidas šūko, toji moteris tdfėjti būti labai gabi, jėi 
Kokiu būdu senovės egiptiečiai sugebėjo atgabeni sugebėjo tokius turtus iš Egipto išvežti. Jis dėl to, riei 

ti po bvidešimt ,ne't trisdešimt tonų sveriančius akhie’- kiėk rifeapgailėstauj^ ir hėtgi. jdučltį/o pasitenkinimą, 
nis ar kitą statybinę medžiaga, ją nulyginti ib įtvittin- kūd egiptiečių iitfenas pasiekta ttikius tolimus kraštus’ 

ir pb tiėk dietų, štai atvykti iš tėttai keliauninkas.
Piramides. sfihksaL SehošiiJj švfehtovės yra atski- 

Tbs ir labili plačios nitikšlfhės feititiš. Iki šiol lietuvių 
kalba piinešriės literatūros riėfil. Jtiš dabgiaušia 
paskelbę anglai, vokiečiai. prdiifeflžai? ilsiai, 
Netgi kriianninkų alMtttitifttiĮi aplfe Egiptą yra visai 1 
bedaag » kalba afepatfttitfila.

Giža.
Tuoj už piramidžių prasideda priemiestiš Giza,

automobiliu važiavimo nuo Nilo.

ti nevariojrint cemento? Ttio ir dabar egiptieririi pag
rįstai didžiuojasi, kaip ir jų nuostabiu balzriitiarimū.

Keliauju apylikėmlš Gižos srityje, čia žymiausios 
piramidėj už jų 2.500 kitt. dykuma iki Libijbš. Juok
damiesi egiptiečiai Sako, joje norėtų paklaidinti žytitį 
kariuomenę ir apsukus galvas pasiųsti link LHrijbš, ku 
rioš, aišku; p^r toki£ dykumą negalėtų pasiekti.

Netoliese Chaopso piramidės yfa Chefreno pira
midė; po kurią vaikščiojau ff jos slabra anga vos iš-, 
lipau. Ji jungiama su didžiuliu sfinksii* netoliese esan.ta žalia terena mano matyta iš lėktuvo atskėėndahL 
čiii, kurio seniau tebuvusi vien galvd matyti, dabar iš viršaus atrodo gražiai, bet pfer ją Važiuojafat auto- 
smėlio aūdroš iškasė ir aiškiai matyti tarsi liūto kū- mobiliu matau baisu skurdą, labai Skurdžius žmones, 
nas, kojos, veidas tarsi moters. Sekanti statinių dalis balsią aplinką, daugelis lakšto basi, asilai ir kiti gyvu- 
bUvuši nialdyklri, po kurią vaikščiojonie ir gidas gerą liai vaikštinėja tais pačiais nešvarumais, šaligattių ne- 
pusvalandį pasakojo istorijas.'

Šiandien ypatingai karšta diena. Be vaikštinėda
mas gryhU Stftčfiu apie .piramides, sjinksą, maldyklas 
galvoju kur surasti šešėlį ir kur gauti gero vandens at
sigerti. čia pilna arabų gidiį, su kuprbnugariais ar be 
ji). Pavftyjė^sėdi vienas egiptiečių kareivis, matomai 
saugo, kad ką nepavogtų. .. .

daug o jais dar mažiau besinaudojančių, visi atrodo 
išvergę, prastai apsirėdę, atrodo visi nedavalgę, preky 
vielrse priė-k^ių nedaug menkos rūšies maisto, nors* 
aplinka išdrėkipta vandens perkasais ir aplinkui gra
žiai vešlu, žriTia. Gero šeimininko rankose šioji apylin
kė galėtų spindėti ir būti pasididžiavimo vieta visam 
kraštui.

Staiga baisi štflarvė, mėlyni dūmai. Midlit^ dešimt 
Klausiu gido, iš kur atsirado tok blogas orite; .

— Aa, tai iš odos ir plytU fabriktį, — visai.ritiniai at
sakė. Kai jie dirba, jaučiasi dūmų kvapas:

Khiro apmarinęjitoMs
Tas “dūmų kvapas” gali užtroškihli. Bet jiems 

bro taršti, tiiatomdi, hežirioma .pašlapliš ir alfoild vi
sai tvarkoje, jei duodama žiūrinėms darbo, ri kraštui 
naudingu dalykų. . ‘ .

