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TITO PASMERKĖ SOVIETUS IR KUBA 
UŽ KARINE INTERVENCIJA AFRIKOJE
BELGRADAS. — Reuteris 

praneša: Jugoslavijos preziden 
tas Tito savo kalboje laisvų vai 
stybių užsienių reikalų minis- 
terių konferencioje visiškai ne
maskuotai atakavo Sovietus ir 
Kubą už įsivėlimą Afrikoje ir 
atsišaukė į niekam neįsiparei- 
gojusius kraštus pasipriešinti 
didėjantiems kėslams suardyti 
jų-sąjūdį.

Tai buvo antradieni, atida
rant penkių dienų konferenciją 
Tito kalba astuoniems šimtams 
delegatų iš 86 kraštų, kurie yra 
laisvi nuo blokų ir šališkų įsi
pareigojimų.

■“Dabar yra daromas didėjan 
tis -spaudimas į nesusaistytų tau 
tų vienybės sąjūdį. Mes esame 
liudininkai pastangų gyvybi
niai svarbiuose nesumaišyto pa 
šaulio srityse —• pirmoje eilėje 
Afrikoje — siekti naujų kolo
nializmo ar priklausomybės blo 
kų, svetimos įtakos ir domina- 
cijų formų”, pasakė Tito. “Mes 
turime vieningai .tokioms už
mačioms pasipriešinti.” Tito 
(86 metų amžiaus^'“ smerkė 
kaip Vakarams taikytą "impe
rializmą, taip ir kolonializmo 
tarp Sovietų Rusijos ir jos są- 
j unginįnkų dominaci j os for

mas.

Nėį&lpaieįgojusių kraštų dip 
lomatai prisibijo, kad konferen 
ei joje gali kilti ginčai dėl Sovie 
tų remiamos Kubos karinės in 
tervencijos Afrikoje, dėl Egip
to taikos iniciatyvos Viduriniuo 
se Rytuose, konflikto tarp So
mali jos ir Etiopijos dėl Ogade- 
no dykumos ir-dėl prancūzų 
kariško 
štuose.

Titui 
rankas 
kraštai
priemones kaip išspręsti dabar 
tinius ginčus taikingai ir demo 
kraštiškai visi 800 delegatų 
smarkiai plojo.

Afrikos kra-įsivėlimo

Taupant šalpos

kad laisvas 
(nonaligned)

pasiūlius,
tujintieji 
turi išgalvoti būdus ir

£

A.

i

VAŠINGTONAS. — šalpos 
sveikatos ir švietimo administ
racija, taupymo sumetimais, 
stengiasi kiek galima apkarpy
ti išlaidas. Ji numato sumažin
ti išmokėjimus už antros eilės 
medicinos patarnavimus, už kai 
kuriuos daromus tyrimus ir 
1.1.

KALENDORĖLIS
Liepos 28: Ada, Viktoras I 

Pop., Atė, Narytė, 
Agaras, Gintautas.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 
8:15

Saulėta, Mitą.

Kremlius ruošiasi 
karui

MASKVĄ. — Vakarų valsty
bių žvalgyba yra. patyrusi, kad 
Sovietų imperijos ponai tuo 
tarpu negali pradėti atominio 
nei kitokio karo, kadangi jų gy 
nybos įrengimai ir bendrai, v,- 
sa sistema yra nepakankama.

Kremlius numato, kad 
giu puolimu žūtų šimtai mili
jonų žmonių, nežiūrnt. jų eva
kuacija į proviničijas ar į pože 
mius, būtų' iš anksto prieš sa
vaitę karui prasidėjus pradė
tą vykdyti.

Paštininkai ruošiasi 
visuotinam streikui Į

NEW YORKAS. — Karingas
Yorko paštų tarnautojų unijos Kipro salos vyriausybė, kuri 
lokalas, kuris jau 1970 metais
vadovavo US pašto tarnautojų j nepatenkinta J,. A., Valstybių
visos savaitės"streikui, leido sa 
vo nariams balsuoti savo nusis- 
taymą streiko reikalu, po to, 
kai buvo atleisti iš darbo 1922 pa 
štininkų piketai, kurie'buvo pa 
statyti prie dviejų pašto krovi
niu centru.

. . . *

Jersey City, N. Y., ir Rich- ; 
mond, Cal., stambiųjų siunti
nių centro darbininkai jau 
streikuoja nelegaliai, neturėda
mi generalinio paštų viršinin
ko leidimo. - • - - • '■ —

Christina Onasis išteka už 
maskviškio

‘Pasaulio karalaitė’ 
iš Pietinės Afrikos
ACAPULCO, Meksika.—Mjss 

Pietų Afrika, g?ltonplaukė, mė 
lynakė Margaret Gardiner 18 
metų amžiaus iš Cape Town, 
Pi?tų Afrikoje, išrinkta Miss 
Universe ir yra pirmoji afri
kietė, laimėjusi gražiausios mo 
terš vardu.pasaulyje.

Ji buvo išrinkta iš 74 kandi
dačių. suvažiavusių į Acapulco, 
kaip daugelio kraštų rinktinių

1 gražuolių. -Miss Gardiner si- 
| dabro karūna apvainikavo bu-Į 

štai- vusi 1977 metų Miss Universe 
ir Miss Trinidad, Janette Cam- 
mis si o ng, pirmoji juoduke, lai
mėjusi tą titulą.

Naujoji Miss Universe yra 5 
pėdų ir lOĮ/2 nykščių aukščio ir 
38-28-38 formos.

tenkinti
Laisvės medalis žmogaus teisių gynėjui
Prezidentas Carteris pagerbė Artūrą J. Goldbergą, įteikda

mas jam laisvės medalį.

yra graiku rankose, liko labai

senato nutarimu "nuimti Turki
jai ginklu pardavimo draudi
mą.' ' ' 1

Christina < Onasis .išteka už ru
sų ir dar komunisto, tvarkan
čio ^Sovietųimperijos prekinių 
laivU-Važmą. Penkių- šimtų mi
lijonų dolerių durto savininkės 
•Chri$tįnos:?Qnasis vyras yre 
SėtgMusr Kauzofas.. Jo drau 
gasf Igarijus. žurnalistams pa 
reiškė: “Aš. negaliu .įgivaizduo- 
iį, .jogei Christina dabar gy- 
•vens-dviejų . kambarių apart 
mente Maskvoje ir kad ji tur&

Milijonierio graiko duktė dabar plauti indus”.

Liepos 16 d. buvo pegerbti transatlantiniai lakūnai kpt. 
Steponas Darius ir !tn. Stasys Girėnas, Chicagoje, Lithuanian 
Plazoje, Amerikos Legiono Dariaus - Girėno posto pareigūnai su 
svečiais prie paminklo. Iš kairės į dešinę: buvęs komandiėrius 
Ben. Pocius* dabartinis komandierius Juozas Martinkonis, Cook 
Apskr. šerifas Richard J. Elrod, ponia Bernice Graves, būsima 
Moterų vieneto pirmininkė, buvęs komandierius Joe Kibart, ir 
12-to wardo aldermanas George Kwak.

VAŠINGTONAS. — Prezi
dentas Carteris, įvertindamas 
teisininką Artūrą, J. GeWber- 
go nuopelnus ginant žmogaus 
teises, mindžiojamas’ anapus 
geležinės uždangos, liepos 2( 
d. Baltuose Rūmuose apdova 
nojo Goldbecga laisvės meda
liu.

Teisininkas Goldbergas buvo 
darbo departamento sekreto

riumi, vyriausio Amerikos teis 
mo teisėju ir JAV-bių ambasa 
doriumi Jungtinėse Tautose 
Būdamas ambasadoriumi ir iš
kilus Mažojoje Azijoje kare 
krizei, jis parėmė J. T. priim
tą rezoliuciją 242, kuri iki šiol 
tebeskaitoma pagrindu ne vien 
Viduriniuose Rytuose, bet, gal 
būt, ir visame pasaulyje taikai 
įgyvendinti. Tai įvertinant, įtei 
kus teis. Goldbergui taikos me
dalį, prez. Carteris pasakė: 
“Kai atėjo laikas surašyti pag
rindinius taikos principus, pa
dėti jiems pagrinlą, ant kurių 
galbūt išaugs Viduriniuose Ry 
tuose amžina taika ateityje 
Artur Goldbergas buvo vienas 
iŠ tų, kuris sugebėjo tai pada
ryti”.

Tačiau svarbiausias teisinin
ko Goldbergo nuopelnas, tai 
kad jo rūpesčiu ir pastangomis 
buvo Belgrado konferencijoje 
saugoma, kad nebūtų iškreipy 
ta Helsinkio aktų interpretaci
ja, kad nebūtų pažeidžiamos 
anapus Kremliau^ ponų pasta
tytos geležinės uždangos oku
puotų kraštų žmogaus teisė 
ir laisvė. Prezidentas Carteris 
Belgrado konferenciją prisinr 
nęs, kurioje buvo nagrinėjama 
žmogaus teisės ir laisvė Hel 
sinkio aktų paragrafų ribose 
ir kurioje teisininkas ir valsty 
bininkas tvirtai laikėsi, nesi
gailėdamas karčių žodžių pa 
reikšti dužiausiems pasaulyje 
žmogaus tisini niekintojams, 
— iš Maskvns atvažiavusiems 
atstovams, — trumpai pasakė: 
/tJus padėjote žmogaus teisės 
ir *laisvėg pagrindimus dės-

ąukftai ant:pasaulio vyk

domų planų pčdastalio. Jie ne 
gali būti paneigti ir užmiršti,
nes jie išreiškia ir atslovauuja 
gTyhtalisią teisybę*’...

1 Amerikoniškas iš
mistos

MADISON, Wis. — Madiso- 
no miesto Viskansene admini
stracija praneša, kad miesto 
labdarijose. miesto tarybos 
nutarimu, piliečiai galės atneš
ti kanapių (Paraquato) pavyz
džius ištirti.

Kanapių savininkui tebus į- 
teikta tyrimų daviniai, bet pa
čios kapanės, jų pavyzdžiai, la
boratorijoje^ ' bus sunaikintos. 
Toks Madisono geraširdiškas 
patarnavimas bus atliekamas 
sumokant mažą mokestį.

Niksonas pranašauja
Buvęs Amerikos preziden

tas R. Niksonas sako, kad Gar* 
terio administracija tiek daug 
daranti klaidų (lousing up) 
kad 198(1 melais renkant kraš
to prezidentą, respublikoną 
tikriausiai turi galimybę lai
mėti.

Energijos “caras” važiuoja 
į Kiniją

VAŠINGTONAS. — Prez 
Carterio administracija pra
neša, kad JAV-bių energijos 
“caras”, kaip ji spauda vadi-* 
na, važiuosiąs į Kiniją. Energi 
jos sekr. Schlesingcris Kinijo
je tyrinės bei kalbėsis tik tech
nologiniais ir energijos klau
simais.

Ruošiasi suvažiavimui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centras ir skyriai ruošiasi su
važiavimui, kuris įvyks spalio 
21 d. Tautiniuose namuose, Chi 
cagoje. Vakare ten pat įvyks 
banketai . .

-EIKITE NAMO,-ĮSAKĖ IZRAELITAMS
“KOI. IZRAELIS NEKEIS SAVO NUSISTATYMO, NĖRA 

PRASMĖS GAIŠTI LAIKĄ PRAKALBOMS”
KAIRAS, Egiptas. — Taikom derybos tarp Egioto ir Izrae

lio atrodo galutinai nutrūko praėjusį ėrečadienį. kuomet Egip
to aukščiausioji politinė institucija sutiko, kad nėra prasmės 
atnaujinti betarpiškus pasikalbėjimus ir atmetė Izraelio mims- 
terio pirmininko Menahem Begino pasiūlymą pakviesti jį patį į 
Kairo naujai konferencijai.

