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JORDANU
LIBANO PREZI. PASIŪLĖ SIRIJOS
KARO VADUI APTARTI PALIAUBAS
Sirijos karo vadovybė vykdo įsakymus, apšaudė 

prezidentūrą, bet nesirengia tatis
BEIRUTAS, Libanas. — Libano prezidentas Sarkis pasiūlė 

Sirijos karo vadui pradėti pasitarimus taikos paliauboms, bet 
Sirijos kare vadovybė vykdo įsakymus, o nesitaria. Kad prezi
dentui Sariuki būtų aiški Sirijos karo jėgų pozicija, antradienį 
po pietų Sirijos artilerija paleido kelis šūvius į prezidentūrą. Be 
to, .didesnis Sirijos karo jėgų skaičius puolė prie Karantino tilto 
išaugusias pozicijas, užmušė, didoką civilių skaičių, bet paties 
tilto nepajėgė paimti.

in-

Izraelio karo jėgos 
Libano pasienyje

Sirijos karo vadovybė yra 
formuota apie Izraelio karo jė
gas ir galingus ginklus, sutrauk 
lūs į Pietinį Libano pasienį. Ar 
Izraelio kariai yra 
maršuoti į Libaną, tuo tarpu 
dar neaišku, bet jie galėtų tai 
padaryti bet kurią valandą, nes 
Sirija jau visai nebežiūri ir vi
sai nekreipia dėmesio į paliau
bas ir krikščionių karo jėgų rei 
kalavimus. Kai Izraelio parla
mentas patvirtino Washingtone 
pasirašytą susitarimą,-Sirijos ka tančiai žmonių atsisveikino po
ro vadovybė pradėjo naįjdntiįpiežiųbazilikoje^o^Vatikanokan 
falangistų centrus. Pastarieji eeliarija gavo nepaprastai daug 

susiprato iri užuoj^utą-reiškiančiu'Telegranių.
veržusms -širijiečius ira^|tis/;6|Vlši * t virtini,. J*ad šis popiežius 
apfe!5(yjū paėmė’įfnėlaiš4ę.'

Lietus pakenkė 
popiežiaus laidotuvėms^
ROMa Italija. — Bažnyčios 

vadovybė buvo pasiruošusi lai 
kyti mišias bazilikos aikštėje,

pasiruošę bet nepaprastai smarkus lietus 
privertė šiuos planus atšaukti. 
Mišios ir atsisveikinimas buvo 
laikyti pačioje bazilikoje. Daly
vavo visi nuvažiavusieji kardino 
lai ir daugybė aukštų Bažnyčios 
dignitorių. Tos pačios bazilikos 
pamatuose buvo paruošta vieta 
popiežiaus karstui įstumti. Tūks

užuoj^uią/reiškianėkpielegramų.

būtų bavė^dabąi naudingas^ Baz
_____________  4 ! nyriai, nes}jis/buvd pasiHžęš’va

Patnciįos; grobikai' 1 ■ brautis ;pačiais - pagrinHiniAis 

> gavo-po TO mėty

esan0fos<Patricijos grobikai Wil 
liarfiš: ir Emily Harris gavo po 
H) mėtų ir 9 mėnesius kalėj itno 
už studentės Patricijos H. pa
grobimą.- Patricija ‘ Hearst, pa
buvo karri tų 30 dienų suprančio 
ta mažoje drabužinėje, vėliau pa 
ti prisijungė prie “simbiozinės 
armijos? vietos banko apiplėši 
me, ir buvo banko foto aparatų 
nufotografuota. Vėliau ji buvo 
policijos sučiupta kartu su jo-! 
sios grobikais ir nuteista 8 me

katalikų' Bažnyčios dorovės dės
niais. ' - 'vŽK į'

'Kalėjime
MOTERIS SUSIDEGINO 

PRIE JUNGTfNiŲ TAUTŲ 
.RŪMU

GENEVA, Šveicarija.— Prie 
įėjimo į Jungtinių Tautų rū
mus pirmadienį čia susidegi
no jauna, ^4 • metų amžiaus 

T į moteris. <. ■ u •
I Kol dar nebuvo painformuo- 
jta joą šeima, policija vardo ir 
l krašto kilmės nesakė.i

Prie sudegusios žolės rado 
tams kalėti. Tėvo draugai kraš ^ugliškai rašytą notą, kurioje 
to spaudoje veda propagandą, pareiškiama: Jungtinės Tau 
kad Patriciją išleistų iš kalėji-; *os savo ran^ose bilijo- 
mo. Harristu advokatas pareiškė!žm°nių gyvybes ir viltis, 
kad jo ginamieji 1983 metais iš bet Praban^ gyvenimą mėg- 
eis iš kalėjimo, jiems bus prsi.sta labiau negu savo atsako- 
kaitytas prieš teismo sprendimą j sa^yysx sl<a!?ba

- -atsėdėtas laikas. Jiems dar 
' šia kitos bylos.

z • -•-------
Negalima išlipti

<■ - Elbės pakraščiuose
HĄNOVER. Vokietija. — Vojda prieš Jungtinių Tautų 

kiečių labai plačiai komentuoja! veiklumą, buvo ---- ' -

ej “Liepsnojantis žibintas išnai 
dojimo nakties tamsoje”.

Sekančios dienos, spalio 4 
• d. biuletenyje pranešama :‘‘Au 
j stralijos turtuolė, paveldėtoja 
į kuri susidegino, protestuoda- 

ne- 
i narė vienos 

apie Elbe plaukusį nedidelį ne-i fanatiškos sektos”, Genevoj 
didelį vokiečių motorinį laivelį,] policija, Šveicarijoje, prapešč 
kuris palietė Elbės krantus. Lai; antradienį.
vas ir savininkas buvo Hlaiky-’ 
tas 20 dienų, kol galutinai iš
aiškino, kas jiš toks ir kad ne-magnato duktė, prie Jungtiniu

Lynette Philips, 24 metų 
amžiaus, nikelio produkcijos

turėjo blogų tikslu. Tautų Europoje būstinės apsi
pylė gazolinu ir jį uždegė. Ji 
netrukus mirė..**

Carteris vetuos 
vandens kelių sumas
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IZRAEL
VANCE ĮTIKINO HUSEJINĄ, KAD 
VERTA PRADĖTI PASITARIMUS

228

Izraelio vyrjausybė sutinka atsaukt? karius .
iš kairiojo Jordano upės kranto

r WASHINGTON, D. C. — Gerai informuotas Egipto dipioma- 
. tas pareiškė kad Jordanijos karalius tiktai pasiųs savo atsttovus

taikos pasitarimus, kuruos Izraelis yra pasiryžęs vesti su Jorda
nija.

Tuose pasitarimuose vėliau da
lyvaus Egipto ir palestiniečių 
atstovai, bet pradžioje pasitari
mai turės vykti tarp Jordanijos ir
Izraelio. Abejingo Jordani

jos karaliaus pa reikimai, pa
daryti tuojau po Izraelio ir Egip 
rėš priim tokias sąlygas, kokias 
siūlė Izraelis.

Atrodo, kad sekretorius Van
ce, nuvykęs į Jordaniją, pir
miausia išsikalbėjo su karalių 
Husejinu, pararė jam planuoja
muose pasitarimuose dalyvauti i 
ir prižadėjo parduoti Jordanijos] 
kariuomenei reikalingų mpder-

I Izraelį apėmė
taikos entuziazmas

JERUZALĖ. Izraelis — Iz- 
raelio vyriausybė taikos sutar
ties su Egiptu dar nepasirašė, 
bet krašto gyventojus apėmė tai 

{kos karšligė. Jau organizuojasi 
didžiausios ekskursijos, kurios 
rengiasi važiuoti į Egiptą ir ap- 
lankytis senus paminklus ir di
desnius miestus._Izraelio vyriau 

įsybė niekad nemanė, kad karas 
būtų tiek įgrisęs izraelitams. Vi 
si nori taikos, jei galima, tai

Paveiksle matome Richard Durbiną, demokratų partijos kandidatą Illinois guberantoriaus 
pavaduotojo pareigoms, kartu su savo motina Ona Durbiniene, buvusia Kutkaite. Jiedu atvy
ko į šv. Kryžiaus ligoninę, kad galėtų pasveikinti seserį M. Ambrose, kurios žinioje yra visi 
medicinos patarnavimai priežiūros salėse. Adv. Durbin malina, Illinois lietuvaitė, dabartiniu [faktas ir užtvirtinimas, kad'Izra 
metu gyvena East St. Louis mieste. Balsavimo dieną lietuviai turi prisiminti lietuvių kilmės: elio užimtos žemės ir vėl pereis 
DuiKiną^Fš ‘ *’ ■ ! ‘ ' ji Jordanijos suverenitetą, pavei
......... .. / __________ __ _______ ; . _ ./ karalių. - ^-.4^ .■'“'A

Izraelio kariai, / atvykę į pa- ti su juo diplomatinius ir preky 
ruošiamuosius pasitąrimuš ; Ęgip‘ 

ūte; pareiškė,;kad Izraelis yra pa 
siriiošęs atšaukti savo įklius ne 
tikūįs kurioj o Jordano upės kran 
do; bet vyriausybė yra/pasiruošų

Jatšaukti'• k.koloništusj kai ji 
'^tš&uks- juos iš Sinajaus; Izrae-

Server. įstaigoje
AVASJJINGTON/D. C. — Ke 

IT Gęnhlra^Sėrvice Administra- 
?čljbS'7p&reigūnaT jmr patraukti 
teisman/' kur • turės aiškintis 
apie apgaulę ir vagystes šioje įs 
taigoje. .Valstybės kontrolieriai 
ir toliau tyrinėja Klastą ir apgau 
lę, kuri įsisenejo. šios „įstaigos 
kasoje ir atskaitomybėje^ Vien 
kontroleriai jau . išaiškinip, kad

niu ginklu Manoma,. ka3;litas 8reičiau' Melitais yra pasiry- 
ir nvtvirlinima« Ui™ Ž? Vytti I Egiptą ir alŠklnti

••KiJrzSfMTurėjoTyšhi- • /suomis
su teroristais pateke-będps '• ”i;

-►‘'‘HAMBURGAS^ Vokietija.— OŲLU;;Suomija. Nųsigy , 
; Buvę vokiečių kariuomenės ka-. yčnęš; kontraktorius Arno Da
riai turėjo ryšių su teroristais,imihparas jau turėjo būti nuta-; 
tvirtina Robert Hayšman naujai -rė’ .užsidirbti pinigų , lėktuvų;, 
išleistoje savo knygoje “Vieno gpobikų metodais. Jis pačiupo ■ 
komunisto žvilgsnis praeitin ir turtingą ir gavo iš pagrobtųjų* 
atėitin.” Ten-jis nurodo, kad bu f 200,000 Suomų j

tiečiams, kad gali būti taika 
tarp abiejų tautų. Jie džiaugia
si, kad egiptiečiai pirmieji pri 
pažins Izraelį ir ‘bandys užmergz

binius santykius. ; Izraelis bū- 
,tų staigiai užpulĮas, Jtąi.7\’yriau- 
sybė. bijo,įįcąd' gyvęntpjąi- nepa- 
sirpestų.'