Netrukus lankėme Saladine Citadel, Mohamed 
—„.j yra1 Ali Alabaster Mosque. Gražios, puikios vietos. Nuo kal- 
, graikai.1 Do pažvelgus apačion mačiau ištisą mėlyną juostą dū- 

į mų .per miestą. Taip; tai iš tų odos ir piyttį fabriku. 
Nuo vėjo malonės priklauso, kuri Kalėti ititešto tiSliš 

' gali alsuoti ta baisia smarve, — ■ ■ • -
BuViu kažin ktir sLailęš, e$g kštalikMils neleidžia 

nia įeiti į mohometų maldyklas. Kairo mieste lankiau
si dviejose jų maldykiosė-mdsųtie, drattge šd kilalš 
keliauninkais. JMrianl' riikia Užsidėti Ineclžiagihids 
apmotus arti batų; tai Ir ffškiš. TW1 gdti IMlLijnėti 
tftUr Ir prisflytėti rankomis, jėi nork ją auksintą dd-. 
rų, apžiūrinėti ptiiklus drtižititoš, grilžius Sti'dlriluš, 
puikią architektūrą, mėniskas puošmenis.

y i j
(Bus daugiau) r. 'i
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PAKLYDUSI KULKA

gy-
iš patapiaiij... Nagi, kas gi čia

tą ir šauna b kartą, kitą, trecią... 
k vįl tylu, net spengia ausyse.

mi- - 
ne-

DR. K. G. BALUKAS petras Babickas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulotki Rd. (Crowford 

Medical RuiidMfl). TeL LU 5-4444 i 

Priima ligonius pagal susitarimą. '

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox-Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE $8, ELGIN, ILLINOIS

(Tęsinys)

Jei neaudjepa. skambanti 374-WOL* Po to Rimgaila didžiai pasi- gėr’s? — pagalvoju ir girdžiu: 
keitė, pasidarė ramus, kaip avi- pokšteli šūvis. Neniškis ir bat- 
nė is... Daug per tą laiką aš per-1 siuvysjįoka už pušies, krenta ant 
galvojau. Bet daugiausia suko j žemės'. Viršila ištraukia pitole- 
man galvą Anupro žodžiai, kai ' ' ’ 
mane aplankė paskutinį kartą:.
“Vaikeli,— virėjo balsas buvo Vyrai, kas ką sugriebę, išbėga 
ypač graudus, — visi iš Dievo
rankos eseme, visi pas Jį grįši-,dabar dedasi”, — nebesusigau- 
“... N:eko nenuskriausk, neda-ldau. o širdyje taip neramu, ne

ramu...DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheun Rd., Westcnester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienoms ir 

kas antrą šestacLeuį 8—3 vai. 
TeL: 56Ž-2/x7 arba 562-2724

Rix.: GI 8-0873

DR. W. Ę1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 ‘ : 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WSST 63rd STREET

* Vai. anerad. 1—4 popiet, 
ketvirtdL 5—7 vaL vak.

tele/.; I
Rezkienciįos teleEj. 44^-5545 > « -

• ‘'<DRJ V i T. TAl-R AS - 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS . ..•

: roe...
ryk kitara blogo, o tik gera. Vėl 
gi. nepyk ir nesiusk, kaip aš kad 
kartą padariau...”

— Ir tu mokėjai pyrktl Ne
panašu.

z x
— O, vaikeli... Aš gi vos savo 

draugo nenugalabijau... Per plau 
ką — nenušoviaiL,.. Vėl gi bu
vo už ką... Žmonelę mano pasi
glemžti norėjo. Lindo, kaip ka
tinas prie lašinių... žinai, nebe
susivaldžiau, kai kraujas tik už
virė... Mat, labai jaunas ir ūmus 
buvau.

Ilgai patylėjęs ir atsidusęs, 
Anupras pakilo nuo suolo ir paž 
velgė tiesiai man į veidą: “At
siminsi mano šią pasaką, kai aš 
nuo kulkos mirsiu”.

— Tai ką! Manai, kad jis tau 
keršys?

— Jis? 0, ne! Susitaikiau, gy 
džiau, daktarui mokėjau, kaip 
su broliu sugyvenome... Bet gi 
yra kam mūsų nuodėmėmis rū
pintis, oi, yra...

Aš tik nusijuokiau išklausęs 
Anupro pamokslą. Niekad jis 
taip anksčiau nekalbėdavo... Ta
čiau vėliau gailėjaus, oi, gailė
jaus... -

Tą patį vakarą, kada buvo su
tarta gerti batsiuvio pusbonkę, 
mane turėjo išleisti iš daboklės. 
Kvepėjo šįm.tametg liepa sode,; 

; paauksinta besileidžiančios sau-. 
• lės spindulių. Buvo- tylu, nelygi

nant prieš audrą: Jei ne draugų 
kariški drabužiai, galėjai many-.