TŪKSTANČIAI SENIENŲ 
RASTA KINIJOJE

TOKIJO. — Raudonosios Ki
nijos archeologai atrado ir pra 
dėjo iškasinėti labai senų, to
kių « dvejų tūkstančių metų se 
numo turinčius relikvinius įran 
kius: stropiai išgražintus va
rio indus, papuošalus, puodus 
ir Akmens dirbinius. Brangaus 
istorinio turto atradimą paskel 
bė Kinijos žinių agentūra Hsin 
hua liepos 26 d.

Žinių agentūra Hsinhua pa
pildomai dar pranešdama, sa
ko, kad ne tik relikviniai įran
kiai bei dirbiniai rasti, bet kad 
atkasta ir ištisa labai sena dirb 
tuvė. Archeologiniai seni daik
tai rasti Chungshau provinci
joje.

RESPUBLIKONŲ KANDIDA
TAI Į PREZIDENTUS

Prezidentiniai rinkimai' J. A. 
Valstybėse - jau nebeužkalnų. 
1986 metais rinkimams jau da
bar pradėta ruoštis.

Vienas po. kito išsikelia į vir
šų ^respublikonų partijai' pri
klausą ^kandidatai. Jau atvirai 
Illiiiojuje į prezidentus preten- 
duoja5 kdngresanas P. M. Cra
ne, o ^Kalifornijoje buvęs guber 
natorius Reagan.

Reaganas savo2 kandidatūrą 
išstatysias ateinančiais metais, 
o Crane pasikelbsiąs dar prieš 
darbo dienos šventę ateinantį 
rudenį Crane noris palaikyti 
draugiškus ir artimus ryšius su 
Kalifornijoje gyvenančiu buvu 
si gubernatoriumi Reaganu.

Taipgi, besiartinant partijų 
konferencijom gali iškilti ir dau 
giau kandidatų į prezidentus: 
sen. Baker, sen. Scweiker, sen. 
James Buckley ir kiti.

UOLUS GYNĖJAS
Dr. V. Stankus atsiuntė Al

tai pluoštą nuorašų, iš kurių 
matyti,- kaip uoliai jis spaudoje 
ir raštais televizijai protestavo

A, Sadatea

Praėjusi trečiadienį Egiptas 
įsakė Izraelio karinei delegaci
jai. kuri čia tebebuvo pasiliku
si tiesioginėms taikos dery
boms sausio mėnesį nutrūkus, 
grįžti namo.

Menahem Beginąs pareiškė, 
kad išvarymas dar nereiškia, 
kad karas nebeišvengiamas,bet 
perspėjo, esą, jei Izraelis bus 
užpultas, tai jis griebsis kontr- 
ofensyvos.

Egipto užsienio reikalų mini
ster! s Mohamed Kernel pasakė, 
kad nacionalinė Krašto Apsau
gos Taryba po 51-2 valandų tru 
kušlo mitingo su prezidentu An 
var Sadatu nutarė, jog nepai
sant Egipto pasiruošimo tiesio 
ginėms taikos deryboms, * būtų 
tik “laiko gaišinimas”, jei Iz
raelis žymiai nepakeis savo po
zicijos.

Kernel, kurio pastabas išpla
tino oficiali Egipto Vildurinių 
Rytų žinių agentūra, pakartojo 
Sadato šeštadienį pasakytus 
džius: “Mes esame pasiruošę 
atstatyti taiką, gerus kaimy
ninius santykius ir užtikrinti 
saugumą visiems. Bet žemė Ir 
suverenumas turi būti neliečia
mi, kadangi dėl jų jokių dery
bų negali būti”.

Egipto pareigūnai sako, kad 
Egiptas sutiktų Izraelio pasi
traukimui iš okupuotų teritori 
jų pailginti terminą ir taip pat 
sutikų dėl demilitarizuotų zo
nų,, dėl Jungtinių Tautų taikos 
saugotojų ir dar ko, jei Izrae
lis prisiverstų eventualiais pa
sitraukti iš savo 1967 metais 
okupuotų teritorijų.

P. Afrika atmeta 
vakariečių planą
NIUJORKAS. — Pietų Af

rikos užsienių reikalų ministe- 
ris Roelof F. Botha spaudos at
stovams Niujorke pareiškė, 
kad Vakarų didžiųjų valstybių 
olanas įjungti Walvis Bay įlan
ką su pakraščiais į Pietų-Vaka- 
rų Afrika — į būsimą Namibi
ją, k?: -i tapsianti nupriklauso- 
ma, visiškai nepriimtinas.

Pietų Afrikos vyriausybė to
kį planą, pasak ministerio Bo- 
thos, griežčiausiai atmeta ir 
niekad su juo nesutiksianti. Už 
sienių reikalų ministeris Botha 
betgi nesakė, kad P. Afrika al
mėsianti ir Namibijos neprik
lausomybės planą. Tai greičiau 
šiai tik žurnalistų soėlioji- 
mas.

Pietų - vakarų sričiai tapus 
nepriklausomai. P. Afrika pasi 
liksianti kontroliuoti jos van
denis, tikslu 'apsisaugoti nuo 
teroristų ar kokios nors kitos 
ruošiamos “išlaisvinimo” inva
zijos.
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DARBO UNIJOS REIKALAUJA bo našumas Anglijoje labai su- 
SUMAŽLNTI DARBO SAVAITĘ

Vis garsiau girdėti darbinin
kų reikalavimai, kad butų su
ma inta d?rto savaitė ir page- 
i.atts dirbo sąlygos įmonėse. 
Dabar manoma, kad ši i 
ina gali padėti sumažinti nedar 
bą šiame krašte.

Britų pramonės konfederaci-1 
jos direkt. Jolin Mesven tuo rei
kalu pareiškė, jeigu darbo sa
vaitėje būtų sutrumpinta iki 35 
arba 38 vai., nedarbo proble
ma tuo būdu nebūtų išspręsta. 
Daugelis bedarbių neturi pakan 
kainų kvalifikacijų, kad galėtų 
užimti vakuojančias pareigas 
įmonėse.

Kai kurios unijos apskaičiuo
ja, kad įvedus 35 valandų dar
bo savaitę, produktų kainos pa
didėtų 8.5 proc. Vadinasi, pre
kių kainos, tiek vidaus rinkoje, 
tiek eksportui skiriamos, 
dėtų.

Kai kurie ekonomistai 
kad valstybė pasidarytų; 
biu darbdaviu, bet šiam reika
lui yra reikalingos atatinkamos 
priemonės, kurių valstybė ne
turi. Vadinasi, priemones rei
kia įsigyti, reiškia (užtraukti 
paskolą ( kas padidintų inflia
ciją), arba gauti padidinus val
stybinius mokesčius.

Šiuo metu, kaip niekada, taip 
aštriai iškyla klausimas paleng 
vinti gy’vent o j ams mokesčių 
naštą. Per dideli mokesčiai nei
giamai veikia į privačią inicia
tyvą ir trukdo krašto ekonomi
kos išsivystymui dėl stokos lai
svos konkurencijos.

Ekonomistai teigia, kad dar-

mažėjęs. Jis markiai atsilikęs, 
palyginus su dauguma vakarų 
Europos kraštų, nekalbant 
apie Japoniją ir JAV-bes.

Angija pasaulinėje prekybo- 
£ ije dalyvauja su 10 proc., t. y. refor- . . ‘ /v| dvigubai mažesniu procentu, 

.kaip buvo prieš 25 metus.
Ekonomistai teigia, kad ma- 

Jgiško būdo sumažinti nedarbą 
kraštuose kol kas nesurasta ir 
jo nėra, taip kaip ir nėra recep
to, idant iš karto pastatytų kra
štą ant kojų ekonomiška pras
me. šia prasme ir darbo savai
tės sumažinimas neatneštų tei
giamų rezultatų bet kurioje vai 
stijoje. Pr. Fabius

JŪS KLAUSIATE,

padi-

siūlo, 
stam-

TESTAMENTŲ REIKALAIS
KL. Pasakykite, kas atsitiktų, 

jeigu testamento vykdytojas 
mirtų ausčiau testatoriaus?

ATS. Tuo atveju testa torius 
turėtų paskirti naują testamen 
to vykdytoją. Jeigu testamento 
vykdytojas mirtų tuoj po testa- 
toriaus mirties, tuomet teismas 
pasakirtų naują vykdytoją, jei
gu testamente nebūtų nuraty- 
tas pavaduotojo (angliškai va
dinamas alternate, coexecutor). 
Todėl mes visuomet patariame 
rašant testamentą, paskiriant 
testamento vykdytoją, taip pat 
neužmiršti įrašyti ir jo pava
duotojo, kad vėliau nereiktų 
eiti į tesmą vien tik pavaduoto
jui paskirti.

. I

Jockson Parko tiltas (aliejus/M. Šileikis

I Laisvos minty*

Lietuvių kalba

KL. Malonėkite pasakyti, kas ja turi skirtinga komisą. Pap- 
paprastai sikriamas testamento 
administratorių, kai nėra testa
mento vykdytojo (jei testamen
tas buvo sudarytas be pavaduo
tojo)? ’ V. St.

ATS. Pagal nusistovėjusią 
tvarką, pirmumas suteikiamas 
našlei, našliui, sūnui, dukrai, 
anūkui, tėvui, motinai, broliui, 
sesutei, ir pagaliau, bet "kuriam 
giminaičiui. Bendrai, pirmumą 
teismas skiria tam asmeniui, 
kuriam teikiama didžioji turto 
dalis.

Louisianos valstijoje — 16 
metų amžiaus.

Maine valstijoje — minima- 
linis amžiaus yra 21 metų, bet 
bet kuri vedusi moteris ar naš
lė bet kurio amžiaus gali testa- 
metu bet kurį turtą paskirs

Heideno, Goethes Gaudy, Jor-kaip ir oficialų graiko palydo- 
dano, Chamiso ir kitų pasigė- vo, taipgi graikų tautos atitin

kamų įstaigų aprobuotą aiški
nimą apie graikų tautos pra
džią, būtent: ^Maždaug prieš 
tris tūkstančius metų prieš 
Kristų į dabartines Graikijos 
žemes atvyko iš šiaurės Indo- 
Europiečių kilmės žmonės, ku 
rie buvo gražūs, aukšti blondi
nai. Jie įkūrė valstybę; kurią 
dabar vadinama Graikija”.

Taigi visa tai ir patvirtina 
Klimo išvadą. Nes negalėjo tai 
būti kitos tautybės, — kokie 
germanai, slavai, skandinavai 
ar kitokie, kurie negalėjo juk 
badintis lietuviškomis pavardė
mis: Galiūnas, Valiūnas, Pil- 
kaitis, Pabendiškis, Žagrė Ber
žaitis, Liepa, Beržas, Kirvis 
Gerutis, Liepotis, Sodelninkas. 
Benardakis. Tai Gustaitis pa
tyrė pavartęs ir telefonų kny-

KL. Pasakykite, kaip apmo
kamas testamente išvardintas 
vykdytojas (executor) ar teis
mo paskirtas administratorius?

J. K.
ATS. Paprastai testamento 

vykdytojui arba administrato
riui mokama komisas (kommis 
sion), kuris atskaitomas nuo 
palikto turto. Kiekviena valsti-

y Molly RtcheHcvedhCThusbana. Savings Plan at worl, a little h set aside firomeacC

, .■^m5,ne^ay> whileloadmgcanoons,hewax your future. And in America’s, too.
Kled by aBnnsh bullet. SobovUnW.q^.^^^X

srodkin her country. So "she picked up 
where her husband left off. And when

Right from the start, if k been an equal

Today, when it’s time to take

bay U.S Savings Bonds.
WjfinyoujcxatbeBgral Stock

KrlSrA

rėjimą. Pilypas Ruigis, 1675 
1749, parašė 1745 m. Betrach- 
lung der Litauischen Sprache 
ir atspausdino, kaip pavyzdį

Anksti ryta, rytuti saulužė 
tekėjo, o po stiklo langužačiu, 
motzuitė sėdėjo. Klausčia ta 
ve, dukuže, kur tu vaikštinėja!? 
O kur tavo vainikėli miglužė 
užkritto. Anksti ryta, ryteliu 
vandenėlio ėjau, o tai mano 
vainikėli miglužė užkirto. Tai 
ne tiesa, dukruže, tai ne vierni 
žodužei; o tu savo bernužėli 
lauku palydėjei.