KALENDORftLIS
Spalio 5: Karitina, Placidas, 

Gildą, Upinė Palemonas.
Saulė tefta .6;50, leidias 6;28
Vėluotis, debesuotai.

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidents Carteris pareiškė, kad 
jis rengias vetuoti kongreso pra 
vestą įstatymo projektą, kuris 
pasiruošęs skirti bilijonų dole
rių vandens keliams taisyti. Pre 
ridentas, jau anksčiau pareiškė, 
kad toks įstatymas dar labiau

Spkjrparfięijį laimę|o
■’ Viktor Korenoį '

BAGUIO. Filipinų,' salps.\ — 
raeitą sekmadięnį šachmatų 
partiją lainiėjo Vijctor, orčnoj. 
Jis dabar turi laimėjęs-tiis par 

’tija, o Karpovas jenkias> Karčno 
jus tiek apsidžiaugė,'kad7 ji s-ten 
pat pareiškė, kad jis’laimėsiąs 
ir sekančias. Jeigu jam-pavyktų 
laimėti dar dvį partijas tai jis 
tada stovėtų lygiomis. Korčno- 
jus jaučiasi apsigavęs. Jis pasi
žadėjo labai atidžiai sekti sekan
čias artijas. Sekantis žaidimas 
vyks antradienį.

is pagro 4JUyj^f-p&riamento nutarimas pripa 
. - - V* . Washingtone pasirašyta su .

vęvokiečių kariuomenės kari.- ^ .krašto gyventoju nuotai
jįoč, aiškiai pasisakančios už tai 
ką, rodo, kad Izraelis tikrai nori 
taikos su savo kaimynais. Nuo- > 
lėtiniai karai tiek švargino visus- 
krąšto gyventojus, kad jie nori 
taikos ir ramaus darbo laukuo-' 
se bei dirbtuvėse.

Izraelis pasižadėjo pripažinti 
kairiajame Jordano krante ir 
Gazos sklype gyvenančių arabų 
išrinktą atstovybę ir leisti jiems 
tartis taikos klausimais. Pra
džioje Izraelis norėjo pravesti 
aratbų atstovų mkimus visoje 
okupuotoje srityje, bet vėliau 
paaiškėjo, kad veikiantieji tarp 
_____ i įstatymai draudžia 

okupanto karo jėgoms pravesti 
rinkimus, Izraelio atstovai turės 
teisę daboti kad rinkimuose da 
lyvaus tiktai vietos gyventojai, 
o ne žmonės, atvykę iš kitų kraš
tų.

Kaip Egiptas, taip Jordanija, 
pripažintų naują Palestinos vals 
tybę, užmegztų su ja diplomati
nius ir prekybinius ryšius ir ra 
miai galėtų gyventi. Izraelio ka 
ro vadai galėtų sutraukti visas 
savo karo jėgos į ibano pasie
nį ir padėti libaniečiams atsta
tyti tvarką. Izraelio karo vadai 
yra įsitikinę, kad jie labai leng 
vai galėtų pasiųsti Sirijos ka
rius namo ir atstatyti žmogaus 
teises ir demokratinę santvar
ką Libane.

Žinios iš Egipto sako, kad pre
zidentas Sadatas padarė dide
lių pakaitų Egipto karo vadovy
bėje. Gen Mohamed Gamasy at

ninkai palaikė ryšius su teroris,būtų galėjęs, tais pinigais pasi- 
taiš. Autorius duoda įdomios me, naudoti. Jis gavo pinigus ir iš- 

vagūiavimas ir sukčiavirtiūs jautdžiagos iš vokiečių karių gyve-, skrido į toHnibs laukus, kur pla 
> paskirtų įpareigoji navo pabūti vibnas ir pasidžiaug 

mų ir apie santykius su buvu 
siais komunistais, tapusiais te- 

meto girdėjotne, yra tiktai pa- roristais.

prasidėjęs 1955 metais/ Vincent į nimo, jiems 
Alto. įstaiigoš patarėjas, pareiš
kė, kad visaTai; ką męs -iki šio

viršiaus pakrapštymas. Klasta, 
apgaulė ir vagiliavimas ėjo į pa 
čias aukščiausias sfers. Kontro- 
dierii reikią nor ištirti.

ti paličija. Jis, būdamas girtas,^ 
do paličija. Jis. būdamas girtas/ 
nespėjo nuo jos apsiginti. Ji sus 
kubo netik jį patį suimti, bet ir 
rado visus pabrobtus pinigus. 
Jeigu jis būtų negėręs, tai bėdon 
nebūtų patekęs.

— Amerikiečiai rengiasi teis* 
ti vokietį, kuris pagrobė lenkų 
lėktuvą ir iš Rytų Vokietijos 
atskrido į amerikiečių laikomą 
aerodromą. Vokiečiai ir lenkai 
norėjo jį teisti, bet amerikiečiai 
jo neišdavę.

________ — ; ’ IT;
— Kalėjime sėdintis Ray pa 

prašė kalėjimo kapeliono, kad 
duotų jam letidimą vesti.

padidintų infliaciją. Baltieji rū
mai išsiuntinėjo laikraščiams ir 
įstaigoms rašinį, kuriame aiš
kinama prezidento Carterio po
zicija šio projekto klausimu.

JAPONIJA VALOSI NUO 
SAVO GENGSTERIŲ

Japonijos policija antradie- 
'nį paskelbė, kad suimti 1.505 
įtariami gengsteriai i r konfis
kuota %5.3 milijonų vertės nar 
kotikų.

Gengsterių masiniai areštai 
pravesti trijuose 
kuriuose buvo prasidėjęs geng 
sterių tarpusavis karas po to. Vokietijoje danams kelia neri- 
kai senovinės sostinės Kyot(.ma, DarJion atvažiavo didokas 
naktinio klubo sužeistas ja 
ponų Mafijos, vadinamas Ya 
maguchi-Gumi gaujos bosas 
Darant kratas sukonfiskuoti 
gengsterių 19 revolveriai.

Danai bijo sovietų 
karo jėgų

Rad Segeberg Danija. — Da-
nai norėtų ramiai savo žemėje 

miestuose, gyventi, bet žinia apie sovietų 
karo jėgų koncentravimą Rytų

Protestas prieš komunistų 
paradą

’ BERLYNAS, Vokietija. — 
Trys sąjungininkų karo vadai 
įteikė sovietų generolui protes
tą preš didelį ginkluotų komunis 
tų paradą Ryttų Berlyne. Vakar 
komunistiniame Berlyno sekre
toriuje pramaršavo 10.000 dar- 
binink, gerai ginkluotų naujau
siais šautuvais. Jiems kalbą pa 
sakė Rytų Vokietijos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius 
ir komunistinės Vokietijos prem 
jeras Erich Honeker. Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos karo va 
dai protestavo prieš jaunuolių

I ginklavimą. Paliaubų sutartis 
draudžia tokį dalyką.

•mą. Danijon atvažiavo didokas^ 
skaičius vasarotojų, bet visiems j 
rūpi Danijos karo jėgų virsnin- 
ko, gen. John Vegger įspėjimas. 
Jis patarė šiaurės Atlanto karo 
vadovybei susirūpinti sovietų 
karo tikslais. Jeigu rusai nutar 
tų veržtis į vakarus, tai Danija 
būtų viena pirmųjų, kuri patek 
tų po rusiškos letena.

ILGIAUSIOS ISTORIJOJE.
ŠACHMATŲ ŽAIDYNĖS

Anatolijus Karpovas ir Vik 
toras Korčnoj trečiadienį bu 
vo priversti nutraukti šachma 
tų rungtynes dė? pasaulinio 
čempiono titulo, kurios jau da^ 
bar skaitomos Igiausiomis pu
sės šimtmečio šachmatų ins- 
torijoje. Nutraukimo priežas
tis buvo aukšto voltažo trans-, leistas iš kariuomenės vado pa- 
formatoriaus sprogimas ir už- reigų. Jis paskirtas atsakingu 
sidegimas pačioje žaismių ta prezidento patarėju. Atleistas ir 
Jėje, bet greit buvo užgesinta štabo viršininkas gen. gėn. Sli 
ir niekas nesužeistas. T' _ " *_

— Karo vadovyb ėįsakė ištirti 
laobiausiai naudojamų vaistų pa 
jėgumą. Gydytojai kariai yra 
įsitikinę, kad institutai neduoda 
pilno vaizdo.

Huseinas

prezidento patarėju Atrodo kad 
Egipto prezidentas nori pasiruoš 
ti taikos planams, žemės ūkiui 
ir pramonei. Didelė karinome 

Fahmy. Jis taip pdt paskirtas nebus reikalinga.
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and Standard Federal pays you to do it.
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3bur money will more than double in 8 years and 9 months* with our new 8-year, 8 percent 
Certificate Acčotmt** It’s just one of many savings plans offered by Standard Federal ?