Neatsimenu, kaip išlaužiau 
iuiis ir pribėgau prie Anupro. 
Jis, jau miręs. Matau batsiuvį 

jo kojų, dar tebelaikantį 
degtinas butelį, kurį staiga jis Į 
trenkia žemėn ir-kumščiu ima 
šluostyti akis...

Viršila, kietai suspaudęs lū
pas, valandėlę žiūri į Anuprą, 
atsidusta ir, pažvelgęs į rytus, 
tarytum mums taria: “Paklydo 
bandito kulka”.

Neniškio rankose virpa popie
riai: “Juk šita kulka buvo skir
ta man, skirta man...” šnabžda 
jis, ir taip jo veidas išbalęs, kad 
net lūpos mėlynos.

Negaliu atitraukti akių nuo 
stingstančio Anupro veido. Krau 
jo srovelė vos sunkiasi iš jo 
smilkinio... Tą kraują jau go-! 
džiai siurbia musės.

“Argi ta kulka paklydo?” 
Ne! Anupras geriau žinojo, kam 
toji kulka buvo skirta”.

LIETUVIUKO LINO PASAKA ir kartoja senos, jaunos: 
“Mylime tave ,lineli!” I
O aš visas siūlu tystu, 
žiemą birbindams ratelį — 
ir pavasarį išvystu, 
kai išeinu nuo staklelių.
Išbučiuoja mane saulė, 
ir darausi aš baltutis, 
ir nuo to, paėmus, saujoj, 
sako, aš esąs švelnutis...
Prie manės, kad pasipuošus, 
sesė sega tuomet rūtą — 
laukia berno pasiruošus...

J Taigi mano piršlio būta...
Arėjas Vitkauskas

(Tautosakos motyvais)
iSako sesės lietuvaitės, 
kad aš geras jų bernelis — 
be manęs nebūt drobaiiės 
ir stovėt tuščiom stoklelės.
Giria mane' šviesiaplaukiu, 
giria mane mėlynakiu, — 
girdi, žydint, dangus lauke... 
(Viena sesė taip pasakė).

■Girdi, tikras aš lietuvis — 
gyvenąs su jų. šeimynom, 
ir tinkąs visur, kur buvęs, 
sutuoktuvėms, pakasynom...

Mane sesės ima glėbiais,
Ibaltai prausia, minkštai klosto. 
Į prikamuoja savo glėbiais 
lir paskui man plaukus glosto..

’Prie ratelio mane mauna, 
sudarydamos kuodelį,

j s New Yorko valstija moka 
'savo gubernatoriui $85,000 al
gos, gi Maryland ir Iowa valsti
jų gubernatoriai gauna net 60,- 
000 dolerių mažiau: tik po $25,- 
000.

ir pėnįt;5:

3I į
f.:
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-k - * QRTHOPęPĮ3kĘ^R©TęZISTAS: 
‘ Al* j -Aparatai -. Protezai. 'Med. ban-

dažai. Speciali pagalba ko j oras, 
CAich Supports? ir.L t.

2850 Wesf63rd SL Chicago. 111.60629 
Tefal.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiv 

krautuvė,
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oafc Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8OS3

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

r » 

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. ~ ~ -

Vedėja Aldona Daukua

Tale#.: HEmloclc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vim darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeik* 
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini susėdusios ir iškrypusios giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pi|. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo.mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiautas. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke- 
lic, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
E~ų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų 
vybės Užlaikytoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet *kur yra 
rvsieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite 
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

X

Mažeika 8" Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601 '

E LIDEIKISDAIMIDMielai, ir nepamirštamai

mirus,

SUSIRINKIMU

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i&Hokotįąjė. žęųaėįėv k^ri kaįdai- 
tiesa, :hūy(L, yįMįįma mūsų 

kunigaikiraų/įZ. pušies me-

HIGH RATES ■

PAID QUARTERLY AT

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 yeer mirk

Ckicagos
Lietuvi?
Laidotuvių
OireKtorhi
Asociacijos

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginrs susirinkimas 
įvyks sekmadieni, rugsėjo 18 d.» 1:00 
vai. po pietą Anelės Kojak salėje, 4500 
So. Tataagn avė, Ntriii prašomi at
silankyti ir atsiminti, kad yra nauja 
vieta Kadangi Cbicagos Savįngs pa
talpos yra remontuojamos, negalima 
ten turėti susirinkime. Bus ir vaišės.