Kas liečia lietuvių kilmę 
tai Klimo surinktos išvados at
rodo labiausia patikimos. Esą, 
aišku, kad kada nors, būtent 
ledynams stumentis, teko gy 
ventoj ams bėgti, vieniems pa
sišalinus gal tik iki Dniepro 
kitiems gal pasiekus Graikiją, 
o smarkiausiems bėgikams at
šiaurus net greta indoiranėnų.

Tai iš to laiko, kai iškeliavę 
į Aziją baltų ir indoiranėnų 
protėviai yra gyvenę gana arti 
vieni kitų ir yra kilę visi tie 
panašumai ir bendrumai, ku 
rie kai kada nuvesdavo nespe-

rastai mokama 10 proc. turto 
vertės.

KL. Paaiškinkite, ar testamen
to vykdytoją arba administra
torių galima nušalinti nuo jo 
pareigų? O. š-nė

i 
ATS. Galima nušalinti juos lyti.

nuo pareigų, jeigu jie įvykdė ' 2 
neteisėtus veiksmus (corrupt) malus amž
ar parodo nesugebėjimą eiti moterinis - 18 metų.' 

r»£JY,*»i <ni (inoAm ncxfoirf \ I . " ■ . , • ■ - . • ■
Massachusetts valstijoje mi-1 cia^s^us l tokius tvirtinimus

j^.Jkaip ‘‘lietuvis kaimietis ir Kas 
‘ m iro kaimietis gali vienas ki
tą suprasti. Žr. Encyclopedia 
Britanica 1882. Lituanians; taip

savo pareigų (incompetent).
KL. Paaiškinkite kokio am

žiaus turi būti asmuo, kad le- 
gališkai galėtų padaryti testa
mentą atskirose šio krašto val
stijose, kuriose daugiau ar ma
žiau lietuvių gyvena? R. S.

ATS. Aliaskos valstijoje as
muo turi būti 21 metų amžiaus 
dėl nekilnojamo turto paskirs
tymo ir 18 metų amžiaus, jei as 
menišką nuosavybe (personai 
property) paskirsto testamen-

(Bus daugiau)

Marylando valstijoje mini- 
. vyrams yra 21 m.

nimalus amžius yra 21 m 
kuriam turtui testamentu pas
kirstyti.

Michigan valstijoje minima- pa( Encyclopedia Americana
tus amžiaus yra 21 metai.

t Minnesotos ir Mississippi val
stijose minimalus amžius yra 
21 metai.

New Yorko, Ohio, Oregono, 
Pensilvanijos, Washington© ir 
Wisconsin© valstybėse — 21 m2 
amžiaus.

a VU 1954 482.
Tai jau parašius, buvo ma

lonu paskaityti “Naujienose5' 
1978. VI. ir 5 dienomis įdomų 
Algirdo Gustaičio rašinį tuo pa
čiu klausimu. Esą, jam teko 
išgirsti Graikijos muziejuje*

RHE IS 
WILDFIRE

Arizonos valstijoj asmuo tu
ri būti 21 m. amž., skirstant te
stamentu nekilnojamą ar-asme 
nišką turtą.

Arkansas valstjbj bet kuris 
asmuo su sveiku protu (sound 
mind) virš 18 m. gali paskirs
tyti tiek kilnojamą, tiek nekl- 
nojamą turtą testamentu.

Californijos valstijoj asmuo 
turi būti 18 metų arba daugiau, 
kad galėtų testamentu savo kil
nojamą ir nekilnojamą turtą 
paskirstyti.

Connecticut valstijoje —taip 
kaip Californijoj—18 m. amž.

District of Columbia — vy- 
rams 21 m. amž. ir moterims— 
18 m. amž.

Floridos valstijoje — 18 m. 
amž. tiek vyrams, tiek mote
rims.

Illinois valstijoj — 18 metų 
amžiaus vyrams ir* Moterims.

Indianos valstijoje — 21 m. 
amžiaus.

Iowa valstijoje — 21 metų 
amžiaus.

PASSBOOK 
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KL. Padėkite man gauti pa
są. Aš įteikiau aplikaciją su 
tėvų pilietybės dokumentais ir 
savo krikšto certifikatu, betl 
pasų įstaiga man užsieninio pa
so* neišduoda ir nepaaiškina ko 
dėl. Ką aš turiu daryti ir kur 
tuo reikalu kreiptis? R. A.

ATS. Gaukite pilietybės pa- 
žymėjmą ir pasą jūs gausite, 
Tuo jūsų problema bus išspręs
ta. Reikia jums kreiptis į JAV 
Natūralizacijos ir Imigracijos 
įstaigą, užpildykite reikalingą 
aplikaciją su turimais doku
mentais, kad pagal tėvus turite 
tėisę į pilietybę ir viskas bus Į 
tvarkoje. Paimkite aplikaciją 
(formą No. 600), gaunamą 219 
S. Dearborn St., rm. 385: Jeigu 
jums tuo reikalu reiktų pagab 
bos; galite kreiptis į? LB Socia
linio klubo reikalų’ vedėja A^. 
Čepulį, 3548 S. Union, Chicago, 
Illinois.

I— Manoma, kad1 sovietų vab 
džia išleis ščefanskį išvažiuoti 
iš Sovietų Sąjungos už* du šo- 

• vietų šnipus, laukiančius teis
imo. j
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Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugui 

įsijungti į S LA narių šeimą ir pasinaildotr Šio VAJAUS lengvato-
; mis* ir privilegijomis.
. Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
. jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti.
• pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, nėt 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus^Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V-X>

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudų vertybes (Cash Surrender ir Paid-Up Valtie}

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street , ; ' .
New York, N. Y. 10001
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Juiri^ btfe pranešti ap
draudų mokesčiai. ’ <
I - MAUJISMO4, CHICAGO t. tu, TH day, Jul^



Gyvenimu vis besidžiaugiant 1976 m. Alena ir Mykolą^ Deveniai

VIKTARAS KAROSAS

(Tęsinys) ’
Stebėina, kada surasdavo skai 

tymui laiko, kai nuo ryto iki 
vakaro buvo paskendęs įvairino 
se darbuose. Skaitydavo dau
giausia ki vėlyvos nakties gu 
lėdamas lovoje.

Persikėlęs į Santą Monica, 
drauge persigabeno savo turtin 
gą biblioteką ir kitus rinkinius, 
kuriuos metai iš metų papildy
davo naujai įsigytais dalykais. 
Visa tai darė ne vien savo nau 
dai, bet su viltimi palikti lais
vai Lietuvai.

Dr. Devenis buvo apdovano
tas - išskirtinu organizaciniu ta
lentu ir sugebėjimu 1 nujausti 
ūkinius pakitėmus. Tą prielai vyzdžiu gražiai įsikūrė sudary-

Ar varge ar turte Deveniai 
skilo ‘ linko į geresnį ir kultūringesni 

gyvenimo stilių. Tam pinigas 
atsiranda, kam yra duota valia

a Į ir pasiryžimas ar tai buvę ant 
šventosios kanto, Rockledge vie

D R. M. DEVENI 0 ATMINČIAI
(Vietoje nekrologo)

dą galime remti jo pasiektais j darni vieną iš gražiausių lietuvių 
dideliais ekonominiais laimėji- kolonijų Amerikoje.
mais Lietuvoje, Waterbury ir 
ypač Santa Monicoje, ku:
į pirmaujančias lietuvių išeivijos 
viršūnes.

Daktaras anksčiau kitų nu 
tė, kad augant miestams ir pra 
monei teršiant orą, praturtėję tovėje arprie Pacifiko okeano, 
gyventojai ieškos laisvesnės er-į 
vės ir veršis į laukus ir pajūrį, j 
Turėdamas tai galvoje persiL_ . 
lė iš Waterbury į Santa Moni- 
cą, kur pirko namus, numaty
damas jų žymų pabrangimą.

Pradėjęs su kukliomis sutau- 
pomis, ištvermingu darbu pasie 
kė šioje srityje didelių laimėji
mų. Daug lietuvių pasekę jo pa

’u 100 CCū del. ią. idant jų 
puof-4čjami ideal; i,ūtų tęsia
mi ateinančioje ka toje. Dr. De 
renis, jo žmona A eni Vileišy- 
tė ir jų b-andrla jaunoji kar
ta yra giliai įitikhę. kad Lietu 
vai atnešti laisvę tegali tik per 
valingi demokratijos idealai, 
kaip buvo atnešę n priklausmy 
bę ir laisvę po I s. karo. Ta 
kryptimi turi bū i kreipiama 
rietuvių išeivijos a* nančios kar 
to< mintys ir visa ios kultūrinė 
vc'kla. Tai minčia puo>elėti da
ktaras paliko įkti-tą Devenių 
’’ultūrinį Fondą, kuris tapo jo 
užbaigto gyvemmo gyvuoju pa 

:nklu.
Nuo šios savo gyvenimo paš
ilk« daktaras neatsisakė iki 

f paskutinės savo gyveirmo aki
mirkos. Aplankęs ji Santa Mo 
niuoįe, radau be iiibantį savo 
didžiam apartam-nt;niame na
me su tok-u pat st ^davimu su 
kokiu mačiau betriūsiantį anuo 
met Rockledge farmoje. Nuste
bęs caklausiau: “Daktare, kada 
manai pailsėti?. “Kai numirsiu”, 
suskambo atsakyn.cs ir tęsė dar
bą toliau. i

Dr. Devenio asmenybė ir jo 
nuveikti darbai buvo pastebėti 
t atžymėti knygoje Who’s Who 
kaip “on beings selected as one 
of California’s outstanding ci
tizens for 1947. 'iou will be one 
of aproximately Five Thousand 
Californians so horored. “Iš 20 
milijonų kaliforniečių patekti į 
i penkių tūkstančių atsižymėju
sių piliečių sąrašą — tai garbė 
ne vien Devenių seimai, bet ir 
visai lietuviškai išeivijai.

Argi vadinti okupuota Lietuva yra 
nerimta ir skvsta?

Kun. Juozas V 
“Laiškų lietuviams“ 
rius. birželio mėnesio laidoje.; 
davė atsakymą tūlai lietuvei, 
dėl pavadinimo skyriaus “Tė-j 
vynėje”.

Rašo jis, prieš keletą mene-' 
šių būva atėjusi moteris į š»ol 
žurnalo administraciją ir pa
reiškė pageidavimdą, kad bū
tų pakeistas skyriaus *“Tėvy-| 
nėję“ pavadinimas. Jos moty
vas buvo toks, kad ši- skyrius 
būtų pavadintas dvieili vardais 
būtent ^Pavergtoje tėvynėje” 
arba “Okupuotoje (tėvynėje” 
Bet šio žurnalo redaktorius 
kun. J. Vaišnys pamatęs, kad 
tuščios diskusijos trumpai mo
terį* kei atsakė, kad tokio pa

nvs SJ 
rvdaklo

kambarį.

toki šios lietuvės c

pageėduviiną ir

oki’oja, nerimta, skvs 
įtikinėjimas rodo tik 
kiru. J. Vaišnys lyg 
iryžrs okupantui pa 
kad jis neserzintų 
nitas kun. J. Vaišint 
as, kad nuolat -kai 
s '•ektume okupantą, 
jo jis niekuti nepara- 
msako Jei r va”, bet 

prideda kokį nors
: "Tarvbinė Lietuva*',

T

kad 
pa-

nagėn ne i pavergtą, bet į 
rybinę Lietuvą”.