’ J. ' that can be tailored to your particular needs. . I į* ♦iaoi^ Y

FerafcnostWyears Standard FedCTal’has appealed to die kind of coffee. The special status of our Senior Citizen frfendsis" 5
'Understand, appreciate and demand personal service acknowledged by Standard Federal through extra atterifioiį

~ maximum benefits from their savings program. No bank or other
wvfeagSiinstitution pays higher interest rates than our customers are 

' įtcustosied^to getting at Standard Federal. We compound interest 
daily* so that ev&n your interest earns interest, and if you should 
l^ąttkė amonthij" interest check, that too can be arranged. To make

- ywrStandard Federal Savings Account more desirable, we pay
■ .pestageboth ways for save-by-mail customers. We give you up to ten

, ■<■»«! i. i.jii, 1
Q 4 CO/ aonua' 

070 Aotionts*- /o

annua!
Accoons- OeIZ ZO 

fiitwOT’jMPwtiAap—- •___________

7V17O Aoe*r<s- (
JQO—4?egs ____________

>q/A/ Cerine -y
Acbo^s- /.WJvb 

S3 .COG—

$1.300^1 year___________________

^4% Aocpunts” 6.002%
gbrfrfrtf?. terms $1 .<300—3 morKbs________________

Passbo* c 30rval
*7^/0 Sanj-ęs O.Jo/O y«eM

k fc date wgN»awa»__________ '
. IriDiatasaJ <3t (compounded da*yj 

actvrrtaiafed to ity.
v A subgtanfca' «ter«t penalty is required tor eady 

of cerate accounts .

days free interest because deposits 
made by the 10th of the month earn 
interest from the first When you 
come into a Standard Federal office, 
we think you’ll appreciate the 
friendly greeting, helpful advice and 
the quick service we provide. You 
might even enjoy a cup of fresh hot

and services tailored to their needs. Naturally, your savings arg tį 0 
insured to S40,000 by the ES.L.I.C. and insurance of more thw •- 
$40,000 is available by using various forms of account ownership ‘

In addition to the savings plans outlined in the graph, Standard-- V 
Federal is pleased to offer our new MONEY MAKER® Certificate 
Account. It’s a short-term, high-yield account requiring a minimoms, 
investment of $10,000 for a six month period. The interest rate may 
vary weekly because it is based on the weekly average auction 
discount rate of the six month U.S, Treasury Bill plus an addition^ 
% percent The rate set on Monday and available on Thursday if 
guaranteed for the term of your certificate,

The savings counselors at any of our offices will be pleased to 
explain our various accounts and to assist you in selecting the 
sayings plan most suited to your financial needs.

TRANSMATIC IS HERE! Now you can arrange to have an automatic monthly 
transfer of funds from your checking account at any financial institution to your 
savings account or loan account at Standard Federal Savings. You can also use 
JKANSMATJC to transfer funds nionrfilyFroni your Standard Federal savings 
account to your Standard Federal loan account.

We Care Wb4Happens k> Ybo»

smNiMiw federai. saVIngsJ ASSETS OVER $430,000,000 J
HOME OFFICE:
4?92 "Archer Avenue. Phone: 847-1146
GarfteldRidte:
6141 Archer Avenue. Phone: 767-5200
47th and lAckwdl:
2355 West 47th Street, Phunc: 523-108 ’

Hickory Hills:
9357 South Roberts Road, Phone: 598-503(1
Hickory Hills:
Hill Crrrk Shopiwg Center, Phone: 5904977
Downers Grove:
? ’ r*i forest AvenuCrPhonc: 963 -1144

Lombard:
23 North Main Strapt. Phone: 627*1140 
Aurora:
301 West Galena Boulevard, Phone: 892*1140 
Boulder Hill:
21 Boulder HUI Pass, Phone: 8974166 UENOC.R

narsas* mr

i >
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Į ftĖSPUBLlKONV DARBAI
Illinois Respublikonų Tauti- kaus bylos paminėjimą bendros 

Tiių; Grupių Taryba, suside-’ 
danti iš 16 tautinių grupiu, ruo
šia priėmimą — pagerbimą, ku
rio metu bus specialiai atžymė
tas senatorius Charles H. Percy 
ir pristatyti kiti garbės svečiai. 
Priėmimas įvyks Illinois Athle-j 
tie Clų> patalpose, 112 So. Mi
chigan avę. Chicago j e, spalio 20 
dieną ęenktądienį, 6 vai. vaka
ro. priėmimo komitetui vado
vauja Anatolijus Miliūnas. Lie
tuviai kvięčiami skaitlingai da
lyvauti šiame pagerbime. Infor 
macijų galima gauti Lygos val-

Ydybos narius ar skambinant A. 
^Miliūnui tėl. 9643818 ar darbo 
5 346 0424 ext. 396.

Illinois Lietuvių Respubliko- 
^hų Lyga kėlias atvejais raštu 
jkrėipėsi j.prezidentą Jim Carte 
, xį-prašydama.pašalinti iš Jung
tinių; ambasadoriaus posto Ro-

IT’S AMAŽ1HG!

konferencijos metu, laike pre
zidento Jim Carterio vizito Vo
kietijoje Vokietijos kancleris p. 
Helmut Schmidt buvo prašytas 
ir toliau kelti klausimus paverg 
tos Lietuvos ir lietuvių reika 
lu tarptautiniame forume.

A. M.

Illinois Lietuviu Respubliko
nu Lygos išvyka Dr. Juozo ir 
Kazimieros Briedžių sadyboje 
buvo labai sėkminga. Lyga dė
kinga Dr. ir poniai Briedžiams 
už puikia aplinka ir svetingumą, 
dalyviams atvežusiems puikią 
nuotaiką ir visiems talkinin
kams už jų specialias pastangas 
padariusias šią išąvyką tokia sek 
minga. Speciali padėka p. An- 
kams — Baltic Bakery uį pui
kius pyragus-saldumynus, kurie

• kiekvienais metais praturtina Ly

t

ASJO QuQMiMG CTEOį FASTENED Tb'SAC’ 
Tails. Ry sou>E25 romus in cwi«esSĮ 
CMUWA2. A HUSE HEBO .
Pldnso imto The ememvs 

od^plctelv routed them *a ■
C cekTURy) CINKAM. CueiAė

HUMAN J 
Beings.

GET CHILLS, i 
MčfiSlfcSM 
SWROKgP) CHIC^^ 15 MORMfiL- 

IH ttf&i RfePfcf, OLWfWS 
Vftss CHECKERED E&ss!

(^ADELAIDE, AuSTRftUft)

’ PACIFIC OCEAH
I AFTEg 
ESCRPiUG

. HOUUtXMG 
' CRCTXVoRS',

2X&TTL'/ A&t, rf

V.'MO <0 70

į - —

įbert Young už padarytus žalin-įgos išvykos kavos stalą.
v ’gus pareišimkus Amerikos Jung' A. M.

A TboTa 
rs THF
ONuy ppjtrr

OF THE 800/ 
THAT CAN NOT

Repair

,pareisjmkus . Amerikos Jung 
-jtinėms. Valstybėms gautas ne
įpatęnjrinainaš prezidento atsa- 
ymąs)k Prezidentas vertina am- 

J-basadoriaųs Young .darbą teigia 
•aniai, ypač; kas. tai liečia Afrikos 
.draikaus. Kažin kodėl preziden- 

pT Young nepaskiria. amba- 
.sadorium ti Akfrikos reikalams? 
įį -Į -pa&ėką už ‘ iškėlimo Viktoro 
^Petkaus bylos spaudos konferen 
Tpijos .mėtų, gautas nuoširdus at

Operos reikalu memoof’ opera, paprastai vadi 
narna Lucia’’ Dailininkui Mikui Šileikiui 85 metai

š. m. rugsėjo 22 d. Jaunimo 
centro patalpose įvyko operos 
pastatymo reikalu pasitarimas. 
Dalyvavo Valdybos pirmininkas 
Vytautas Radžius, dirigentas 
Alvydas Vasaitis ir daug šios 
operos dalyvių. Išviso per 60 
asmenų.£ Vokieti jos. kancleris Helmut

ę^rn'kįt.atsake į pasiusta laišką, Pirmininkas Vytautas Radžius 
^Schfhf<ft atsakė į pasiųstr laišką pranešė kad šį kartą, bus stato- 

jąrn. už - Viktoro Pet ~ ~ .  _ ‘ "

Opera numatyta pastatyti atei; 
nančiais metais balandžio 20-22 
ir 28 d. Operoje dalyvaus šie so Į 
listaP Gina Čepkauskienė iš Ka 
nados, Roma Mastienė, Stefan i 
Wicik. Algirdas Brazis, Jonas ■ 
Vaznelis, Julius Savrimas ir An
tanas Pavasaris iš Los Angeles. 
Į Operos darbus įsijungė ir mu
zikas Arūnas Kaminskas. Ope
rai Direguos Alvydas Vasaitis. K

ma G. Donizetti “Lucia Di Lam

s? i M ANTANO J. GŪSENO RAŠTAI
’f J

♦TAUMBNOSC 4ALUJI .GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GY«?VTO 
YEIKt'jO IR RĄŽYTOJO ATSJMlnIMUS

i- MINTYS IR DARBAI. 258 ?SL, liečianStis 1905
’ Dus. Jablonskic ir lutoraičio jaunas dienas ir susi-

• L 0«»wn — DANTYS, Jų priežiūra, įveikiu ir grc2> 
Sietitį viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik

nooj
: A. I tabn— WOTA KULTŪRA — ŽIAUR0S ŽMONĖS.

•-./ 1 . KėŪettėt po JĖuropą įspūdži»L Dabar tik__________
z i&fu&ytj pašto, ataluntos žakĮ arba money prta^

MN&pfoa laŽAės pHdadant 50c. parsiuntimedilateoms,
*- • v . . • • • t T- * ‘ V - - i 4* ’ J - ‘ 1

$xoe

šios operos pastatymas kai
nuos apie $50.000. Tikimasi iš 
Illinois Arts vadovybės operos 
pastatymo išlaidoms padengti 
5000 dol. gauti Operos pastaty
mas nebūtų įmanomas be 150 
mecenatų paramos. BBendrai, 
kiekvienos operos pastatymas ne 
ša nuostolius, kurie padengia

mu flengi^trpokyiius^jrz^Q\^nų
sjyą^z; ka$ ir ši

opera, kaip ir operą..‘^ąbųc^’’ 
publikai patiks. Ir ta bus 23 ope 
•rbs ^pastatymas. Geriausios sek;

Mikas Šileikis

• • V «*. JU \J ’ - - ’ • * - •

173*30. HALSTED ST, CHICAGO, ILL; f8608 ;
- f ' J *

Stasys Juskęnas .