Rožė Didrfalvi*, rašt

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

’ 
w

 ♦»
 w

rv
>*

 i

staleNeniškis kažką -rasėJ Aš 
vėl-pagalvojau: “Tas jaunuolis 
rašo, o ką rašo, niekas nežino. 
Visai sudžius vaikas prie popie
rių”. Dairaus pro langelį nekant 
raudamas. Matau, prieina bat
siuvys ir pastato litrą ant sta
lo, štai ir Anupras bogina kaž
ką uždengęs laikdaščiii. Jis paž
velgia Į mano “kalėjimą” ir links 
iriai šaukia: “Eikš čia, vaike
lį!” “Dar penkios minutės!” — 
atsiliepiu nors matau, kad iširas 

, tinės viršila jau išėjo su raktu 
manęs išleisti. Neniškis, susirin
kęs glėbį savo popieriaus lapų, 
keliasi iš užu stalo, batsiuvys 
mėgina atkimšti butelį, o virė
jas, paprašęs Neniškio lapą po
pieriaus, sėdasi .į- jo vietą ir, 
iškilmingai tardamas žodžius, 
ima rašyti: “Pakvietimas švie
siausiam ponui Kariaubai į drau 
gišką puotą...” — Greičiau! — 
Šaukia man jis, juokingai mo
juodamas nukirstos rankos stra
mpu, ir staiga nuslysta nuo sta
lo

“Nezgrabaila, argi bus pasi-

Žemaičių Kultūras klubo poatosto- 
ginis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 21 (L 1:00 vai. popiet Šiau
lių namuose, 2417 W. 43 SL Nariai 
prašomi atsilankyti ir aptarti bėgan
čius klubo reikalus. Bus.ir vaišės.

Rožė DMžtftlvH, rašL

Lietuvių Pensininku S-gos harių 
suairiukimas bus L m. ruesėjo 20 d. 
ūatradienį) 2 vai. p. p. Gage Parfco 
Fieldhouse patalpose, Wsiera ir 55 
gatvių kampas. Bu* rodamas filmas 
vyresnio amžiaus asmenims kaip pa
žinti ir ftvengti (vairių sukčiavimų.

Kai mieląjį Anuprą palaido
jom, turėjau “sėdėti” dar tris 
paras... už pabėgimą iš daboklės.,

(Pabaiga)'

Parduoda daugiau 
automobiliy |

DETROIT. Mich. — Parduo-! 
tų naujų automobilių skaičiusį 
rodo, kad šią vasarą ir pirmo-.! 
mis rugsėjo dienomis automobi-.j 
lių gamintojai pardavė 13% daų Į 
giau automobilių, negu praei- j 
tais- metais. American ' Motor 
bendrovė yra -vienintelė, i kuri 
šiais metais' pardavę mažiap au
tomobilių, negu kitais metais.

Jos mašinų pardavimas sumą 
žėjo net 25%. šiais metais ke-r 
turios didžiosios automobilių 
kompanijos pardavė ^ISO, 725, 
automobolius, o praeitais metais 
jos pardavė tik 162,85b automo
bilius. Didesnis parduotų auto
mobilių skaičius rodo, kad ūkio 
reikalai po truputi gerėja.

Jaworski nesirengia 
skrieti į Korėją

WASHINGTON, D. C. — At-, 
stovų rūmų etikos komiteto svar 
blausias patarėjas Leon Jawors 
ki prieš kur j laiką buvo pasršo-Į 
kęs skristi j Korėją ir apklausi
nėti įtakingus pareigūnus apie 
kyšius dalinusio Tongsun Parką

Jam rūpėjo nustatyti, ar tas 
milijonieriue dalino Korėjos iž
do pinigus, ar jis tuos pinigus 
gavo kitais keliais. Be to, svarbu 
nustatyti, ar Korėjos valdžios 
organai buvo tiksliai informuo
ti apie jo vedama dadba

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

SAVINGS AND IX) AN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

PER ANNUM 

$5000 or m4re 
mhimvfn

DR. MARIJAI KREGŽDIENEI

dukrą p. Ritą Klybienę ir jos šeimą 
giliai užjaučiame ir kartu su jais 

liūdime.

4330-34 So. CAUF0RNLĄ AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-ČONDITIONED ROPLY ČiOS

Antanina, Domas ir dr-ės 
krikšto sūnus Domas Vailokaičiai

JUOZAS SIMOKAITIS
2S3S W. 69 St. Chicago, III.