šias mano pastabas, 
b netiesiogiai žodis, zodin 
pillo “^Darbininkas” savo
dainuoju, atspausdinta liepo> 
mėnesio 1 1 dienos laidoje. Ra
st1: “šiandien labai nepaliko ir 
nepatinka toks elgesys primin 
ti pavergtas tautas. Jie pat.s 
visą laiką teigia, kokios tau 
tos laimingos, patekę i Mask-
vos komunistine globa. Taip 
kalba ir vienas kitas apakėlis, 
kuris Lietuvoje, nemato tikro
vės, o tik “laiminga gyveni-

pantas kulte kala šiuos pava-j 
dmimus, kad niekas Lietuvoj 
nevadintų okupuota ai’ paverg
ta. Tais vardais jis vadina Lie 
tnv.ą d< 1 to, kad nori pabrėžti, 
jeg Lietuva vra laisva ”tarv- 

* l him". Juk reikia lik stebėtis 
kad kun. J. Vaišnys okupan
to siekiu nesupranta ar neno
ri suprasti. Be to, okupantas 
gali visą laiką kartoti, kad Lie
tuva yra “Tm-ybinė” ar “Sovie
tinė" ir tai kun. J. Vaišniui ne 
juokinga ir neskysta, bet je 
išeivijoje gyvendami pavadin
sime okupuota ar pavergta, ko 
kia ji ištik rujų šiandien yra 
tai jam bus nerimta ir skysta, 
lai bent jo logika! Tikrai, kai 
vienas mano draugų paskui 
tęs tokį jo atsakymą tai lietu
vei, ir jo paskelbtus motyvus 
dėl ko Lietuva nereiktų vadin
ti okupuota ar pavergta, pa 
reiškė: “Cž tokią okupantu 
paslaugą kun. J. Vaišnys gal 
tikrai tikėtis iš Prano Petronio 
“Rodinos'* draugijos pirminh
ko, veltui kelionės bilieto vieš- sijos darbuose.

ma
I oks kun. .L \ririšnio užmo

jis nekartoji okupuota ar po
ve reta Lietuva rodo, kad ji> 
nenori matyti tikrosios būk 
lAs pavei kiosios Lietuvos, ir 
lyg jis būtų paįtekinėtas komu 
uistinio melo propagandos. Ka 
da kun. J. Vaišnys praregės ir 
pamatys, kokia vergija oku
puotą Lietuvą slegia? Dėl to. 
reiktų ne tik nuolat kalbėti 
nuolat rašyti, bet šaukte šauk
ti, kad Lietuva yra pavergta 
okupuota.

Viktoras Karosas 
(Bus daugiau)

— patriotės
kun. J. Vaišnio jai atsakymą, 
širdyje pasidarė graudu. Ma

inau, kad toji moteris patriotė 
į išgyveno dar didesnį savo šir- 
lyje nusivylimo graudulį. Dėl
to, jai tenka pareikšti ne tik 
gilią užuojautą, bet ir didelę 
pagarbą už jos drąsą reika 
lauti, kad mūsų tėvynė būtų 
vadinama pavergta arba oku* 
puota. Nes ji šiandien tokia 
yra.

Iš kun. J. Vaišnio atsakymo, 
paaiškėjo, kad jis okupuota ar 
pavergta Lietuva atsižadėjęs 
vadinti jau nuo 1973 metų. Ir 
štai dėlko, anot jo žodžių, kad 
visi žino, kad Lietuva okupuo
ta, pavergta, nelaisva, tai nė
ra reikalo kiekviena karta to

argu-

Lietuvių teisės Jungt. Tautų 
komisijoje

Jungtinių Tautų Žmogaus tei 
siu komisijoje esantis JAV at
stovas Edward Mezvinsky, at
sakydamas į dr. Kazio Bobelio 
raštą, užtikrino, kad jis atsi
mins lietuvių teises savo komi-

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Dr. Devenis siekdamas mate- 
L1I;‘ j malinių laimėjimų įkūnijo pro 

testantiškos etikos principus, 
nes norint pavalgydinti alkana, 
sušelpti vargan patekusi ar pla 
čiu mastu paremti kultūros su
klestėjimą tautoje, reikia pirma 
turėti materialinius išteklius.

Pradžioje net lietuviai evan
gelikai neįsivaizdavo, kad laimė 
jus Lietuvos reformacijai būtų 
•š pagrindų pasikeitęs Lietuvių 
tautos gyvenimas ir jos istori 
ja. Dr. Devenis įrodė visu savo 
gyvenimu ir pasiektais laimėji
mais, kad šis tvirtinimas nėra 
tuščia frazė, nes šią tiesą patvir 
ino visų protestantiškų kraštų 
asiekti rezultatai.
Nežinia kada Devenių šeimo

je gimė idėja sudaryti savo var

Gyvenęs kukliai, retai pasi
reiškęs savo žodž u ar raštu vie 
sumoje, buvo lietuvių ir ameri
kiečių gausiai palydėtas ir pa- kartoti. Bet ar toks jc
gerbtas mirties valandoje, atsis nientas gali ką nors Įtikinti? 
veikinant su daktaru pradžioje 
SantaMonicoje ir vėliau Chica- 
goje, palydint į Tautines kapi
nes.

Daktaras visa savo esybe gy
veno ateitimi, tad jo darbai ir 
mintys nenukeliavo drauge i ka
pą, bet liko gyvi mūsų tautoje.

Juk dėl to, mes šiandien Lietu 
va ir valianma dviem vardais, 
nes žinome, kad pavergta, oku 
puota. Juk tai yra tiesa! B3’ 
ar sakyti tiesą yra juokinga ir 
“skysta” — kaip rašo kun. J. 
Vaišnys. Kam “Laiškų lietu 
viams” skaitytojams pūsti mig 
las į akis, ar nereiktu atvirai 
atskleisti tai, kad tokiais pa 
vadinimais vadinti Lietuvą, la
biausiai nepatinka ir erzina 
okupantą. O ne įtikinėti, kad 
kartojimas okupuota ar paverg

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

dr.

pasėmus
TavpyKite dabar

Chicago, III. 606081800 So. Halstod St

Prie savo namų Santa Mon eoje. Gal., 1068 m. H kairte: A. 1
Deveniene, dr. M. Devenia ir V. Jtaroea*. 4

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1928 meteli. T< <21-8070
Iitalroc pietuose kiemą* automobUlami potatytL.

Jm rnrU laiku atspausdintą Ir galima gauti knygą rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose rąygą spraganti paskutinią PO 

Chicago! lietuvių gyvenimą ir ją atliktus darbus 
110. Bleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

oetevlą kolonijos, j n suorganizuotos Šalpos d
ftyfioiL Įsteigti Ulkrifelal, kurią viso buvo 121. 41 teatro draugija. 4B 
pasaulieuiki chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnią hnonią blografi- 
įoa. Duoti dokumentai katalikižką, aocailistinią, lalsvamanižką Ir 
Kitą organizaciją atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

dorintieji Etą knygą įMgytl, prašomi parašyti Čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
, vardu ir poiųstl:

17M Sa. HateUi SU Ckkar*, HL C MM

I — CMK2ACO t, lU, Friday, July 28, 1978
~ - HI'- ■ II UB^i

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
_ Kietyieaaa Hetavis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

Tlų gčkDŪvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvm Kipoiln^caa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 2/3 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinska*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dali#.
natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ . LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglu kalba.

M ZoUanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
30 satyrinių novelių. 199 push, kaina $2.

D. Kuralrla, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ąfcsaskrrimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu ztHiumi.

Prof. P. Pikirklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina £L

Vincai žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAJW1

tie Ir Utį leidiniu yn rranxM
NAUJIENOSE, 171? $«. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

lek! »r *aH>UU.

(1869-1939) mrtq
664 ptl. Kairi

Įvertina veiklą
Cicero lietuviai atsiuntė

K. Bobeliui raštą, reikšdami 
pagarbą ir padėką už nenuilsta 
mą kovą, siekant atstatyti] 
neprikl.,laisvą demokratinę Lie j 
tuvą. Pasirašė dr. P. Atkočiū
nas ir St. Paulauskas.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir | 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. j 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente .3'

&n(Į

?is nu usToml J14J at- 
U«k* dideliu darbu. Pirma, jU pa- 
dW* Jonu pasiekti asmealiku jūsų 
uiilmojimiu. Antra, jie padeda hi- 
kurti geresni apylinkė* bendruomenę 
tr parūpina fondas namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Bantaupof, padėtos prlei 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno®.

Išduodami Certifikataf, kurie n^ 
ša iki

palukanų, priklausomai nuo Jdėtot' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės iškaitai 
^eša

;ri B ■ ■
•

• VERBAL
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9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Didelės idėjos pasekėjų nestokoja
Užpraeitą sekmadieni Chicagoje įvyko pavasarinis 

Naujienų piknikas. Tai buvo vienas Įvairiausių ir gra
žiausių šių metų piknikų. Diena pasitaikė puiki, oras ge
ras. Rytas buvo gražus, vidudienį vėjas pradėjo šiek tiek 
smarkiau pūsti, bet netrukus aprimo ir visas popietis 
buvo pats gražiausias. ,

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslu galeriją

WINNIPEG, MANITOBA
FOLKLOKAMAI, ?8 ARTĖJANT

go Apylinkės v-ba, kurios p-ku 
buvo Juozas Grabyą, vice-pirm. 
— AlgL Eimantas. Lietuvių pa 
viljono Miss. Lithuania, 75 bu-

Piknikan suėjo įvairiausių įsitikinimų, įvairių poli-j 
tinių grupių ir įvairių pažiūriu žmonės. Buvo šėmųjų so
cialistų ir jaunų krikščionių, veiklių tautininkų ir liau
dininkų, įvairių Chicagos draugijų narių ir fraternalių 
organizacijų pareigūnų. Buvo semj naujieniečių, kurie 
galėjo papasakoti savo įspūdžius ir Naujienų steigimo 
dienų, taip pat buvo ir jaunimo, kuris šiandien stoja į 
Amerikos lietuvių organizacijas dirbti visiems lietu
viams reikalingą ir naudingą darbą.

u.
Naujienos tapo svarbią lietuviško gyvenimo dalimi, 

patraukiančia visų srovių ir pažiūriu lietuvius. Kiekvie
nas lieka prie savo ir saviškių, bet kiekvienam šiandien 
aiškų, kad be Naujienų svarstyti mažus ir didesnius mū
sų gyvenimo klausimus būtų neįmanoma. Reikalai taip 
susiklostė moderniame įnasinės propagandos gyvenime, 
kad atskiros nuomonės, asmens teisės, pagarba žmagui 
yra be jokio pasigailėjimo trempiami ir niekinami.

Naujienos visą laiką gynė pagrindines žmogaus tei
ses ir kovojo už organizacijų teisę savarankiškai tvar
kyti savo reikalus. Jos kovojo už kiekvieno žmogaus tei
sę pareikšti savo nuomonę, už galimybę tą nuomonę su
prantamai išspręsti ir leisti dėl jos pasisakyti.