Šileikis džiaugėsi naujųjų at
lietu vi u 

Jam buvo malonu ne 
išgirs J lenkų ir kilų tau-

gi upių 
ie neturi

į groži. Baigas meno mokyklą
ir kursus Bostone j’s pers ke-j eivių dailininkų įnašu 

su pa-* kultūrai 
kartą 
tiniu nusiskundimus.

supriu ila.li" 
ii. Tariau, pr 
$ susirūpinęs, 

mkomer- 
mus bei

lė č'kagon, kur 1923 m.
gyrimu baigė Čikagos Meno In
stitutą. šikikiui tai buvo tik ge
ra pradžia, nes h gyvenimai! i- 
šėjęs jis niekuomet nesiskyrė
su meno studijų knygomis ir ninku kaip Uotu 
meno pasaulio naujienomis. Jis, s ta moju metu 
pats ruošė ir dalyvavo parodose; kad šio krrš o menas 
ii vargiai praleido kurį žyme-• einamas ir supolit n
snį meno įvykį Čikagoje jo ne-i išgy vena pasiim t mo krizę 
apraše. s ir neįvertinęs “Meno ži- tai daro įtakc 

kurias jis redaguoja nuo 
“Nauiiencse”. Jis taip 
Drauge, Sandaroije, K c 
r kitur. Meno kritiku 
tsi<taręs “ne tiek iš ne
iš reikalo”.

šile k o meno filosofija labai 1 onio Galerijos, Ine.
) išsakyta jo pasikal- $5.0(11) iškuria 

su M. Ivanausku š. m. 
Xr. S (2?; psl.) T-.; jis;

n o-e

sakosi p 
ro. kiek

glaustai y 
bėjini

ja uniesiems 
; lietuviams dailininkams ne re- 
' Lai juos nukreipdamas nuo me
no į klystkelius ar gryną pritai
komąjį meną amatą. Norė
damas paskatinti savo kolegas 

j meno kūrybai jis paskyrė Čiur* 
premijoms 

kasmet bus ski- 
>00 už geriausią kūrinį.

192X11). M. Šileikis vedė Pau
liną Jautulvlę, kuri buvo išti
kima draugė ir pritarėja visuose . 
jo darbuose iki pat mirties 1975 
m. Nusilaužęs abi rankas pra
eitais metais Šileikis turėjo 
“priverstinas atostogas”, tačiau, 
kai tik gipsus nulupo — jis ir 
vėl kibo į palelę ir darbus. Šiuo 
metu darbštusis dailininkas jau 
yra pasiruošęs savo sukaktuvi
nei parodai, kuri bus atidaryta 
š. m. spalių mėn. 1 1

į nio Galerijos, Ine.
| 1038 Archer Avė.

Dail.

pasisako:
“Visuomet

meno esmę, prasmę ir estetines 
vertybes. Man rūpi meninė ver-j 
lybė nepaslepiama nuo faktų 
jokiomis gudrybėmis. Ne visi 
paveikslai yra menas. Gerbiu1 
istorinius meno autoritetus ir- 
didingąjį meną. M.ūšųlaikų me-į 
nas didžiumoje yra-pseudo me
nas.

Pradžioje mane žavėjo klasi
kinis menas bendrai, lygiai ir 
literatūra. Visos ijieno šakos bu
vo patrauklioj. tada ir da-’ 
bar patiko Jdnn pargeni portre-j Dail. Šileikis yra 
tai, nes jie-tUrF^pybinę kultu- spaudai savo novelių 
rą. Dabar., ma j' artimesnė im
presionistinė Ujįįybos forma.

Grožio parįą$lūnas ir supra
timas yr^’ >]^gimties trauka. 
Ki^gieno^^aus jis yra savo- 
tiškifš^hi^®ūkia iš žmogaus 
kultūros. Grožio pajautimą rei
kia tobulinti”'..

stengiausi surasti

si natūralu žmogų, nesukarika
tūrintą, nei išdailintą. Jis savo 
kuklumą, net nenujausdamas, 
perkelia portreto asmeniui ir tol 
prie jo užtrunka, kol portretas 
pradeda kalbėti ; žiūrovą kaž
kokia vidine šilima. Portretas 
jam nebaigtas, kol drobėje nėra 
pagauta žmogaus asmenybė.

šileikio aliejinė tapyba — 
/gamtovaizdžiai, portretai, kom. 
i pozicijos ir natunnortab— yrą 
meistriškai atlikta ir pastovį^ 

t nes jis žino dažų chemiją. Jo 
[prieš pusšimtį metų sukurti pa- 
I veikslai tebėra spalviniai nepa
sikeitę. kai kitų net mažėjuose 
atsidarę darbai per keletą įne

rtų patamsėja, spalviniai išside
rina ar suaižėja. , 
?r^ AW-
rHrgs 3^ sA^Xln^.na^<a- 
relh^ ‘ is 'kurių'L' galėrū1 suruo
šti kelias didžiules parodas.
U Mikas Šileikis* Vrd btrąj fed L 
vijos 'dailirtinkas: -1913 
kęs į 'šį. kraštą setyniolikmetiš 
Šileikis, nežiūrint menko Uždar< 
bio.. griebėsi • mokytis.- Bostofle

d. Čiurlio- 
pa talpose

paruošęs 
rinkinį, o 

taip pat atlikęs keletą stambes
nių vertimų. Jis taip pat neven
gė lietuvių visuomeninės vei
klos: organizavo klubus bei 
draugijas lietuviškai veiklai, 
piešė vaidinimams dekoracijas 
ii pan. Nug pat įsikūrimo šilei- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Dail. Mikas Šileikis, kuriam 
spalių 15 d. sukanka 85 metai,i 
yra vienas iš labai našių lietu- 
vitP‘isėfv^jc)^ ;KuItūi^rftikiVJ' JH 
Vra ’ be ’tik gerai' pasiruošęs/ pili. 
ridF subrendęs* MnifininkjH/ 4>et 
ir. meno kritikas, . novelistas, 

, spaudęs žmogus ir, visuomenį- 
ninkąs. J .

Kaip dailininkas jis yra pa
mėgęs gamtovaizdį. Nutapęs 
beveik 1000 paveikslų Šileikis' 
yra plačiai žinomas amerikiečių 
ir lietuvių tarpe. Jo paežerės ko
pų vaizdai yra pasklidę pašau, i 
lyje kaip nepamėgdžiojami, 
gamtoje sukurti darbai. Jo žie
mos peizažai taip pat tapyti 
gamtoje, — kai kurie net prie 
O° F šalčio. “Kūrinyje nevalia 
meluoti” — sako dail. Šileikis. 
Gamtovaizdis kiekvienu metu 
— žiemą ar vasarą, rytą ar va
kare — yra harmoningas, pil
nutinis šviesos, sj>alvos ir kom
pozicijos atžvilgiu, užtat, jis] 
smarkiai kritikuoja tuos, kuriej 
šios harmonijos neišlaiko. “Pa
šalink iš vaizdo kas nereikalin
ga, pridėk ko jam trūksta, bet 
nepiešk debesų, kurie kaip gei
zeriai šautų is vandens ar kitaip 
darkytų paveikslo vienumą”. 
Jis visai nevertina kambarinių I 
peizažistų.

šileikio portretuose, kurių 
yra nutapęs netoli šimtinės, ra-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JumlNS, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir tatvmiu nyutyto 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai Kilius, gyva kalba, gražiai išleiKi. 
150 psL Kains. $2.50.

Dr. Juozas S. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
sutrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 

■w. !
P Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy- 

r jfečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
Kietais viršeliais $4.00.

H111 ipfingomy ?žiį.>knygq yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
knygM įgalimi įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai

•.»<? h d* a-Tfif.b XT A tt ttpm AC

.r .J7,3» Soath Halited Street, Chiease, Hi. S8C68KVIEČIAME I NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. nu spalio 29 dieną

Evergreen Park, Illinois
• DAINOS

ENERGY

BANKETĄ RUOŠIA

INi

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

palaukęs vidurinę mokyklą, jis 
pasuko meno sritin, sekdamas 
nuo vaikystės pajustą traukimą 

P

ar

B

kurie

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

<■

? VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
I — MAOJkaNOS. CSICA»O «, ILL, Thursday, October 5, 1978

imu

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

l/trirt* 192S mrtal*. T«L 421-8070
Įrtalco* pietuos* *utomoMll*m> ptstatyH.

pas mus

Martinique Restorane
2500 W. 94th St

tu EU Utfcini glifai *t- 
Uciu dideliai darbai. Pirmi, jie ja- 
dWi Jumi partekti asmeniikui jūsą 
uliimojimui. Antri, jie padedi va- 
kurti geresnę apylinkė! bendruomenę 
tr parūpini fondus n imam i įsigyti.

Tiupykdti dibir.
Exntaupo*, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neix nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoji dieno*.

Išduodami Certifikatxl, 
ša iki

• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

?y4%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! išskaito*
^eša

> ’; Vietas prašome rezervuoti iš anksto
; 1733 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

" arba telefonu HA 1 - 6100
Buy i oar no larger or 
nore po warful than yew



TH! LITHUAHtAX DAILY HtWl 
frulahtd Daily Exept Suaday by The UthuanUa News Pub. Co^ lac.

IZh HifcHd Sfrwt, CMcw, Ht MOA T»l»pb^ 421-6100

SECOND- CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Ai W Pt c» mb <r 1, 1977 
Svtotriptiun kito:

In Chiaqp $33.00 per year, $13.00 per 
six months, $10.00 per 3 month*. In 
other USA localiue* $30.00 per year, 
|lfi.00 per jrx mnthx $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other cmmtrier $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nue sruod&e pirmas A 
DlanrtUio kainas;

• A r . / r . ■ -J

Chicagoje ir priemles&uoM:
metams  $33.00 
pusei metu  __________ $18.00
trims mėnesi bum ________ $10.00
vienam mėnesiui  $ 3.50

Kitose JAV vieton:
aetaši  $30.00

pusei metų---------------------313.00
trims mėnesiams _____  $ 9.00
vienam menesiui------ . * X00

Kanadoje:
metams __ . .- , $33.00
pusei metų ,.,___ _ $18.00
vienam mėnesiui ________ $ 3 JO

Užsieniuose:
metams  $34.00
pusei metu —________ ___ $18.00
vienam mėceahri. __ : - — 3 €00

Naujienos eina kasdien, i&Jrrant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinigui reikia xiuxti palto Money 
Orderįu kartu /u užsakymu.