Mirė 1977 m. rugsėjo 16 d„ 7:15 vai. ryto, sulaukęs 61 metu amž.
Gimęs Lietuvoj! Griškabūdžio mieste, šakių apskr.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stasė Simokaitienė, pagal tėvus Rimkutė, 

sūnus t- Raimundas, jo žmona Nijolė ir Ričardas, jo žmona Lisa,3.___ __________ _____________ -___ ____ _____________ ,
2 anūkai — Edvardas ir Tarnas, švogeris Petras Rimkus, jo žmona 
Elena, švogerkos -- Genė Rimkus su šeima ir Regina Viržintas su 
šeiiua ir kiti giminės draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko motina 
ir sesuo.

Vietoj gėlių aukoti Jėzuitų Jaunimo Centrui.
šeštadienį- 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus — Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71 SL
Pirmadienį, rugsėjo 19 dieną 9:00 vai. ryto bus -lydimas iš 

koplyčios į §v. P. .Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Jūozo Simokaičio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulidę Hekaf žmona, sūnūs, anūkai, motina, sesuo, giminės.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345

BRIGHTON

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

THVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleLi GRovehiH 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBH.IAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 Šo. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

MEMBER

PER ANNUM 

$1000 or mora 3354 So. HALSTED STREET

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILI--------Saturday, September 17, 1977

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, DI 974-M18

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

Phone: YArdi 7-1J11



• vaną Naujienų paramai. Tos 
Iapylinkės tautietis užsisakė Nau 

jienas 3 mėnesiams tinkames- 
niam susipažinimui, todėl pa
vardės prašė neskelbti. Antanas 
Bertulis atsiuntė $4. Dėkui už 
aukas ir už dėmesį Naujienoms.

— Chicagos ir aylinkių tran
sporto sistema CTA-ART sekma
dieniais nuo 11 ryto iki 5 vai. po
piet įvedė specialių autobusų su
sisiekimą tarp kultūrinių insti
tucijų: Field Gamtos muziejaus, 
Sedd akvariumo, Adler plane- 

atkreipti i iarlu,no’ Mokslo ir Pramonės 
savo asmenišką dėmesį, gerai muziejaus. Nuo spalio 2.d. au-

— A. Gurevičius, Toronto, 
Ont., Canada, užsisakė Naujie
nas iki šių melų pabaigos. Dė-I 
k ui už laišką ir už prenumera
tą. Taip pat dėkui p. A. Gurevi- 
supažindino su Naujienomis ir 
turėjo teigiamos įtakos. Visi 
skaitytojui prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti, visi lietu
viai •kvktiami į jas 
Sd V VJ a^X!IVll«OIVc<
su jomis susipažinti ir pareikšti, tobusai sustos prie Smart gale- 
savo asmenišką nuomonę jas ^j°s Chicagos universiteto.. 
užsisakant. Platininio vajaus 
proga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai.

— Jerome Kantanavičius iš 
Lakeland Floridoje atsiuntė to
kį laišką: “Prašau pradėti siųs
ti Naujienų dienraštį žemiau duo 
tu adresu. Taip pat prašau pri
siųsti sąskaitą už vienerius me
tus”. Dėkojant p. J. Kantanavi- 
ėiui už dėmesį Naujienoms, ir 
už jų prenumeratą, gerą žinią 
malonu skelbti ’visiems skaity
tojams ir platintojams.

— Ponia Grace Mitka iš South 
Milwaukee, Wis., atsiuntė tokį 
laišką: “Keturiasdešimt penktą 
kartą jums siunčiu metinę pre
numeratą, o už kalendorių ra
site $5 auką. Naujienos yra ge
riausias laikraštis iš visų. Jį tu
rėtų skaityti visi tautiečiai, nes 
daugiausia tarpusavio ginčų ir 
nesusipratimų kyla dėl blogos JSobeckis — kapelione, Bernice 
arba vienašališkos informacijos. Į Ambrose — istorike, Adeline 
Gaila, kad aš negaliu rasti jums
naujų skaitytojų, nes aplink ma- ir Rita Radcliff — vėliavų tar
ne lietuvių beveik nėra. Aš skai
tysiu Naujienas, kol tik akys 
man tarnaus. Linkiu jums vi
siems geros sveikatos”. Dėkui 
už laišką ir už auką. 

, * f '■ ■r .