Naujienos kėlė pačius svarbiausius laisvės klausi
mus. Jos informavo plačiau ir teisingiau, negu bet ku
ris kitas laikraštis apie pavergtos lietuvų tautos gyveni
mą, apie Lietuvoje likusių žmonių kančias ir sovietinę 
priespaudą. Jos sversto kelius, kaip Amerikos lietuviai 
galėtų daugiau padėti savo broliams ir seserims ne tik 
atgauti prarastą laisvę, bet kaip sutraukti galimai dides
nes jėgas, kad talka galėtume padaryti tai, ko nepajė

giame padaryti paskiriai.
Naujienos veda atkaklią kovą prieš valdyti norinčių 

ir savo valią kitiems primesti pasiryžusių grupių sau
valę ir net kriminalinius veiksmus. Kiekvienas turi tei
sę įtikinti kitą lietuvį savo minties, plano ar paprasto 
teisingumu ir gerumu. Bet niekas savo'nuomonės, pla
no ar pasiūlymo neturi teisės primesti prievarta, niekas 
neturi teisės naudoti vadinamos -‘vado privilegijos”' ir 
įsakinėti kas ką ir kaip turi darytu Įtikintas žmogus 
yra daug protingesnis, negu įsakymą pildantis robotas.

Naujienos pasisakė prieš apgaulę, sukčiavimą, rin
kimų klsįstdjimą, nutarimų iškreipymą orgąnaząŪjoms 
valdyti, jų turtui eikvoti ir bandymams mažumos valią 
primesti daugumai. Jos kėlė viešumon ir smerkė kitų 
daromus kriminalus, jos tokiu pačiu smarkumu pasmer
kė, kai nusikaltimai buvo pačių lietuvių daromi organi- 
zalijoms valdyti ir savo valiai primesti. Jos nurodinėjo, 
kad negalima smurtu ir klastotais rinkimais grobti or
ganizacijų, o vėliau reikalauti, kad klasta prie vadovybės 
priėję pareigūnai būtų skaitomi teisėtais organizacijos 
vadovybės nariais.

Aplink Naujienas grupuojasi visi tie, kurie be joT 
kios atodairos kovoja prieš Lietuvos pavergėją. Joks 
bendras darbas su okupantu, joki susitarimą! arba ban
dymai ieškoti bendros kalbos su didžiausios vergijos 
skleidėju — nieko gero pavergtiems neatneš. Kas ra
do’ reikalo šunuodegauti Lietuvą pavergusiems rusams 
komunistams, tas okupantui teisybės į akis n.ęgąlės par 
sakyti. Kas, aplankęs giminę, pasižadėjo, apie matytį 
vargą nieko nepasakoti, tą priešas, be jokių pastangų,

(Tęsinys)
1971 metais irgi buvo sureng 

a Folklorams dar tebe vado vau 
ant The Folk Arts Council pir- 
liniukui C. Semchyshyn. Joję 

’-gi dalyvavo KLB-nės Winnipe 
-o Apylinkė, kurios p-kų buvo 
Vincas Januška. Prie eksponatų 
’urinkhno daugiausia pasidar
bavo jis ir parapijos kleb. kun. 
J. Bertąsias. Parodus įrengimas, 
■šdėstymas bei eksponatų sugru 
□avimas buvo skoningai atliktas 
Eug. Kaiasausko. Į grožio kara 
savaitę aiškino lankyojams paro 
da Balčiūnaitė, kuri per ištisą 
savat aiškino lankytojams para 
dos eksponatų ndkšmę, jų kil
mę ir atsakinėdavo į įvairius pa 
rodos lankytojų duodamus kląu 
simus. Tais metais, taip pat, dar 
nebuvo paviljonų majorų pa
reigūnų. Karalaitęs visur lydė
davo jos pačios pasirinktas drau 
gas.

1972-ais metais Folkloramos 
paroda buvo rengiama taip pat, 
bet jau KLB-nės Winnipego apy 
lihkė joje nebedalyvavo. Jos pir 
mininku dar tebebuvo Vincas 
Januška, bet atrodo, kad valdy 
ba nuo pereitų metų sunkokų 
Folkloramos darbų, buvo gero 
kai pavargusi.

1973 metais Folkloram^ jau 
organizavo naujas The Folk 
Arts Council pirmininkas adv. 
Julius Koteles, kuris buvo pas
kirtas ir patariamosios daugia- 
kultųros tarybos (Canadian Con 
sultative on Multiculturalism) 
pirmininku visoje Kanadoje.

Jis organizuodamas Folklpja- 
mą, 73 iš anksto rūpestmgąį pa 
ruošė programą, kurią išsiunti
nėjo įvairių tautybių organiza
cijų pirmininkams, kviesdamas 
dalyvauti rengiamoje įvairių 
tautybių parodoje.

Tautybių organizacijos privą^ 
Įėjo pristatyti savo taoųtybės 
kandidates i Miss. Folklorams, 
73 ir atskiru rastu pranešti sa- 
pavilion.o majoro jo pavardę.

vo Aldona Jąnčiųkaįte ir pavil
jono majoru — irgi Juozas GraFolkloramą, 73„ lietuvių pavili- _ 

jonui buvo parinkta studentė Ni. bys (jau antrą forą) 
jolė ir pavilijono
majoru Kostas strikąitis, kuris 
kartu buvo ir L. B-nės pirminin 
ko. 1978 metų rugpjūčio 10 Į

1976 metais KLB-nės Winni
pego Apylinkės p-ku buvo Bro 
n,;u& Vaičaitis ir vicepirm. Me-

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
(Tęsinys)

VAIDYLOS BIOGRAFINIAI BRUOŽAI
M. Vaidylos mirtis liūdesiu nuaidėjo ne tik jo 

bendradarbių, bet ir tų skaitytojų širdyse, kuriuos 
jungė Sandaros laikraštis ir įvairių narių organizacijų, 
kurioms jis priklausė. Jis buvo plačiai žinomas netik 
kaip redaktorius, bet įtakingai savo veikla reiškėsi lie
tuvių kultūriniame, visuomeniniame bei politiniame 
gyvenime.

Jis priklausė Tėvynės Mokytojų Draugijai, Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir daugeliui kitų. Yra daug įvairių užuomi
nų apie M. Vaidylos veiklą ir darbus, nusakyti keliais 
žodžiais, kuo jis nusipelnė nėra taip lengva. Jis buvo 
įvairiaspalvė, šakota asmenybė ir turėjo visuomenėje 
daug simpatijų. Todėl ir jo laidotuves buvo suruoštos 
su visomis prideramomis iškilmėmis, kaip dera nu
sipelniusiam žmogui. Laidojimo koplyčioje daugelio 
organizacijų atstovų buvo pasakytos jautrios atsisvei
kinimo kalbos, o po to palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse liepos 16-tą dieną, Chicagoje.

Lietuvių išeivija neteko pareigingo, darbštaus 
žmogaus, o jo pratesi jos artimieji gero bičiulio. Tik gai 
la, kad nyksta iš mūsų tarpo vienas po kito išeivijos 
plotuose plačiai išsikeroję ąžuolai, daug tėvynei nusi- 
peląę sūnūs, visuomeninėj veikloj išvariusieji gilią ir 
neužarLmą vagą.

Įprasta sekyti, kad žmogui mirus, už jį kalba jo 
palikti thrbai. Ar velionio M. Vaidilos darbai susi
lauks mūsų kultūros tyrinėtojų dėmesio, tai parodys 
ateitis. Tikėtina, kad lietuvių istorijos puslapiuose jis

bus garbingai minimas ir jam bus skirta atatinkama 
vieta. Tai liudija jo darbai — ilgamečiai Sandaros pus
lapiai. kur labai savotiška straipsnių gausybė beveik 
per penkis dešimtmečius sudaro dideliai gražų žurna
listinį palikimą.

šiuo atveju M. Vaidyla parodė gražų pavyzdį ki
tiems savo ilgalaike tvirta ištikimybe pasirinktam laik 
raštininko darbui. Jis atsistojo greta ryškiųjų mūsų 
spaudos veteranų. Jis per ištisus 4" metus, dėjo daug 
pastangų lietuvybei Amerikoje išlaikyti, stiprinti tau
tiečių patriotinius jausmus, jungti jų veiksmus ben
dram reikalui.

Be to, būdamas redaktorium ir veiklos žmogum O 
jis lietu viii išeiviškame judėjime paliko gilius pėdsa
kus, kaip retas kitas redaktorius — visuomenininkas.

Amerikoje M. Vaidyla savo aktualia žurnalistine 
publicistika beldėsi į visų lietuviškų pastogių duris, 
kurios jam svetingai ir su džiaugsmu prasiverdavo. 
Amerikos lietuvių tarpe didelę kultūrinę vagą arė dau 
gumas, tačiau ne vieną jų savo plačiu populiarumu 
buvo pralenkęs M. Vaidyla. Jis sugebėdavo palenk
ti savo dėmesiu ne tik atskirus asmenis, bet ir žymiai 
dilesnę minią, savo sąmajum.

SANDARA — SAVAFIRAŠTIS
Pagal Lietuvių Enciklopedijos I-mo tomo 343 pus

lapį 1911-1918 “Ateities" bendrovės leistas tautiškai 
liaudįninkiškos krypties savaitraštis, ėjęs Bostone, 
Mass. JAV. Redagavo 1911 J. Baniulis, 1915-1916 A. 
Rimka, padedant Baniuliui, 1917-1918 J. Strimaitis, 
1918 M. šalčius, K. Norkus.

1917 Sandaros seimui nutarus sąto laik
raštį, ji Tos V*-3
pradėjo Jersti Sandarą. O vėliau, pagal Lietuvių 
Enciklopedijos XXVI tomo pusi. 191, 2 <MSandara" — 
tautiškai demokratinės krypties savaitinis laikraštis, 
pradėjęs eiti 1918. V. 3. “Sandara" yra tęsinys Bostone

prie City Halt salia fontanų, 
specialiai įrengtoje vietoje bu
vo tautybių paviljonų majorų 
(Lord Mayors) inauguracija, 
specialu^ įvedimas į pareigas. 
Tam tikslui sp3cialiai iŠ Toron 
to atvyko Canadian Folk Arts 
Council vykdomosios Tarybos di 
rektorius Leon Kosar su ponia. 
Be jo, iškilmėse dalyvavo mies
to aldermanai ir daug kitų mies 
to pareigūnų. Apeigas stebėjo 
virs 200 pašaliečių bei miesto 
tarnautojų. Pirmiausiai visi ma 
jorai-mėrai gavo specialius juo 
dus apsiaustus (robes), pana
šius į teisėjų togas. Po to, pav'd 
jonų majorai (merai) ir Miss. 
Folklorama, 73 buvo kviečiami 
ant laiptų platformos, kur prie 
atatinkamai paruošto stalo sto
vėjo tam tikra komisija su mies 
to majoru priekyje. Kiekvienam 
toutybių paviljonų majorui ant 
kaklo buvo užkabinamas gražus 
paauksuotas retežis su atatinka
ma žvaigždė, o viena ponia pri- 
segiojo Winnipego šimtmečio ju 
biliejui atžymėti specialius ženk 
lūs. Liepos 30 d. buvo suruouta 
tautybių spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo lietuvaitė Miss 
Vilnius — Nijolė žiminskaitė ir 
kiti v-bos nariai. Dar vėliau į; 
Legislative Building’būvo "suk
viesti: kandidatės karalaitės ir 
paviljonų majona.’.. Manitobos 
ministerių p-kas Edward Schr- 
ver paskelbė oficialią Folklorą^ 
mos’ 73 proklamaciją. Tai buvo 
gražiausias tautybių pasirody- 
mas kur neatsiliko. * r lietuviai.

1974 metais Folklorama, 74 
tąip pat buvo, suruošta, ir ją 
tvaiką tuometinė KLB-nės, Win

Ą^ylįri^ės valdyba. Vai 
įybcfe p-kų buvo. Ąfeis- Eiman
tas (iškeltas f Ottavą), vice
pirm. — Juozas Grabys ir Miss. 
Lithuania—Irena Maroaartė jau 
antrą kartą.