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, Išskyrai sekmadienius, nuo
8 vaL ryto iki 3 vaL vakaro, fleštolieiriaif — iki 12 viL

Petronio pažadai mažai tepadėjo
Kiekvienas Amerikos' lietuvis privalo neužmiršti, 

kad sovietų valdžia, pavergusi yis£ Lietuvą ir atskyrusi 
lietuvius nuo laisvojo pasauly stengiasi paveikti Ame
rikos lietuvius. Jeigu AiĮ^rikdįemeMtų'.tiek daug lietu' 
irių, jeigu jie nebūtų kovoję-už- laisvę ir neriklausomą 
Lietuvą, tai rusai Į Amerikos iietuyjūš nebūtų kreipę jo
kio dęmesio. Bet Amgrikoš. Hettiyiįi yrą^sųrnoningi žmo- 
hės, jie turi aiškius'.t&shis' įĖ ^enijfjrūpi galimai .’daugiau 
padėti vergijon patekusiems sava, giminėms. <

Rusai įsitikino- -kad jie negalės laisvai sauvaliauti 
pąvęigUje Lietuvo^ Rol didžibfeios valstybės nepatei- 
tins šoviėbų Saroj pad^^^ietuycs pągroįjjnjo ir 
Uėpripažins jos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Lietuviai iš- 
tisą šimtmetį ąr-^au yedė atkaklią 'loy^:, .pries :pku_ 
paeiją, o čia atsirado^ Antanas. Sniečkus, susitaręs -su nr 
sais, pasiūlė vadinamam “liaudies-seimui5’ prašyti Sta
liną, kad Lietuva būtų prijungta prie Sovietų, Sąjungos. 
Stalinas pasiuntė Sniečkų į Lietuvį, kad išardytų ten pa- 
'čiū' ■tietūvių'priimtą' 'k^mstntuei ją’,°?įsteigtas-m?ekjd? las;. ge
rėjanti
pažąngą. ..Tas pats Stalinas, pęįęmė .^į Snięgku, išafdžiu- 
sįv^cusią UetuvdĮ^santiSiią, ir{ j^ra^y^ją įjifęti 
I^ti^rą įjĖtašiją. J į jT \ Jį 5 M

Stalinas sutiko patenkinti savo’ tarno prašymą, bet 
didelė lietuvių dauguma ne 4ik Lietuvoje, bet ir Ameri
koje labai griežtai pasipriešino. Daugelis Amerikos lie
tuvių, kovojusių prieš caro valdžiąį ryžosi tęsti tą kovą. 
Jie negalėjo Sniečkui galvos nusukti, bet ryžosi panau
doti Amerikos galią Stalino ir Sniečkaus planams apar
dyti Amerikos lietuviai, būdami JAV piliečiai, įsijungė 
į politinį Amerikos gyvenimą ir pradėjo reikalauti, kad 
Amerika, pati galingiausioji valstybė pasaulyje, nepri
pažintų ir nepateisintų sovietų karo jėgų lietuviams pa
darytos skriaudos. Amerika pati . pasidarė galinga dėl 
to, kad pripažino kiekvienam piliečiui pagrindines žmo
gaus teises ir teisę išdėstyti savo reikalavimus. Amerika 
valdosi teisės pagrindais. Lietuviams pavyko įtikinti pa-

kankamą skaičių amerikiečių, kad tokias pagrindine: 
teises paliktų ir lietuviams. Krašto administraciją tvar
kęs prezidentas Rooseveltas Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos nepripažino. Prezidentas Rooseveltas 
tai pranešė ne tik lietuviams, bet visam pasauliui.

Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažino 
prezidentai Trumanas, Kennedy, Eisen? žvėris, John- 
sonas. Nepripažįsta prijungtimo prie. Rusijos }r prezi
dentas Carteris. Amerikos Lietuvių Taryba, apjungusi 
pačias didžiausias Amerikos lietuvių politines partijas, 
susivienijimus ir kitas organizacijas, ilgus metus stovė
jo ir tebestovi Lietuvos teisių sargyboje. Ji stengėsi įti
kinti galimai platesnius amerikiečių sluoksnius nepripa* 
žinti sovietų valdžios lietuviams padarytos skriaudos. 
Sovietų valdžia išleido dideles sumas pinigų šiam Ame
rikos lietuvių nusistatymui pakeisti, bet nepavyko. Ke
lionėms rusų agentai išleisdavo dideles sumas, bet rezul
tatai buvo labai maži.

Prieš tris metus sovietų valdžia ėmėsi kitų priemo
nių. Ji priėjo įsitikinimo, kad prijungimas nebus pripa
žintas, kol nebus išardytos pačios didžiausios Amerikos 
lietuvių organizacijos ir fraternalės organizacijos. So
vietų agentai šmeižė Amerikos Lietuvių Tarybos vete
ranus, primesdami jiems įvairiausius kaltinimus. Ame
rikos lietuviai savo veikėjus pažino ir į vaikėzų šmeižtus 
nekreipė jokio dėmesio. Vėliau pradėjo - šmeižti paskiras 
organizacijas ir laikraščius, kėlusios viešumon bolševi
kų daromas skriaudas pavergtiems nėtm'iams ir-.ameri
kiečiams .Galų gale jie paskyrė kąra?’ hietu vyriausio 
žvalgybininko pareigas ėjusį geru Petrimį Amerikos'.lie
tuvių darbą palaužti. Jie paskelbė šmeižtų prieš .kaiku- 
riuos redaktorius ir pradėjo kenkt veikiančioms organi-| 
zacijoms. Bet Petronis greitai įsitiki^;jog tai.ne toks1 
lengva dalykas. Nepajėgdamas paveikti Susivienijimol 
Lietuvių Amerikoje, jis ryžosi sustiprinti prieš 38 pie
tus nuo SLA atskilusį Lietuvių Darbininkų Susivieni 
jimą. šitas komunistų valdomas susivienijimas mėrd’ 
naujų narių negauna, striukuoja su • pinigais. Petronis 
pirmiausia išreikalavo iš ^.sovietų valdžios sutrumpinti 
kelionių bendrovėms Lietuvoje lankymo dienas, o vėlia 
pats pradėjo duoti privilegijas vadinamo “darbininkų 
susivienijimo” nariams. k'-’ .'

Vietoje penkių dienų pavergtoje Lietuvoje, Petro
nis pradėjo siūlyti dešimt dienų, jeigu norintieji važiuo
ti įstos nariais ir padarys kitus pasižadėjimus “Lietuvių 
darbininkų susi\nmjimuL” Nuvažiuoti Lietuvon lietu* 
viai nori, gimtinį kraštą pamatyti kiekvienam knieta, 
bet velniui savo dūšią užrašyti jie nenori, komunistams 
tarnauti jie nesirengia. Keli Amerikos lietuviai sumo
kėjo metinį mokestį, nuvažiavo, su artimaisiais pasima
tė^ bet kitokių įsipareigojimų jie neskuba atlikti. Praei
tą mėnesį buvo šio “darbininkų susivienijimo” suvažia
vimas, kuriame sekretorė šitaip nusiskundė:

“Vyriausia problema, su kuria mes šiasdien su- 
( siduriame, tai suradimas būdų padidinti mūsų na

rių skaičiaus. Neseniai užsibagė narių. įrašymo va
jus parodė, kad kur tik buvo dedamos pastangos į- 
rašyti naujus narius, visur buvo geros pasekmės. 

Mums reikia daugiau kiekvieno nario kooperacijos' 
ir entuziazmo. Negali būti per sunku kiekvienam 
nariui įrašyti vieną narį. Tas į trumpą laiką padvi
gubintų mūsų narių skaičių. Kita problema, kuri, iŠ 
paviršiaus žiūrint, gali atrodyti ne taip svarbi, tai 

-— a a ‘ -

TONAS RIMŠA 'Motinystė^ (Aliejus)

' - narių ateityje. Vidutinis Centro valdybos narių am- 
ižius.yra 65 metai. ’ Tūrune prisirengti bet kokiam 

ir prie sekančių Centro valdybos rinkimų, 
surasti naujus ir jaunus kandidatus. Turi' 

nugalėti kuopų narių apatiją?’ (Tiesa, 1978 m.
1 d. 4 psl;)’.' ‘ V:ę. ; ?' A '

davė didel^Įų'ivilegiją^,• beitos.nepadėjo!
kad rezultatai ^d^^nin^.^eisivienijimui’-’-“buvo 
jei šiais metais, šios - privilegijos ..buvo jiems 
Daugelis norėjo nuvažiuoti ir ilgiau pabūti.su

.ais.
Bimbos redaguojama Laisvė. ‘ Reikia /mąnyti, kad 

pagalba Laisvei buvbį tokia, į kokiąv “ifefbįiiin- 
sivienijimui” davė do mėtų amžiaus keleiviai. :?>■ 
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1 - Del netikslios korespondėricijos
’ A iri. rugsėjo mėn. .19. d. nj vadovėj į “yąid^A rašo: “Pa- 

dienraštyje “Naujienos” Nr/214, » k-j r-
Ai Plėskys aprašo Vytauto b.
šaulių Rinkimės-surengtą Tau;

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

I. R. O.

— Don’t fall asleep! Hurry u?p!-
Nusiskalavirhui šviežio vandens negausi ir pats 

neprisileisi, nes nėra kaip. Tarnautojas tau prileido 
pagal savo nuožiūrą, nuėmė krano raktą ir baigta. 
Plikomis rankomis krano neatsuksi, nors kartais at
rodydavo, kad mažai vandens. Vonioje atsigulus, van
duo kartais net pilvo neapsemdavo.

Netrukus ir mes išmokome kaip gerai ir patogiai 
nusimaudyti. Kai tarnautojas, vienam klijentui išėjus, 
sušukdavo:

Next please!, nieko nelaukęs žengi į kubiką, ku
riame jis tau leidžia vandenį į vonią. Jeigu nori, kad 
jis ^daugiau ir karštesnio vandens prileistų, tai nelauk, 
nežiopsok. kol jis jay kraną užsuks. Nieko tarnauto
jui nesakydamas^ į delną įbruki sidabrinį“sixpeną”. 
Tada dar kartą mopu jis perbrouks grindinį, pritai
kytą prieš tave nusimaUdSitisio asUtetis. Jeigi’ vieton 
‘sixpeno’ duosi net visą šilingą, tada tikrai bus ge
rai. Tarnautojas ant kėdės numes dar vieną rankšluo
stį. o vandens prileis tiėk, kad atsigulęs ausis prisem
ti;, tik saugokis, k4td jieprigertum.