— Jonas Vilimas ’iš Mar
quette Parko be raginimo at
siuntė prenumeratą, o savo ge-

——-

ILGŲJŲ NAMŲ GYVENTOJŲ NAMELIS ŠIANDIEN

Buvusioje Penktu Tauty Sąjungos metropolijoje Onondago Slėnyje šiądien 
gyvena suvargę mohavky genties likučiai ir buvę j y trakiniai ilgieji 
Namai yra sutrumpėję Į mažas bakūžes, kokią matome šiame vaizdelyje-Aū tobusai eina kas 15 minučių. 

Super transferpass bilietai yra 
80 c. suaugusiems, 50 centų pen 
sininkanis, vaikams ir luošiems. 
Jis galioja visose susisiekimo li
nijose.

— Jonas F. Tumas ir Dean
Melinas iš Chicagos pietvakarių kun. Antanas švedas, Charles 
baigė Southern Illinois univer
sitetą bakalauro laipsniais.

— Aras M. žlioba iš St. Rita ^as ir d<John Simonaitis. Pe-

Petrulis ir Julius Levanas — vi- 
cekomandieriais, Edward Po
cius — adjutantu, Joseph Sta
naitis — iždininku. Taip pat 
valdybon įvairioms pareigoms 
išrinkti: Adomas Anderson,

Petrila, James Radcliff, Antho
ny Pargauskas, adv. Frank Zo-

Reikalinga moteris Le
mento apylinkėje 3 metų ber
niuko priežiūrai ir vakarienės 
pagaminimui. Sąlygos pagal su
sitarimą. ■
Skambinti tel. 445-9044. (Pr.)

aukšt. mokyklos, Edvardas A. 
Grabauskas iš St. Laurence ir 
Robertas Chionis iš Stagg aukšt. 
mokyklos yra pusiaufrnalistai 
gauti konkursines National Me- 
•rit stipendijas Chicago 17-je apy
linkėje.

— Ponia Anelė Pocius išrink
ta AL Don Varnas posto Mote
rų vieneto pirmininke, Mary Jur 
gėla ir Stella Mirowski — vice- 
pirm., Jean Pargauskas — sekr., 
Valerija Stanaitis — ižd., Joana

reitą terminą komandierhim bu
vo Bruno Basowski. Įvedimas 
j .pareigas bus rugsėjo 24 d., šeš
tadienį, 8 vai. vak. posto salėje, 
6816 So. Western Ave. Įvedi
mo iškilmėms vadovaus A. An
derson ir A. Pargauskas.

— Illinois valstijos loterijoj 
Bonanza traukime rugsėjo 15 
d. laimėjo 47, 411 ir 8514, spal
va geltona.

♦ Kviečiame visus šį sekma
dienį, rugš. 18 d. dalyvauti Vy
čių piknike, kuris vyks Vyčių 
salėję, esančioje 2455 West 47th 
St. Bus įvairaus maisto, gėri
mo, daug linksmybės, o šokiams 
gros Ramonio orkestras.

July Zakarka,
, ✓ , *

pikniko ruošėja

Carb — maršalka, Violet Jocius

nybai. Įvedimo i pareigas apei
gas atliks Ann Shulmistras, Va
lerija Stanaitis ir Jean Pargaus
kas rugsėjo 24 d. 8 vai. vak. 
posto patalpose. Po apeigų bus 
vaišės. Svečiai kviečiami.

L'

♦ (R) LB Brighton Parko 
apylinkė rugsėjo mėn. 18 d. 4 
vai. popietų šaulių namuose 
2417 W. 43 St. rengia Tautos 
šventės minėjimą, šventės reikš 
mės tema kalbės lituanistas Ig
nas Serapinas. Meninę dali at
liks Cicero jaunimas ir daininin- 
kęs — Aldona Pankienė ir Kor
nelija Venzelytė; joms akom
panuos jaunas gabus pianistas 
Arūnas Kaminskas., Po minėji-

— Bruno Mikėnas išrinktas j mo bus frnrripas informaiinis *_ _ -T T- . -r-x -w-r -1 '
rus linkėjimus atlydėjo $5 do- postq. komandierium, William

Amerikos Legiono Don Varnas pranešimas ir skaidrės. Kalbės

— 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 dot metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių’ in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 

-TeL 421-6100.. ::(Pr).
i : . • > • r , i -

automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 
spalio 8, 9 ir 10 dienomis !