1975 metais Folklorama, 75

KLBį-nės. Winnipego Ąpy; v- 
bos į mąjo?ųs: pristątytas a^piųo 
W.ą ątsąįįgąs. ųž
ką paviĮjoųe. 1973 metalą į Miss irgi suruošė KLB-nės Wmnipe-

padarė savo bendradąbių.
Kovą už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises yra dide

lė ir sųh^l <Įą gulėsime, laimėti tiktai vieningai zings' 
mųpdamL Bet muį§. galį vienyti tiktai teisybė įr teise pą7 
remįį kasbiemniG žingsniai

kovąją ųž didžiausias žmonijos idėjas, to- 
dėl kartu su jomįs žįągsnįųoja toks didelis lietuvių 
sk^^us.

ėjusios. ^Ąteitįę§\ kuri ĮŠjųągč su sąv^- spaustuve ir 
shąitj'tojąįą į sąą^ąri^^ redaktoriai yra
buvę: Jųįiųs^ BįąąiųĮįsĄ Joąąs Stri^ąįfe Jonas Šlia- 
kis, Jiwas Pronsky

- m. “Sandarą^ persikėlė į Čikagą ir nuo 1929 
m. ^Sandarą” redaguoja AL Vątįylą. '"Sandara” yra iš
leidusi visą* eilę lietuviškų foYSė; Sandara taip pat 
buvo Tėvy nės Mylėtojų d4°s organas.

L. E. XXVI tomas 493 pust 1/ Sandarą JAV lietu
vių politinė vidurio srovė, kurios pilnas pavadinimas 
yra — Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara.

Sandaros, kaip ir visos išeivijos spaudos kelias — 
gruoblėtas ir sunkus. “Sandara”, lietuvių tautinės nūn 
ties savaitraštis, išeinantis penktadieniais, patrauklia 
išvada, gausiai iliustruotas, šešių, kartais astuonių 
puslapių leidžiamas Amerikos Lietuvių Tautinės San
daros vardu: Lithunian National League of America.

(“Sandarą tautiškai demokratinės krypties savai- 
tims laikraštis, pradėjęs eiti 1918. V. 3 Sandara yra 
tęsinys Bostone ėjusios “Ateities”, kuri įsijungė su sa
vo spaustuve ir skaitytojais į “Sandarą”. “Sandara” 
taip pat yra Tėvyitoą MyKtojų Draugijos organas. Lie
tuvių Enciklopedija XXVJ lomas psl. 491).

Jos. turinj sudaro įvairios žinios iš plačios lietuvis 
kos veiklos, jų tarpe visuomet yra kas nors ir apie Lie
tuvą- ____________________ __

Pirmam puslapy dedamos jau atrinktos santrau
kos visų svarbesnių politinių įvykių. Įdomi skiltis 
“Bruožai*

- Antrajame pusk talpinami redakcijos vedamieji, 
sįamtos apžvalga satyrinė skiltis “Per mano Koštu
vą”, kur senimas ir jaunimas gali rasti ko linksmes
nio, — sąmojingų juokų, kurie paįvairiną pilką kas
dienybę.

Trečiame pusi. “Tėvy nės Mylėtojų Draugijos kam

čys Šarauskas.
Folklorama, 76 irgi buvo su

ruošta, kur lieuvių paviljono Fol 
klorama, 76 — Vilnius atstova
vo studentė Rita Aškinytė ir pa 
viljono majoru buvo Br. Vai
čaitis, kuris kanu buvo ir v- 
bos p-ku.

1977 metais Foįkk>ramą, 77 
Tgi ruošė valdyba, kurias p-ku 
buvo Juozas Demereckas, vice
pirm. Marijus Timmermanas. 
Lietuvių paviljono majoru bu
vo studentas Rennie Balčiūnas 
ir Miss. Folklorama,77 — Vil
nius Carol Lion — Liaukevičiū- 
tė (Lietuvos savanorio-kūrėjo ir 
visuomenės veikėjo Povilo Liau- 
kevičiaus sūnaus dukra, kuri jau 
ketvirti metai studijuoją Mani
tobos universitete).

Pereitais metais (1977) Folk 
Arts Council of Winnipeg pir
mininkas vietiniame laikrašty
je “Tribune” rašo, kad per bu
vusius 30-ts įvairių tautibių pa
vili jonus perėjo daugiau kaip 
milijonas lankytojų. Buvę ats
pausdinta apie 80.000 pasų, ku
rie visi išparduoti. Vieno paso 
kaina buvo $3.

Paskutini Folklorama, 77 va
karą, kuris įvyko Winnipeg Con 
vention Centre (sekmad.) prisi 
irinko apie 6.000 žmonių, kur vy 
ko koncertas, Miss. Folklorama, 
77 rinkimai įr oficialus Folklorą 
ma 1977 m. uždarymas.

Miss. FoDdprąmą, 77 buvo 
rinktą Kristina (Stowski iŠ, lenkų 
pąyįį’ono Warsuva. Be jos, dar 
buvo išrinktos trys princesės: 
Carol Pattison iš škotų paviljo
no, Marilou Saavedra iš Filipinų 
paviljono ir Jųdy Glogovecz iš 
JJųngąrų (vengrų) —^Buda^št 
paviljono.

(Bus daugiau} -

KONGRESO REZOLIUCIJOS 
APIE PETKŲ

JAV Senatas (VII. 11) ir At 
stovų rūmai (VU. 12) priėmė 
bendrą rezoliuciią, kurioje pą’ 
brėžia, kad teisimas Viktoro 
Petkaus. A Ščaranskio ir Ą. 
Ginzburgo, kurie gynė Kelsim 
kio susitarimus, kelia gilų JAV 
žmonių susirūpinimą; tai trufo 
do ugdyti pasitikėjimą ir ben- 
<Iradarbįąvmą tarp JAV įr & 
SSR. Kongresas ragina Sov. 
Sąjurįgą Parodyti žmpnįškumą 

šių reikalų sprendime.

pelis”, kur aprašomos įvairios Lietuvos istorinės vie-, 
tovės ir jų padavimai, legendos, liaudies dainelės, ei
lėraščiai, skiltis “žiežirbos” įvairenybes, humoras, — 
o juokus mėgsta visi aukštesnio išsilavinimo ir eili
niai žmogeliai, kurie sudaro laugumą lietuviškos spau
dos skaitytojų-...

Ketvirtame pusi. Sveikatos patarimai; skiltis “Per 
šerengą” iš įžymesnių gyvenimo, bei įvairūs anekdo
tai. Be to, iš Amerikos lietuvių įvairių vietovių — apy
linkių veiklos ir darbų aprašymai.

Penktame pusi. įvairūs pranešimai ir prekybinin
kų skelbimai, garsinant savo ar įmonių ir įstaigų pre
kes, — (pardavimus ar organizacijų) jiegi sudaro la
bai tvirtą pagrindą lietuviškai spaudai išeivijoje išsi
laikyti savo skelbimais — tiesiogine didesne finansi
ne parama.
įJĮĮ, 1 JI <j Įt. 'Jg ,W - r ' - ’ ’ -

šeštame pusi, talpinama: “Kas Naujo Chicagoje” 
skiltis kurios turinį sudaro — informacijos iš Chica- 
gos. “Trumpa” lietuviškos veiklos kronika, vietinės ži
nios, kurių paskirtis informuoti skaitytojus, patenkinti 
jų smalsumą trumpomis žinelėmis, apie įvairius įvy
kius, ypač tokios žinios patinka tiems, kurie nemėgsta 
ilgų straipsnių.

Apie 4000 “Sandaros” skaitytojų buvo įvairių pa
žiūriu, daugumas jų vyresnio amžiaus žmones, išsikė
lę į mažesnius, tolimesnius miestelius ar vietoves, ku
rie skaito ne visus laikraščius, o gal tik vieną lietu
višką laikraštį ir dažniausiai tik savaitgaliais.

Tai tokie trumpi bruožai apie “Sandaros” laikraš
čio' turinį, kuris kiekvieną savaitę lankydavę ^savot^ 
skaitytoms. Savo idėjinę veikla “Sandara” įnešė nema
žą indelį į lietuviškos spaudos lobį, stiprindama tikrąjį 
patriotizmą tarp lietuvių.

(Bus daugiau)
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AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

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

LR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T*tef; 695-0533 

Valley Medical Center 
MO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN*, ILLINOIS'

OR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchectwr Community klinikos 
AAodicinot diroktonuc

-1938 S. Hanheim Rd., Westcfwstor, K.. 
VALA?T>OS: 3—0 darbo dienomis ir* 

ka$ antra Šeštadieni 8—3 va] 
Tel: 567-2727 arba 562 272C

. Et. — BE 3-5893

PR. A. R. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Strec) 
Valandos pagal susitarimą.

šinutelh

TESTAMENTAI

Sž CainybelM

Chicago, U£ 606X9

Knygos kaina — fr du Iena*..

Autoriaus adresas:

lą. Daugiau apie jų viešnagę 
bus kitą kartą.

Ant. Sukauskas
Liepos 22 1978.

tuir.itnimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma* ir 
alumi* puslapių4 knyga su* 
uMuta Pilioriaus tixilxjje.

Čikagos ir apylinkių) lietuviai, 
kirsnelių mėgėjui. prašomi at

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
.yveliantieji prašomi užsisakyti 
paštu

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amatų mokyklą, pastatyta 1940 metais

DR. FRANK PLECKAS Pa vertųjų f ėst i va I is
Liepos 14 id. 6 vaL D e Irai to 

miesto centre buvo atidarytas 
pavergtų įautų festivalis. Ati

I uarymo iškilmėms lietuvius als 
Petrauskas.

tris dienas
D R. LEONĄ S SEIBrJTIs' Sekmadienį liepos 16 d. paverg

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
26515 WEST S3 rd STREET 
Vali antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—"f vai. vai 

Ofiso 776-2SW)
Rvzidanciįot tel<£t 448-5545

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Ūli W. 71 St. TeL 737-5149
Tikrina akis Pritaiko »kinius ir

“contact lenses”’
VaL agal su Riteriiną_ uždaryta treči tovavo Vytautas 

--------- —-------------- ------------ Į Festivalis tęsėsi

kė Greenfield village, o ketvir-

“'“T.ŠVENTO rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite su meile**. — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Šventajame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo. kad Dievas atsiuntė i pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingaiS' 
darbais.

SV. RAŠTO TYRINI TOJAI

Mažeika S/ Evans

Dariaus ir Girėno sukakties 
paminėjimas

Liepos 16 kL buvo trumpa* 
prisiminti lakūnai Danus in

sario 16-ją; Bet jiems nepavy
ko; T-ai tik visuomenė*? ei^m- 
nias ir skaldvnias.

f **

PATIKSLIN^LAS

Liepos 13' di laidoje “Drau
ge Nr. 162. po fotogrofijos 
PabaltiečiųJ ir kitu pavergtų 

> Mich 
Valstijos Gubernatirių W. G 

’Milliken, lietuvius atstovavc

Girėnas, ju tragiško žuvimo tautų delegacija pas
prieš 45 melus sukaktis.