Oh IWj*. koks malonumas gulėti tokioje dide- 
lėj(\\XAr3fajfc vonioje nifckeno netrakdomaiiL Dabar 
niekas\nctogrna skubėti.' “Enjoy yourself” Dažnai 
tiž |>envbr(js s. besimaudąs kaimynas pradeda dai- 
huoli. <io jn pasitepk in imo- drąsiai rga Įima-spė
ti, kadur-jis \Tips^pridėjo.

Faktlnėi taip: Nepasi
baigus paskaitai, bet atidaręs 
minėjimą Ir jnelua vėliavas, 
Rinktinės plrn^inikaa pirmoje 
eilėje iššaukė tuos šaUlhis-Aau- 
les, kurie yra apdovanoti šau
lių žvaigždės ordenu arba me
daliais, o po to, vieną ar du šau 
liūs, išbuvusius Sąjungoje 50 
metų, ir šių metų Rinktinės 
šaudymo varžybų laimėtojus. 
Ordenus ir medalius, bei pažy
mėjimus ir trofejas įteikė Są
jungos pirmininkas, asistuojant 
Sąjungos moterų vadovei. 
šių apeigų buvo Sąjungos pir
mininko paskaita.

Korespondentas^ anot to apo
logijos sodo lankytojo, kuris 
sakė viską matęs, o paklaustas 
ar dramblį matė, atsakė, kad 
to tai nepastebėjo. Taip ir čia 
išėjo* korespondentas matei ir 
girdėjo, kad buvo iššaukti 50- 
mečiai šauliai, šaudymo varžy
bų laimėtojai, bet nematė ir ne
girdėjo, kad žymus veikėjas 
vilnietis V. Šimkus, buvo apdo
vanotas šaulių žvaigždės orde
nu, kad Rinktinės tautinių šo
kių mokytoja, veikli jauna ^au- 
lė J. Jasaitytė ir Įeiti šauliai ir 
šaulės buvo apdovanoti meda
liais. Jei korespondentas išvar
dino pavardėmis šaudymo var
žybų laimėtojus, tai fuo labiau 
turėjo išvardinti tuos, 1 kurie 
buvo apdovanoti Sąjungos gar
bės ženklais.

Manau, kad rašant korespon
denciją reikėtų aprašyti taip, 
kaip buvo, bet ne taip, kaip ko
respondentas norėtų, kad būtų, 
i. . Alf. Gailius.

♦ Ledynuose ir ledo- kajpuose 
yra apie van
dens. Tik apie le-
do alkno yra-anatomas, nors yra 
kysanąų 400 pėdą^įirš vagdens 

vįaš-.ie 
dų; doamasr bavtf SOO &yliu 
il^uorįF'60 inyią* j>lo&g?^Iūrų 

■ _  ‘21_ 2? ’2rr^ ’S'H^viso
mn van 

yra“ 
naudojamas-, lauk^ z drėkinimui, 
asmeniškam vartojimui ir gyvu 
lią^ - ’ - - T

sibaigus paskaitai, .rinkt tądas 
yj? Išganaitis/pavardėmis iššau- 

prie scenos visus. fcjpjį ‘ ^au‘ 
tos. šventės _minėjimą'.; -Pirmą, Jiuš,.;kuneins šiais metais 
mmėjimo Ly* pamaldas 5Q metu,, kaip priklauso tĄtu* 

vos šaulių S-gai ir tuos sporti
nio šaudymo dalyvius^ kurie -š. 
ftt. fugdėjo 9 d. šaudymo Jung
tinėse laimėjo pirmąsias vietas. 
Visiems 50-mečiams, š au 1 ų 

S-gos vadė SU Ceceyiėien& įr ___ ______
vadas K Milkovaitis įteikę di-« atsiuntė į Tennessee valstiją 
plonius, o šaudymo rungtynių getL Erwin Rommelį studijuoti 
laimėtojams Vytauto Didž. sau- geIL Forest ta tikos paslaptis. 
jitĮ rinkt skirtas vertingai do- Gen.’ Rommelis tapo .vi_„_ 11 
vanas (trophies)*. Toliau išvar-

Brighton Parko lietuvių para? 
pi j os bažnyčioje, * aprdjo gana 
teisingai, matyt ten jis pats da
lyvavo ir stebėjo.

Aprašydamas antrą minėji
mo dalį, kuri vyko Šaulių Na- 
m uose, koresponden tas arba 
pats nebuvo minėjimų metu sa^ 
Įėję,, arba jei ir buvo, tai nieko’ 
nematė. Pakėlęs Rinktinės <pir-»j 
mininką ir Sąjungos pirminįri-

♦ Konfederatu ka valėsi jos 
gen. Nathan B. Forest buvo la
bai gerbiamas dėl taktinių ga
bumų ir visuomet laimėtų mū
šių. Jis susilaukė tarptautinio 
aro vkadų dėmesio Net Hitleris

turėjimas mintyje apie Centro valdybos narių am- ką į “vadus”,.© Sąjungos mote-dina- visus šaadymo varžybų k^.

GYVENLMO POSŪKIS

Kaip ir vietos gyventojai, mes už perkamus bal
dus neįstengėme mokėti grynais pinigais. Atsikėlus 
gyventi į nuosavą namą su astuoniais kambariais, 
mums reikėjo nemažai baldų. Daugumą jų pirkome 
iš nedidelės krautuvės Cheetham Hill gatvėje. Ten 
kiekvieną savaitę nešdavau po svarą ar daugiau 
skolai numokėti. Besilankydamas ten susipažinau 
su tos krautuvės vedėju Mr. May. Nedidelio ūgio, 
labai majonus žmogus. Pasitikdavo jis savo klijen- 
tus prie durų ir su visais pasisveikindavo. Dažnai 
su juo pasikalbėdavau, turėdamas slaptą viltį kada 
nors panašų užsiėmimą turėti.

Kartą Susirgau savotišką liga: vakarais pakil
davo temperatūra, kartais net iki 104 laipsnių (Fan- 
renheit). Prieš aušrą temperatūra pradėdavo ina^ 
žėti, kristi ir pasidarydavo norma1! šaulei patekė
jus. Per dieną lyg niekur nieko, tik nuvargęs būda
vau iš nemigos. Mūsų šeimos gydytoja traukė pe
čiais, išrašė kažkokias tabletes, sakė praeis. Bet va
karui atėjus mano temperatūra vėl b* verginda
vo per naktį. Kai po savatės laiko simptomai nejud
ėjo, Juzefą, supykusi ant mūsų gydytojos Dr. Sa
muel. pašaukė į namus kitą, ukrainiečių kilmės. g\- 
dytoją. Tas mane patikrinęs ir įsilikihęs, kad tem
peratūra tikrai nepaprastai aukšta, nieko nelaukda* 
mas pašaukė anrbulansą. kuriuo nianc dar tą patį 
vakarą nuvežė į Crumpsall ligoninę.

Ten kaip^ ir visose ligoninėse, daktarai tardė) 
klausinėjo kokiom ligom kada nbfS’sWgęs ir nesir-1 
gęs. Surašė viso gyvenimo ligų istoriją nuo pat kū
dikystės dienų. Bet aš jokių ypatingų Jigų nėturč- 
jjau, nebent skaityti ab»iša]dyn|U6t bronchitą, 
taikantį kosulį, čiaudėjimą. Tiesa, tonsilas daviau

išplauti 1941 metais, kuomet vokiečiai mane su kai 
kuriais kitais vyrais norėjo į kariuomenę -pomti. Iš* 
vykimui numah tą dieną, iš anksto "susitaręs su Dr.
Purtokąite, buv^au operuojamas Telšių apskrities 

ligoninėje ir tokiu būdu išlikau civiliu^ Daugiau jo
kiomis ligomis nebuvau sirgęs, nieko ir negalėjau 
gydytojams padėti. Man tikrine kraują, šlapumą ir 
seiles ir ko tik neišgaįvajo. Net iš nugarkauli© trau
kė skystį, darydanri taip, vadinamą Lumbar punctu
re. Tačiau nieks man nepadėjo, jie nieko nerado. 
Temperatūra ir ligoninėj kas vakaras pakildavo. 
Dina po dienos dariausi silpnesnis, naktimis net 
kliedėti pradėjau.

Jau buvau praleidęs ’igoninėje apie savaitę lai
ko. Vieną dieną prie mano lovos prieina jaunas, dar 
nematytas gydytojas. Tamsios odos spalvos, indas 
ar pakistanietis.. Jis, kaip ir kiti gydytojai prįeš jį, 
pradeda mane vėl-klausinėti.

— Daktare, j&u kokius šešis kartus atpasakojau 
visą savo gyvenimo istoriją. Viskas surašyta mano 
byloje. Ih-ašau palikti mane ramybėje.

— Žinau,— aLsako gydytojas,—bet papasakok ir 
than. Gal jie k< nors praleido arba pats ko nepa
sakei. . ■,. ,

Sutinku. Vėl visa litanija khiUilTm^ Vėl atsa
kinėju. Nieko naujo nežinau ir nieko negaliu pri
dėti. Jaunasis daktaras irgi purto gal\ąr peržiūri ma- 
no atsakymus. Atrodb, kad ir jie, nieko daigiau ne- 
besUgalvOja. Jau atsikėlęs eiti dar užklausė: ’

— Have you^fijįneLs intyouF/homet- . 7j
— Rets?

paukščiuko nebeturim. ‘ 1 ?
— Jūs turėjote paukštu Kokį paukštį. kasuikStti-, 

ko, kad’sakote, jog jo.nebeturite? —gyvai susidomė* 
Jęa klausia daktarės./T ’ ‘ \' '.r ' '

vienu iš 
geriausių vokiečių armijos lakti • _ - , T . r <•

■ . - - - * * w - ' K 1

Papatakojaąl7 Turėjome kanarėlę. Laikėme ją 
valgomajame, garbenyje uždarytą. Kartą ar Vilboras 
ar žmona kieme rado suliiusį, kampe- susitraukusį 
žvirblį. įnešė kambarin ir įdėjo į gurbelį pas kanarė
lę. Ant .rytojaus, eidamas į darbą, pastebėjau* kad 
žvirblis negyvas. Išėmiau jį iš gurbelio ir išmečiau į 
šiukšlfų- dėžę kieme. Sekančios dienos rytą ir kana
rėlė jau buvo negyva.