Dėl informacijų kreiptis į: ’ * y:?'- 7 '
; ' V. Beleckų, f . . * ' ■ ’ '

New Yorke 212-^382-6440./
J. Zubavičių, 
New Jersey 201-381-3198.
D. Bulaitį, '■.;
Detroite 313—549^6878. t
J. Mikonį 
Oevelande 216—531-2190.

ir kiti. Po visko' bus kavutė. 
Įėjimas visiems laisvas. Kviečia- 
mi visi ’geros' valiok' lietuviai Šia
me -minėjime gausiai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

SEE ĄLL OTHERS

Chicagoje 312—434-9655.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amcnxoa neturtų aienraecio nagejus bet itetuvlškoe jptudot pirmū
nus Ir atliekant būtinu pareigu aažtnara Heturybėe išlikimai tkal- 
Mamu NanjlflDQ platinimo vajui

<AUJIXKOS trirtri atari tr kovu}* Ltotoroa £r wrerttv IMrrfg later*. 
oaldaxBo* tr neddMaaoa į muUrliu n »knpa&tate «r fa IgaBo-

*

AAUJIKNO3 palaiko rina Uetnrbj denokntizm trupes, ft bendras iBftftt- 
rijas ir remia vUq lietuviu bendruoefua darbui bei tikslui.

KAUJDWOS •tstovauia tvUaJa lietuviu dauguma žlalf pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos- Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vn mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
rtrelbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuvižkos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos ižeivijoa, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių, gerovei, dekiant visuotino Be- 
tuvišku reikalu reneswa.
KMNUOJA: Chlogofe Ir Kanadoje metimą — $30.00, pw! mat? — $HAt, 

trims min. — $330, vienam mitų 13,00. KHose JAV vMom wwfam 
— $26.00, pusei mėty — $144)0, vienam mėn. — 12-50. UisionJue 
H —. 131.00 metams* Susipažinimui siunčiama srvaHę —melranL

Pragma naudoti žemiau atkarpą.
-iw J-TJ-B. asm am «■ amaM oram mb mim laBaaaB mmb! «br«m «b jmb mmbb aav

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL

Chicago, DL SO6O8

Q SIudčIr doL N«jl«uw ^rtmaneratsi, Jnbfllejtalo
vajau* proga paremdama* HetuvUką *p*udą.

Q Vajau* proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaite* susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimu.

PAVARDft IR VARDAS ---------------------------------------------

ADRESAS --------------------------------------

r'GHT heap: disease

GIVE HEART FUND

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Likoj

□■to namui H lauko Ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

!... CO.VIIOMINIUMS .

506 - 71st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

♦ One and tWo bedroom
♦ Very modestly priced.
♦ Beautifullayout / -'į
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees,. Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

■ 813-360-8766

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

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas, f
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis) -

P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

— ■ ■ ...i— -—.i i ................... ....

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUCrn GIFT PARCELS SERVICB 
1501 W. 69th SL, Chlc»ge, IIL «06M. — TH. WA 5-2717

UM Se, Ft. Chleige, IIL 60601. — T*l 254432*
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

2608 Wert SL, Chicago, DL 60625 • TeL WA 5-2787 
Dld.ll. *Mlrfnk1mat farm rt^Ut (valrfg prrtdv. 

MAISTAS II BUROPOS SANMLIŲ.

• Vytautas F. BeHajus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyveninio bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse spalio 22 d. Iki tol užsi-j 
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos $4. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIVOKĖJIMAIS '

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie- mieg., salionas, natūralus židinys, vai
riai. įvairių valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų įstai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvies i- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieSkojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos fL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Galima prašyti pašalpos dar ir už 
1972-76 metus imtinai. : - 
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. Įėjimas iš kiemo)

CHICAGO/ ILLINOIS 6060«
.Tel, LA 3-1387

MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 

gomasis, 1% vonios. įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė -{Hardware) su namu. 
Reikia skubiai pardupti. Labai pelnin
gas biznis, .

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

I

AR JAU PASIBARĖTE
SAVO TESTAMENT 4?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse- Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — _ :

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd Stv Chicago
Tel. 767-0600.

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ- tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namą Marquette f arke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTU gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
„ DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534'

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Knyga su formomis- gauna- 
ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina, $3^ Su legaližko- 
aiisjormoinis—z$3.50. jn.<5©~

Užsakymus su Money orde
rių ,rii^ti:h^ŠanjiaĮps’*wl7?39< S. 
Halsted St.. Chicago^60608.C* . ' "• - '■■r' - -

i. HELP, WANTED. — FEMALE 
birblninkly Reikia

REIKALINGA TEN PAT GYVENTI 
SEDflNINEfc j

5 arba 6 dienoms savaitėje. Turi su
prasti ir susikalbėti angliškai.