Minėjimas prasidėjo per abi 
radijo valandas ir pamaldomis Detroito Lietuvių Organizaci 
10:30 vai. šv. Antano švento- jų Centro Vįbos vicepirm. Al- 

( vėje. Kun. K. Simaitis po gedu- gis Barauskai. Kažkas po fo 
lingu mišių iškėlė jų drąsų žy- tografija nepasirašęs įrašė ats- . . ’ C- - L . _ . - t > . .. •

1 tų tautų dvasiškiai kalbėjo mal
j das už pavergtųjų tautų žuvu-
i sius kovoto]usi rb mainų per

skaitytos JAV prezidento Car- gį įr tragišką7 žuvimą; P am ai- to vu ir? Joną1 Urboną, kuris bu
tono ir Michigan Valstijos Gu- organizacijos dalyvavo su vo fotografes.

vV nrnl- - I t*________ * _1 - v- • »• _ i i

luo iclkalu ^urn^ gali UaLg: 
>udeti teisininku Krano Šulo pu 
uoAta, teisėjo Alphonse VY’ellb 

peržiūrėta; *Suauvo8” išleista 
knyga -

du legališkomis formoms
Knyga su formomis gauna- 

na ‘Naujienų? administracijoj 
Knygos Kaina Su legališko 
uis lurnjumis — 6*3

Užsakymus su Money orde
riu siusti: Naujienos”. 1739 S- 
Halsted SL.- Cbicaa< <ii 6060*

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

Trys. Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS nę CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ liocc. j

bernątonaus W. Milliken prok 
lamacijas. Perskaityta* ir pnm. doms 
ta rezoliucija/ kuri išsiuntinė j Hininas. 
ta JAV valdžios pareigūnams? 
Žodį tarė senatorius Derzihs

Ofisu 2®i WEST 5vth SE RGĖT 
Tel. PR įlM^

OFISO VAL.: pirm., antiad., treciaa. 
ir penki. 2-4. ir. 6-8 -vaL vakl šfejtadie-

vėliavomis. Pasibaigus pania į Išvažiavimas* į: Vasiulių sodybą 
sugiedotas Lietuvon c. ., v r .St. Butkus saulių kuopa rug 

piūčib 6 d. rėhgia išvažiavimą 
į gražią ir visų mėgiamą' šau
lių* Vasility sodybą: Bus* meninė 
programa, vaišės, dovanų pas
kirstymai ir K ti malonumai.

Viki‘ laukiami!
Atvyko Australijos lietuviai

Liepos-d. į Detroitą: atvy
ko* 70 Australijos lietiivių spor 
liniukų. Trečiadienį; jie aplan-

GAIDAS DAIMID
— W. Harold: Kramer iš Mar-1, 

quette Parko pasiūlė originalų 1 
būdą kriminalui CTA^ bosuose J 
ir traukiniuose išvengti, būtent,! 
įrengti vairuotojui neperšau
namo stiklo būdelę su aliarmu, 
su abipusiu radijo siųstuvu, A. 
P.A. ssitema, buvo viršuje be
sisukančią elektr. lemputę ir kt.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO1 ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

; Antroji minėjimo dalis buvo 
.tęsiama Dariaus ir Girėno Klu 
-bo svetainėje. Justas Pusdeš
ris tarė trumpą atidaromąjį žo

! dį primindamas, kad' Klubo
1 Valdyba kas metai prisimena 
Dariaus ir Girėno tragišką žu> 
vimą ir paprašė visų, susirin-

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo iš lietuvių Šv. Antano para-- 
pi jos’ klebonas" kun. K. Simai-’ 
tis. Iškilmes pravedė Gregor.

I Rey, lenkų atstovas; Aikštėj
j įrengtoje scenoje vyko paverg-! kusių atsistojimu pagerbti. Po' 

lų: tautų meniniai pasirodymai.’ .pagedbimo pakvietė Eduardą 
or4topeda2>?rotezistas Lietuvių kulterihiame i 

Aparatai*- Protezai. MMd. bau- '
dažai. Speciali pagalbr Ėjjpms.

~ (Arch Supports) ir t t.

pajai susi tarimu.

2MD WwT63rd 5h; ČhFeagc. HL 60629 
Telaf.^ PRošpacf 6-5084

PERKRAUSTYMAI 

moving 
Leidimai —Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
RL ŠE R i N AS 
TeL WA 5-8063

naiiie j Miikauską plačiais supažjndiil 
lyje buvo demonstruojami' lie-j ti svečius, kokiomis aplinkybe- 
tuvių meno kūriniai, maisto nu;-mis žuvo garbingi -musų lakū

nai Soldino miškelyje, Prūsui 
žemėje. Po trumpos paskaitos 
vyko užkandžiai* Dalyvavo gra 
žus būrys Dariaus ir Girėno 
gerbėjų. Miriėjįiną suruošė klu 
bo valdyba.

7>. L. B. Apylinkės informa
toriui

MOVING
Apdraustas perknmtymu 

U ivainy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-T882 arba 376-5996
4 — - - - -

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vilo, programot g WOPA, 

1490 kit A. M;

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3^:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir ^Kmadiėniais’ nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Dtukm

Telef: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL 60629

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pea rteuteiRŲ
Betari iauUotofai

CSiaadop

INA
TeL26«g2?

ir
677-84&S

Jei fTnote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJr

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

lietuviško* skonio niaistas ib gė
rimai. Meninėje dalyje penk-į 
tadinį dalyvavo lietuvių tau- ; 
tinių šokių grupė ‘‘Šilainė” pa-Į 
šokdama 4 šokius; šokiai buvo 
perduoti' per televiziją 2 stotį, 
vadovė Rusnė Baltrušaitytė 
šeštadieni ir sekmadienį tau 
tinius šokius šoko VJindsoro 
Gut. tautinių šokių grupė “Ne
ris”, vadovė Eleonora Stane
vičiūtė — Honis.

Kuitūriniu nameliu' rūpino 
si Kultūros klubas, vadovavo S. 
RauneSienė s<k< pagelfeiuinkė- CenWo Val^a jau per 35 
mfc: A. Jonvniehė, L. MIngėlie- in- ruoSia‘ ,r ruoS ^ndrą vie- 
nė, A. Vaitiėkailis, V. Tamošių-' U? ‘telYoRiWianis ir jos' apy 
nas, J. Baublys ir kiti. Kultu- I,Ilkn-1 l’etu-.iams Vasario 16 
ros namelis puikiai reprezen j Taf L. Bend
tavo lietuvius. Apie Lietuvį ru»»ieneS Informatorius 
gerai informavo politinis na- V,si‘ žiho’
mėlis, kuriame tilpo didžiulis1 \a,.(^a- 'nspiruopinm fronte 
žemėlapis, siekias Didžiojo Vv( bandė pneš porą me-
lauto laikus. Maistų ir gėrimų ll? snruost1 Wmdsbrt, Ont Va- 
nameliais rūpi n osf t) efra i l c 
Lietuvių Organizacijų1 Centro 
sudarytas specialus komitetas:’ 
A. Sukauskas pirm. E. Paura- 

,ziėnč, ir S. šimoliūnas. A. Šu
kys vicepirm., nariai’: St. Ur 
bonienė, A. Vaitėna’s, A. And- 
riušaiti, J. Leščinskas, A. ŠUfc 
kieno, E. Bulotienė. H- Tutkcr 
ir N. Mičkinytė - WoreL

Trijų dienų festivalį suruoš
ti ir dešimtimis talkininkų a 
talkininkių sukviesti i/ visiems! 
paskirstyti darbus nrėra 

jtaip lengva. Pasiruošimas pra
dedamas prieš mėnesį laiko 
Neįmanoma čia išvardinti apie 
šimtinę talkininkų ir aūkoTo 

jių, tai visa padarėme per ra- 
*diją.

D. L. G. C. Valdyba nuošir
džiai dėkoja lalkirtintams, tal
kininkėms ir aukotojams be? 
alsilank i ilsiems į fesfival]. Diįš 
kojame progranm aVit ėjam<: 
Detroito “Šilainei” ir ^ČVind- 
s'oro ‘"Neris”. Taip pat dėko ’ 
jame abiejoui^ radijo valan 
doms už pagarsftnmį.

Kaip matyti “Drauge" iš ko- 
• rcspondencijos, informatorius 
V< Rutilus trokšta Vieiio bend
ro Vasari’a' lesios minėjimo 
Reikia džiaugtis, kad trokšta 
Detroito Lietuvių organizaci-

«Nuo

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos* mū
sų- apylinkės. Dėkojame 
jums už. mums parodytą 
pasitikėjimą: Mes norė
tume bud Jum& naudingi- 
LT ateityje; . . t

sąsKanos apdraustos ik) 
-*40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago,IL 6u629 

TeL 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 6045S' 

Tel 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 

’ 4040* ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 7.1st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

dar 
kad L.B All accounts com

pounded daily — 
Passbook Savings.

1 Years Savinas 
Certificate 

(Minimum S5,000j.

NARIAI:
Cikados
Lietuviu 
Laidotuvių 
DirtKtoriĘ
Aftsociacijog

IT’S AMAZING!
B^BEOS 

*7 T1M.ES 1M -*Z

AH7U5UW
PRODUCES .
8
PTATlMt^

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

307 So. trrUANICA avenue; Phone: YArdi 7-3401

M54 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1M1

FoQ GO^/ING V/AS A MOCTUST 
OF GROUND UP P165’ FEET PM0 GooSE F£TT!

r - MAWJttNCX. CHICAGO «, ILL fricfay," July ’*23, 1378

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

’ k yffs. 1 
Nay breast

opossums
So-fiHS-rW

20 Of VMt JilSY

GEORGE F. RUDMINAS
SL19 So. LITUANICA AVK. TeL? YAr* 7-1138-1131

(LACKAWICI)
2424 WEST 69th STREET RltpubUe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VTi.rfni* 7-5671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Price »74-441»



PROTINGAS PASIRINKIMAS

fe**'

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Tel 737-7200 irbi 737-8554

OFFICE and

TOOL ROOM MACHINIST

Detroito Lietuviu OrKani Brighton Parko Lietuviu

Pavardė Ir Tardo

Adreso

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardai “LIETUVOS AIDAI

RIMTAS NAIVIŲ 
PARDAVIMAS

wanted 
train.

siuncia- 
sa vai tęs

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 40601

Brighton Parke išnuomuojamas f 
kambariu butas su 2 miegamais suau 
gusiems. Tel. LA 3-1347.

• Platinimo vajaus 
ffrrlTTvni nemokamai

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me §4 už sidabrinį dolerį Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

CHICAGO WIRECRAFT CO 
1534 S. Ashland Ave., 
Chicago. Ill. 60608.

4045 W. Thorndale 
(Near Peterson & Paulina)

prašau siuntinėti Naujienas dvi aavaftes suslpa. 
ių Įsipareigojimu.

MAINTENANCE MACHINIST
LIFT TRUCK MECHANIC

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

»' H anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
sotindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ________ dol.______________ _

1^(1 Frank Zapollt 
PDgiĄ W.VSffi St.

GA 4-U54

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787*

— Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos mokykla pradės nau 
juosius mokslo metus rugsėjo

LOCK COMPONY
St. 723-2400

— Pirmomis dienomis valyty 
dantis su čepetuku bent 3 kar
tus į dieną, tikslu panaikinti 
nikotino kvapai

experience but will

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, «« Arch.r Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

-A IK RODŽIAI Ir BRANGVNYBtS

Pardavimai Ir Tilaynuti 
1644 WEST 69th STREET

• užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede _______ doL

Pavardė ir vardai - - -

M. ft I M K U S 
Notiry PuWte 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Mano gerai draugei davė 
toks

Must be experienced.
WIRE DRAWER—TRAINEE

TOOL MAKER/MACHINIST
Excellent opportunity for tool maker/ 
machinist.Experienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Top pay. benefits & overti
me available from this rapidly gro
wing manufacturer. 451-1100 for in
terview.

• Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudot Žemiau esančiomis atkarpomis.

— Metinis žurnalo “Lietuvių 
Dienos” piknikas bus rugsėjo 
17 d. McCambridge Parke, Bur 
bank, Cal.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— A. a. muz. Kazio Steponą- 
vičiaus-Stephens dviejų metų 
mirties sukaktį minint šv. Mi
šios už jo sielą bus atnašautos 
sekmadienį liepos mėn. 30 d., 
9 vai. ryto Tew Jėzuitų koply
čioje. Prašome visus prisimin
ti mūsų mylimą vyrą, tėvą ir 
taurų lietuvį savo mintyse ir 
maldose.

žmona Alė ir duktė Ramona.

Išnuomuojama įvairiems 
parengimams buvusi Pakšto sa 
lė. Muzika sulig pageidavimų— 
Balio Pakšto ar kitų. Reikalui 
esant prašoma kreiptis: 3800 
So. California, tel. 247-0582 ar
ba 247-1804. (Pr.)