— Kaip senai tai buvo klausia daktaras. 
Prieš-kokias tris savaites.

— That’s it, sušunka daktaras nušvitęs. Jis 
man tvirtina, kad aš užsikrėtęs retu virusu nuo su
sirgusio paukščio. Tokie atsitikimai gana dažni Indi
joje ir Pakistane.

— Jūsų Kantrybė apsimokėjo.
Jaunasis gydytojas teisingai nustatė diagnozę ir 

vaistus. Temperatūra nukrito ir po kelių dienų grį
žau Į natinis.

I Jogui nėję gulėdamas pergalvojau savo paddtį. 
Priėjau išvados, kad mes dypukai, likimo verčiami, 
taponip dvilypės asmenybės (Split pei-scnality) žmo
nėmis. Sakysime. Lietuvoje koks buvęs aukštas vi|- 
stybės vyras, atsakingas valdininkas ar kariuomenės 
genfcro|aĮ, letynėjf .M1V0 if autoritetas ir gerinamas, 
ar bent respektubjaiMS. Ten jis žinojo savo asmens 
svarbą, gailį ir žmogišką vertę. Atsidūręs lemtyje, 
kad ir Brftouijoje. toks asmuo, dirbdamas žemės ūky
je, anglių kasykloje, teksti’ėje ar kitur, prarado sayo 
turėtos vertybei Jistopo pilkti. nereikšmingų, eiliniu 

n;ncapsakpmai slegia dvasiniai,.. Toks 
ctarbmiiikaa tdsi^aan'bk savų touUcčiŲ' tarpe, šavait-

L*. / . . - (Bus daugiau)

pab%25c5%25abti.su


i Vtimtot ptcal fuMtaruu.
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♦ Kariai.sc trojėnai puošdavo f
savo šalmus svastikos kženklais, ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI » PAABKMMAJ

!‘e "psaug’ia nuo KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
piKtų dvasną. ’KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tų paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėįąm< Tu p*»
tepi aNajumi mano galvą. Mano taurė sklidina. *—PmL 2$t$.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maifUs yra* 
sugadintas jo prirengė jų neišmanymu. Kai kuris yra aurtgęa ar supeUj^s, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų tartais de-* 
darni patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim, 4:1). Todėl apaštalas Povilas • 
duoda štai kokį patarimą: ** Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškoa 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

$V. KASTO TY*IH*TOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

TREMENDOUS TRIFLES
THB SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT!

Many President have been 
elected with Che help of i sloga* 
char caughl the popular fancy. 
There wa> Tippecanoe, and Tyler, 
too”: Harding’s “Back to Nor
malcy": Roose veil’s “New Deal" 
Bui it was a slogan coined horn an 
insult char rolled William Henry 
Harriwi into the While House-

Thu is the story: Martin Van 
Buren was running tor re-election 
in 1840. backed by « Democratic 
Party »o powerful and weD-orgas' 
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent. William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A Nmall Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
epend the rest of his days in a. log 
cabin drinking hard cider."

rhe Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it into a mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, hard-cider 
f-andidare,” tiis military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him The Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak
ing al a rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited-that he actu
ally apologized because he, himself, 
was not born in a log cabin.

The ‘Tog-cabin, hard-dder" cam
paign became so popular giat Har-^ 
risen was swept into ofhee. Ths 
sneer of the Democratic editor had 
acted u a boomerang and had 
achieved toe opposite of its into 
don.

In more recent years, one of aus 
Vice Presidents w^ pubĮudy. dubbed 
a "dgar-amokrag, whiskeydrinkh^ 
evil old man”—a phrase which won 
him many friends but not engugfe 
to insure his re-election 'But, to 
1840, a few drone of printer’s ink, 
unintentianany 
that turned 
tod.-election.

Mažeika 6/Evans
Laidotuvių Direktoriai

i 
skirta nuo savo giminių ir my-l 

Į limo sūnelio, -apie kur o likimą 
j beveik nieko nežinojo.

Gyvendama Kemptene padė
jo įsteigti lietuvių tremtinių 
teismą. Buvo lietuvių vaikų dar
želio mokytoja ir domėjosi me
nine veikla. Dirbo ir sielojosi 
lietuviškais reikalais, iki ją pa
sitiko negailestinga mirtis.

Irena Garmiūtė — Eitutienė 
mirė Kemptent 1948 m. sausio 
21 d. Iškeliavo į amžinastį vos 
tik sulaukusi 38 m. amžiaus. Ir 

j mūsų radiofono šveii į įbalsę 
pranešėją,, .anižirai priglaudė 
šaltieji kapąi. ’

V. Vytenietis.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

Prieš 30 metų sunkią trein-^ 
tinęs kelionę užbaigė I. Gariniu- [ 
tė-Eitutienė. Velionė palaidota; 
Kempteno kapinėse. Paskutinį 
kartą liūdnai nuskambėjo Ma
rija, Mari ja i r ji ani žiną i atsi
skyrė iš gyvijų tarpo.

Velionė buvo gimusi Pakuo
nio miestelyje, Kauno aps. 1928 
m. baigė “Aušros” gimnaziją. 
Vėliau studijavo Kąuno univer
sitete ir baigė teisių fakultetą. 
Studijuodama kuri laiką dirbo j 
pirmąja mašininke Valstybės 
taryboje. Vėliau, pasimokiusi ir 
išlaikiusi nustatytus egzami-i 
nūs, buvo priimta dirbti į Val-| 
stybės radiofoną. Mokėjo sveti
mų kalbų, turėjo švelniai lan
kstų balsą, tai buvo paskirta5 
pranešėja. Klausytojai ją mėgo 

, ir vadino Radijo Teta. Baigusi’ 
1 universitetą dirbo teisinėje sri- 

Lietuvių Brighton Parko ^A^teru j pėdžioj teismuose, b vė-> 
itR/v nciaf rvcf AtfinK TLSmi SUSirillKl-l - . - , * »

Steigėjų ir pirmasis jos direk
torius. Dabar jis yra veiklus tos 
galerijos vicepirmininkas me-

: m sypzset

pina.', antiad., trėčiad Į

na reikalams.
j “• - * .ė - ’ *

j -Thįp nusipejnįušį dad. M. ši- 
ilįgkį visuomenė turėtų nuošir 
 džiai pagerbti atsiiankydainą į 

• jo parodą ir kitaip palinkėda. 
įriia 4ar daug sveikų ir kūrybin- 

> ’ gu- metu.
*■

. ’ . .Albinas .Daumantas

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

♦ Romėnų kareiviai nešiodavo 
prisirišę prie jetės savo asmenis 
kus daiktus ir valgymo bei viri 
mo įrankius.

EUDEIKISGAIDAS .. DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJIMO JSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742 ‘

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS' ■ : Ij*’? i ' i r'*."

V .poatostogjnis nariu susir^i-1 . .'X”J .l^u‘77 "- |.įfias jvyks ketvirtadieni, spalio 5'-d.; Į bau en t esi veistis advokatūra.^ 
►TAS popiet ĄneĮ^ ^aĮ^ę.^4^^^. Buvo viena iš tų, žmonių, kų-

fe jjomfci-nės: yi^ dauž: S¥«bUi -raikahjxaEgrtL jię, pa t vs turėjo prasiskinti ke-
.-J. i mokslus. Tai ir jai teko jno- 

kad turėtu 
P - Upytės Drauaiiko, Klub, reikalingų lesų. Nepalengvėjo 

,gy^^S Re P° y— 
vyks penktadienį, spąliS/6 
1 vai. popiet Aneįęs salėje. 
4500 South. TaĮinan/ Avemiė 
Nariai kviečiami ■ atsilankai 
nes yra daug : 
aptarti, 
raises.

;W: 7 <®TH.OPSDAs>-£ROTEZISTASr2 popiet Anelės salėje. 4500,Sa
Ah'. Aparatui - Protetaj MRcL ban- Taiwan. Naręs prašomos atsilanxyti, 

:Ol
SttPPČrteLtf .Li t -) į ,Po susirinkimo bus v|^s-gys, raJt Jlią į mokslus. Tai ir jai teko mo-

Chie^c. WL 50625'

■•/. ' ■

MOVING 
Laidiniai ~ °ilB* aRcrauda 

ŽEMA KAINA

— -»■■■. ns. i .

Vyray^&uhktoi. susjrgo -ir- grrir 
tai mirė.. Vėl pasunkėjo gyveni- 
nio e;ga, nes/dar : teko auginti; 
'mažą sūnelį. Vykstant karo vei- 

svarbių reikalų Arnams. Pakuonyje buvo sun- 
ti. Po siisirinkiaio buč kiai sužeista ir j? Įau nustoju-

A. Kulys, rast.
šią sąmonės vokiečių kariai nu
vežė į Vokietiją. Taip buvo at-

ApdrMrttM Hdwwtfym.i 
f 4.7-vą*M»hl 

t ’AWTAHAa.VWMAi 
TM- JM-IW atW 37W994

; URŠULA VAINAUSKIS :
/ •; j . Gy v. Largo, Floridą. , t ..';

A n ksejau• gy v. Chicagoje, Marqueile Parko apyj., r 
f . Mirė 197$ ni. spalio 2 d., sulaukusi 95 uietų amžiaus., 

.vlrinnrsi •-Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 71 metus. . --
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Stella Chcbat, žen-- 

tas'Te!esford, ir Sopie Danikus, 3 anūkės, 3 proanūkai ir 
kiti gjniinės, draugai bei pažįstami.

.Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioj, 2533 
West 71 Street;

Penktadeinį, spalio 6 d., 10:00 vai. ryto bus lydima 
iš koplyčias į Lietuviu Tautines kapines.