Skambinti Delorės savaitės dienomis 
iki 5 vaL popiet angliškai. 

Tel. 967-1440.

Experienced
WAITRESS

Wanted
Must speak English.

Call after 2 p. m.
321-9820

Cook and Grill
WOMEN WANTED

♦ .

Must'be experienced and
speak English. Call after 2 p. m. 

321-9820

REIKALINGA namų šeimininkė pil
nam ar dalinam laikui. Pageidaujant 
duodamas kambarys ir maistas. Tei
rautis darbo dienomis ruo 9 ryto iki 
4 vai. popiet. Tel. 767-6161.

REIKALINGA moteris būti kartu 
gyvenančia kompanione dėl draugys
tės kitai moteriai ir lengvai namų 
ruošai.

Tel. 523-0833

RENTING IN GENERAL 
N ū e m o i

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas 1-me aukšte. 

4349 So. Talmian Avė.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuvės privijegija ir kitais patogumais 
vieno asmens bute Marquette Parke 
vyresnio amžiaus vyrui arba moteriai. 

TeL WA 5-6742

GRACE BUKOFF - BUKAVEC
gyvenanti New Buffalo, Michigan, 
ieško teisingo ir gero nuomininko. 
Vieta labai graži, netoli ežeras, gali
ma maudytis ir žuvauti. Išnuomoja 
du gražius kambarius pirmame aukš
te, virtuvė atskirai įrengta beismante. 
Skambinkit ar atvažiuokit asmeniškai 
pasikalbėti. Tali (616) 460-3672.

MARQUETTE. PARKE savininkas, 
mirus žmonai, nori greitai parduoti 
veik naują 16 metų dviejų butų mūro 
namą, 2 automobiliu, garažą. Kiekvie
nas turi po- tris miegamus, šildymas 
gesu. atskiri boileriai, atskiras van
dentiekis. Įrengtas rūsys.
x Telefonuokite savininkui 778-3702.

ELECTROS (RENGIMAI, . !
PATAISYMAI x I 

Turiu Chicagos miesto leidimą,! 
Dirbu Ir užmiesčiuoso greit, ga-l 
rantuotai ir sąžiningai I

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*. I

į ... 927-3559 ------------ ’
—— M———

FIRST OFFERING
7Įst and Richmond builders own cust
om built brick ranch. Formal living 
room, large kitchen, dinette, 2 bed- 
roomsjHardweod floors.: Oak paneled 
family room or 3rd bedroom. Full 
basemeefe- 1% car garage. $41,500.

STEPHENS AND ASSOC.
REALTORS

■ ■■ ------------- !—----------------- ■ -

- ■: -v -K f ’

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ 1-4 vaL

Savininkas parduoda apynaujį 2 butų 
mūrą po 4^ kambariu su 2 mieg., 
koklinių plytelių voniomis, uždaru 
porčium, garažu, beismantu. Tuoj ga
lima perimti. - > -

251 No. Lotus Avė; (5500 West) 
Tel. 637-0167

EAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

62—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmeihti avtomobllla

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.' 

A famous namo In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771*8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave^ Hot Springs, Ark 

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

HELP WANTED — MALL 
Darblnlnky Reikia

REIKALINGAS SU PRAKTIKA 
“BRIDGE PORT OPERATOR”. 

Tel. 476-1100, arba po 3 vai. popiet 
776-8127..

SLITTER. OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed OUver.
STAINLESS SALES

CORP.
5819 W. Ogden Ave. 

Cicero. HL 
656-7650,

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę Ir Darblnlnklę

RESTORANUI reikalinga valytojas 
arba valytoja su bendros priežiūros 
nuovoka nuo 7:30 ryto iki vidudionio.

5 dienos savaitėje.
Teirautis tel. 925-1678.

ASHLANO 
52M775

LAIKRODŽIAI |r BRANGENYBtS 

Pardavimarir J,Msymar- 
2646 WEST 6?th STREET . , 

Telete REpoblfc 74*41

Notary Public -
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glminlv 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, 1IL 60632. Tol. YA 7*598C 

■ i ■ r i*™*——

BEST THINGS IN LIFE
I«ail Frank Zapolis

GA 4-S654

fTATt FARM

IMSVRANCI

Stato Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

vienlnteU
If lietuvi kalUnink* Tew

* jl\ Chtnegnje
&&.NORMANA
AiftkBURŠTEINĄ

(irtaigo*) ir 
677-84M

185 North Wab**h Armw 
2nd Floor Ch»cw>> DL 80601

• iiAVJMmaa, e. September 17f 1977