FORT LOCK CORP.
3000 N. River Rd.. River Grove

SAVININKAS parduoda prie 73-čios 
ir California 3 miegamųjų mūrini 
bungalow. Tel. 737-8655.

RENTING IN GENERAL 
N u e m o i

Men experienced in lathe, mil, 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits, 
Phone for interview: 243-5940.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam.

Mykolas Karaltis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf-Blvd., St Petersburg, i FL 33708, tel. 813-391-9753. paskvrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
Žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija- Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir ' paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

•’ Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siunti™

Pavardė ir vardu --------------

mą. Nelaikykite arti1.savęs
tik cigarečių, bet ir degtukų ar j nusistatymas užėjus norui 
žiebtuvėlio. U-lcyti: “

RECEPTIONIST TYPIST
Painting Contractor located on near 
North side needs person with good 
skills for receptionist work. If you 
like a small office with a wide va
riety of interesting jdb duties, this 
job will be perfect for you. Good sa
lary, commensurate with experience. 
Many Benefits including free park
ing. Call 943-8585.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namų Sari ninku D-jos geguži
nė įvyks sekmadienį liepos 30 
d., Vyčių salėje-sodelyje, 2455 
W. 47 St. Pradžia 1 vai. popiet. 
Šokiaiys .gros Ramonio orkest
ras; Visus kviečia atsilankyti.

Draugijos Valdyba

SAVININKAS parduoda Oak Lawn 
apylinkėj 1% aukšto mūrini namą. 
Tel. 499-0998 arba 424-5597.

CLEANING/OFFICE
Office in Schiller Park has an im

mediate need for a person to do ge
neral cleaning of office. Approxi
mately 40 hours—day shift.

Apply or call 678-1100
AIRWAY PRODUCTS CORP.

3801 Rose Schiller Park
An equal opportunity employer

Kaip 
atgimti iš naujo?” Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas: Lithu
anian Ministries, P.O Box 321, 
Oak Lawn, Ill., 60454.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

— Daugelis baiminasi dėl 
savo asmenubės. Tokie turėtų 
įsikalti į galvą ir atsiminti, kad 
asmenybė nerūkant žymiai pa
gerėja.

MECHANIC
Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene-

SECRETARY
Office of the Dean of the College, 

downtown setting, is seeking a dy
namic and flexible individual to ser
ve as receptionist. Must be mature 
and have excellent typing skils. 
Responsibilities include general of
fice duties. Tuition, subsidy & other 
standard benefits. For appointment 
call Columbia College 663-1600, ext.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Rolkl*MATRON

Immediate opening for part time 
Matron.

Apply in

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

damas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pridedamus . doL....... .....

CARSON PIRIE SCOT & COį 
9700 S. Western Ave.

Steady full times employment, 
Ecellent benefits.
Apply in person 

WILSON STEEL &
WIRE CO.

4840 Western Ave.
Chicago, Illinois

BY OWNER — NO BROKERS 
2500 N. — 57 W. Queen Anne Brk. 
bung. & 4 rm. in law apt. 3 bdrms.. 
1*4 modem bths.. formal dining 
rm. & Ivg. rm. Paneled den. custom 
bld. kitch, w/modern appls, oak firs 
& trim, walk in closets, alum, facia 
trim & gutters, storm & screen, 2 
car grg, elec, eye, Close to schools 
& trans. Mid 570’s 

622-056?

Naujienp.ms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar. 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te 
lefonu:

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

BUILDING FOR SALE
6 flat Orland Park by owner — de
luxe 2 bedrooms, 2 baths, dining 
room, kitchen, balcony, storage, ma
ny extras.

294-2126 until 5 P.M.
460-3527 after 5 P.M. & weekends

TOOL AND DIE
MAKER

Qualified person only. Top pay 
good benefits for right person.

756-1400 
Evengreen Plaza

IEŠKAU PIRKTI is savininko nau
jesni 2 ar 3 miegamu bungalow ar
ba nedideli sklypą Marquette Parko 
ribose. Tel. 925-2009.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagot miesto fe M lirą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose grnft, >a- 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ava. 

Tol. 927-3559

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

55 E. Monroe — Room 3533 
263-1223

WAITRESSES
CASHIERS
SALES CLERKS
Ful or part time:
Permanent positions
Excellent income

Many good benefits 
Insurance, discounts

Apply FABER ENTERPRISES

LOCKSMITH 

with

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
338,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

NORIU išnuomoti 5-kių kambarių 
butą. 2 miegamieji antrame aukšte, 
suaugusiems, be vaikų ir be gyvuliu- 
a Cicero apylinkėje. Skambinkite 

653-0776.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5. 3 mie
gami. 51 SL už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell lYi aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

1014 akru žemės netoli Burlington. 
•Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. 525,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Yra du gyvenimo keliai. Ko
kiu keliu einate jūs? Pažinkite 
savo gyvenimo kelią. Pasiklau
sykite “Gerosios Naujienos Lie 
tuviams” šiandien penktadienį 
radijo banga 1490 AM, 9:45 v. 
vak. per ‘‘Lietuvos Aidus” ir 
ryt, šeštadienį. Užtikrintas ste
buklas. Reikalingas jūsų gyve
nime stebuklas? Banga 106,3 
FM, 9:10 vaL vakare.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

— Pasakykite sau: “Kas at
sakingas už mano gyvenimą ir 
sveikatą — aš ar tabako ben- 
drobės?”

TYPIST
j for IMB Selectric composer. Expe.
1 rienced or will train. Busy art & pub 
flications studio. Park Ridge.

Call 823-4632

CLEANING LADY
To clean small office. Must be 
periensed and reable.

CLEATIVE PRINTING CO. 
5059 So. Oak Park 
Chicago 
586-3244

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cxuonos Parcels Express Corp. 

MAtoumr gift farcilj ikvki
JJBl W. Chicle, III. — T< WA S-VTr

XXM U. HtlaW Chk>f», IIL — T»l. 1M49M
V. VALANTIMA*

EMBOSSER
for ingrave stationary. Hand press 
or automatic Will train.

Call 337-4800 
SPAULDING & COMPANY 

959 No. Michigan

a, KAZE BRAZDZ10NYTE,
= | PROGRAMOS VEDĖJA

3/ WOPA 1490 AM FriL at 9:30—10:00 p. m, 
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 ra.

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

— Lietuvos Dukterų Draugija 
ruošia šeimyninę šventę na 
riams ir svečiams lieįx>s .‘U) d. 
sekmadienį, 12 vat Marquette 
Parke prie Californijos ir 71 
gatvės kampo, ant kalnelio oo^ 
medžiais, Bus šilti pietūs, na
mie kepti pyragai su kava ir 
gira. Prašome atsinešti save 
kėdutes. Jei iš vakaro prana
šautų lietų, ruošiama šventė 
neįvyks. (PI.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENJ

>W8 Wart f H* SL, Chie*£o, m S062S • TeL Wa S-Z7K7
D<d*T!f MJdrtnklmai fer*t rOilM hr® Iri v

MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

— Pažadėk man pasakyti, 
kad tu pradėsi rūkyti. Aš neno 
rėčiau tai sužinoti iš kaimynų.

kyti: “Tai kas, kad noriu. Aš 
daug geresnių dalykų noriu, 
bet jų dabar negaliu turėti”...

• Pabaigai bus gerai paskai
tyti šis anekdotas:

Jaunuolis šventė savo septy
nioliktąjį gimtadienį. Motina jį 
prašė:

SPRING COILERS
Reikalingi patyrė spyruokliniu ap

vijų dirbėjai 1-mai ir 2-trai pamai
noms. Bendrovė moka šeimos gy
dymo ligoninėse apdraudą, gyvybės 
apdraudą, ligos ir sužeidimo apdrau
da ir turi pensijos planą. Vienas 
vyras — vienai mašinai. Kokypė 
svarinau, negu kiekybė. Turi supra
sti iri susikalbėti angliškai Kreipki
tės asmeniškai

AUTOMATIC SPRING COHJNG

— Asmenys, kurie yra įpratę 
mechaniškai vartoti cigaretes, 
turėtų pasirūpinti joms pakai
talų: čiupinėti laimingą pinigą, 
žaisti su paišeliu arba plunks-’tvirtybės mesti rūkymą

_—Euphrosinė Mikužiūtė, SLA 
Pildomosios Tarybos narė ir iž
dininkė,' pratesdama prenume
ratą, atsiuntė §7 auką. Eva Pau 
lauskienė iš Marquette Parko 
atsiuntė §2 už kalendorių. Ga
ge Parko apylinkės tautietis už 
sisakė Naujienas vieneriems 
metams ir atsiuntė $3 auką, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui. Visi skatiytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platin
ti. Visi lietuviai kviečiami su 
jomis susipažinti ir pareikšti 
savo asmenišką nuomonę jas 
užsisakant. Naujienos 
mos susipažinimui 2 
nemokamai.

D t M 1 1 T O
51—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tikta! $9t putmočiiH aufomobllle 
Liability apdraudimai ppnslnlnkamt 

Kreiptu
A. LAURAITIS

4M5 S*. ASHLAND AVI. 
5ŽM77J

C. & L.
015 E. 75th

i ir įdomūs dalyko!

na, graužti morką, čiulpti sal
dainį - lollipop.

— Apskaičiuok, kiek tau kai 
nuoja rūkymas ir pasidaryk są-J 
rašą daiktų, kuriuos pirksi už 
sutaupytus pinigus.

*
— Paskelbkite savo artimie-

I sims apie metimą rūkymo. Tai 
padeda išlaikyti nusistatymą. 
Mėgstantieji lažintis, gali eiti 
lažybų.

! —Bent pusvalandį kiekvienai

zacijų Centras paskyrė Naujie
nų paramai $10 ir juos atsiun-___
tė per mūsų atstovą ir korės} Pareikalaukite knygelė: 
pondentą A. Sukauską. Dėkui 
valdybai ir visų organizacijų 
nariams.

Naudingi patarimai
• Daugelis lietuvių mėgsta 

žalius svogūnus. Tam tikslui 
yra geriausi Bermuda svogū
nai su geltona arba balta žieve
le. Jų senozas būna pavasarį ir 
vasarą. Jie yra daug švelnesnit>| 
skonio ir sultingesni. Visas ne-į 
gerumas, kad jie gretai genda, 
todėl laikytini šaldytuvuose.

• Rinkoje atsirado netikro 
gintaro išdirbinių. Ypatingai 
reikia būti atsargiems su gin
taro išdirbiniais — karteliais, 
apyrankėmis, sagėmis bei ki- dieną eikite pasivaikščioti. Ai
tais dalykais, gautais ar pirk- minkite, kad jūsų skonio juti- 
tais iš Lenkijos. Yra taip gerai mo organai pradeda vėl geriau 
imituoto gintaro išdirbiniųjtad dirbti, todėl dažniau valgant 
labai sunku atskirti nuo tikro- reikia žiūrėti maisto kaloringai 
jo. Tikrasis gintaras stipriai 
patrintas į vilnonį audeklą, įsi-) 
elektriną ir gali pritraukti bei į 
pakelti mažą popiėrio gabalėlį] 

TYra sudėtingesnių tikrinimo bū 
du, kuriuos žino geri tikrų gin-

"taro išdirbinių pardavėjai.
• Daugelis tvirtavalių vyrų, 

-ir moterų nustojo rūkyti. Jie] 
jaučiasi daug laimingesni ir 
dažnai pagalvoja, kad jau se-) 
nai reikėjo mesti tabaką. Yra j 
Jęeletas taisyklių, kurios pade
da numesti rūkymą:

— Nėra ir nebus jokios prob 
[lenjp^mama. Prieš metus aš 
j jau nustojau rūkyti...

M. Miškinytė

BEST THINGS IN UFE