Visi a. a. Uršulos Vainauskienės giminės, draugai ir
ir

T?““-

Peach Time Is Here
»

SOPHIĘ BAKCVS

We,. KogftlMt 4

kalta: ktadlėn nuo pir- 
3:00

and “do-tUyoursclfers' find 
the spindles a ▼crutile. rtyBsh

puddiDf 
and pie ^tilling

Dd 0:30

£V*d»j« Ald»tw tttvIoH
Y»Mj HRmUdt 4-MII

?EH U. MABLTWCOn AVI
‘ CWCAWI, R.U^4M24 

" c;

skontu

<774489

V- M* kurie
pr»- 

AonMT»Husti Mrs

Fredi peaches and puddmg are an irresistible combination 
wrhen it comes to summer desserts. Almpnd Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’S made with vinilą flavor Jello-O pudding and pie filing- 
the cooked version — enriched with egg-yolks and discreetly 
flavored with almond extra*. Topped with prepared Drum 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 

’g g dessert to savor on a sultry day. z

X/4 teaspooa almond 
extract

2 egg whites, stiffly 
beaten

. Sweetened sliced fresh 
peaches2

Combine pudding .mix gn0/4«p in saucepan;
Wend in egg yota. Add rehainiį< mflk. Cook and rttrover 
medium heat until mixture comet to a fWl bo9. Remove from 
Beat. Add extract; then fold In beaten egg whites. Cool, stirring 
occaaionally. Spoon into individual dethert glares; top wHh 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 servings. ' -

pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentas, anūkės, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Peikus. Tel. 176-2345

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decarator or 
the professional too, for that matter, is turning increasirkgly to 
•turnings*—or architectural spindles as they're kne^rn in the 
trade—to provide innovative and imaginative tooebes to the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
<hich used to be known as 
balustrades In staircases—nov 
are Available to a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when It comes to 
the decoratifve uses to vhich 
theyTa nor being put.

todonti <r cnU . 4
SptndJea m being used tr 

eandle holdem or lamp be sen, 
m roam dividers, mmfia *od 
▼slADcer, ar m >ca for eaCfoe 

vtcMM Kr

mounted on walk and doors 
ais decorative element^ wd 
as plant holdem or m grffie 
elements.

E. A. Nord Oo_ Xvwett 
Wash, the lanrest
.manufacturer of architectural 
spindles, producer tbeae dec
orator items In nine differ®* 
styles, three different thick
nesses and in helghti from Tfc 
inches to eight feet.

The sptDdlea are made of 
aetocted wfftem varta tamed 
on hopper-fed lathe*, nodded 
to a smooth finish then shrink 
vrapped in deer, prafcfctt** 
ptortto A bruetxure on sptntfle 
ebaraetorirtes wd Idew for 
xittoe

PETKUS
; TĘVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
141(1 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I
V

NARIAI:
Ckieacoc
Litis vią
Laidotuvių
Direktorių
ANociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYS*.

AMBULANCI 
PATARMAW 
MAS DIENA 

IE NAKTL

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

St. UTUAN1CA AVKNUK PAom; YAri. TJ«I

1446 So. 5Oth Ave^ Cicero, ŪL Phone: OLympte 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette M57I

GEORGE F. RUDMINAS <
SUS So. LITUAN1CA AVK Tri.: YAr. M1M-11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIOQ ’

2424 WEST. STRKKT • IUtp«Mk 74111
2314 WEST 23rd PLAC1 _T£.TWB 7-M7>
11028 SOUTHWE8T HIGHWAY, Palo. Hllk, fL »74-4411

3354 So. H AL&TED STREET

I - MAUrilMOR, Chicago R, HyThurMay.
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NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja talką.
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose frnit, f«- 
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559 "

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reikliam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mur. namą 
epie 28 m. senumo prie 70-tos ir 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visą dieną.

Tel. 778-8039

— Mykolas 1 Pranevičius 
su savo draugais žuvautojais

62-46 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $9S pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas ponslnlnkaraa 
Kreiptu

4645 te. ASHLAND AVI. 
52M77J

Jis 
smarkaus kūno 
skausmais ir viena

ŽINIOS APIE MAŽAJA LIETUVA
Klaiuėdos krašto prijungimo paruoštos, būtent: 1. Dr. Jono 

prie Lietuvos metinių minėjimų A. Stikloriaus-Ličhuania Minor 
P'oga, NAUJIENOS persispaus in International Treaties; 2. Dr. 
dino lš LIETUVOS žurnalo ver
tingą Jono A. Stikloriauš straips 
n į apie MAŽĄJĄ LIETUVĄ. 
Tai sveikintinas momento pa
naudojimas Lietuvos valstybin
gumui populiai inti. Juk ne tik j 
Klaipėdos kraštas, bet visa MA i syti 
ŽOJI LIETUva turės būti inte 
graline nepriklausomos Lietu
vos dalimi.

Povilo Rėklaičio — Kleinlitauen 
in der Kartographie Preussens;
3. Dr. Algirdo Budreckio — Lit
huanian Soldiery in the 18th 
Century Prussian Army; (Prusi 
ios karaliaus lietuvių kalba ra- 

kariniai oatvarkymai).

Dr. Algirdo Rudreckio — 
Lithuanian Languge Dec- 
and proclamations of the

Preussian King: . Dr. Jurgio 
Gimbuto — Grave Markers of 
Li*hu?nian Minors; 6. Dr. Vi
liaus Pėteraičio-Mažosios Lietu 
vos vietovardžių s vet imė j imas, 
(nuo lietuvių į vokiečių ir, pa
galiau, rusų kalbas, kaip oku
pantų būvmo padariniai).

ši knyga turi 304 pusk, 50 įvai 
rių žemėlapių, kietais viršeliais, 
redagauta prof. Martyno Brako. 
Abi knygos gaunamos pas pla-j 
tintojus arba tiesiog Institute. 
Jų kainos — Mažoji Lietuva — 
5 doleriai, Lithuania Minor — 
15.

Lithuanian Research Institute,’Westchester, Ill. R. Kuže'is’iš

Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

1 4
The
rees

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
ŪB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Mažoji Lietuva su visomis 
savo problemomis, kurios amžių 
būvyje buvo skirtingos nuo Di 
džiosios Lietuvos problemų, be
laukiant ir beovkojant dėl jų 
susijungimo į vienalytę nepri- 
lakusomą Lietuvos valstybę, do 
mina visus — ir mažlietuvius ir 
didžlietuvius Ypatingai verta 
atreipkti dėmesys į tai, kad šio 
mis problemomis labiau domė
tųsi mūsų jaunieji mokslininkai 
ir politikai, gyveną pavergtoje 
Lietuvoje ir laisvajame pasau
lyje. Labai svarbu jas, tas pro 
blemas nagrinėti ir ruošti viso- 
ia/ stukdijas ateičiai.

Lietuvos Tyrimo Institutas, 
tarp kelių savo leidinių, išleido 
dvi vertingas studijų knygas 
studijų įstaigos apie Mažąją Lie 
tuvą, pavadintas-Studia Litua- 
nica. Pirmojoje Mažosios Lietu
vos knygoje sudėtos kelios, ats
kirų autorių studijos, liečiančios 
mažlietuviu etninius ir etnogra- 
finius eksponetus. Jais įrodomą 
kad nuo senų laikų ten ilgus am 
žius buvo gyventą lietuvių Ant 
roję knygoj, pavadintoj-LIT
HUANIA MINOR yra šešios stu 
dijos, taip pat atskiru autorių ja Skopienė ir Eugenijus įva

Ine., 29 West 57th Street, New 
York, NY 10019.

Juozas Audėnas

& I r- P ■
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PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaa

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

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800^

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ei uette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787>

Valdyba. (Pr.)
Jūsų LB Marquette Parko 

Apylinkės Valdyba (r)
— Darbų pasiūlos ir paklau

sos tarnyba jaunuoliams ir silp
nai angliškai kalbantiems vy

ii 
lietuvėms pradėjo veikti Lietu 

■ vos Dukterų draugijos namuo-

nauskas — valdybos nariais. — Juozas Gote eitas iš Mar- le dalyvauti. 
Mokyklos direktorius yra .Jo- cųiette Parko užpraeita trecia-j 
nas Jokubka. j dienį Archerio gatve važiavo į

. -v n I gton gatvės, busas staigiai sų-— Marta Gnqas is Bridge-.t t . .. ..
porto išvyko į šiaurinę i____

I apylinkę, Anna Bender iš Mar 
quette Parko žiemos metui iš- 
\vko pas sūnų ir marčią, gvv. T , - . x . .o J. Gotceltą taip sutrenkė, 

kad jį be sąmonės ambulansas 
nuvežė į Northwestern ligom j se,2735 W.71 St Čia kviečiam 

J ne. Po savaitės laiko Gotceltas Hot , i.-,grįžo į namus, bet dar turi lan 
kytis ligoninėn mediciniškam 

skundžiasi 
sutrenkime 
akim gerai 
iškelti bylą 

’ CTA administracijai.
t zj,7 u- r •*! — Lietuviu Krikščiorihr De— Justinas Palubinskai is' ,mokratų S-jos centro valdyba 

ruošia kultūrinę popietę, spa
lio 15 d. 12 vai. pirm. VI. šo- 
liūno rezidencijoje. 8335 Field 
crest Ave., Willow Springs. 
Ill. Programoj ■ vaizdelis—“Ma 
noji.žemė”, tautiniai šokiai ir 
kita, atliks jaunimas. Kviečia- 
mį vį$i , krikščionys demokra
tą. ,su ,šęimomis ir svečiais.

. — Našlių, klubas spalio 12 
d.,-lrY. p. pašaukia narių susi-

miestol susloj°» kad išvengtų kolizijos
. su kitu busu. Staigaus sustoji-
i mo išdavoj busė važiavusios 2

J moterys buvo užmuštos vietoj, resnio amžiaus lietuviams

i Berkeley apsigyveno Hillsitfė, I 
Ill. Anna Gaushas, vasarą gy-! 
venusi Lemonte, išvyko į J 
Springs, Ark. Viktoras Ūsas iš' 
Los Angeles, išvyko i Bariing, . .

^j-Cal. A. Vitkauskas iš Willow Pa^l’rl'niniul-
• Springs išvyko į Lockport, IM. 
A.Indrulaitis iš St. Petersburg, v
Beach apsigenu St. Peters- ^tąs. Jis žada

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai" 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant,. tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip- pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių geroveV bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reŲ 
kalų renesanso. 4: ■■

— Kazys Razma išrinktas bur^ Fla* 
Cicero lituanistinės mokyklos 
Tėvų komiteto pirmininku, Ni
joh- Baronienė — seki-., ĖIenaUlar(Iuette Parko lankėsi Nau- 
Raėkauskienė — ižd., Natali-'j’enose’ atsiskaitė už biliete- 

liūs ir įteikė ^5 .auką. V. Val- 
kavickas be raginimo pratęsė 
prenumeratą ir įteikė ?2 au
ką. Tos apylinkės tautietis.už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė 
neskelbti. Dėkui visiems.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU! . _
t *

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

rau Sugrįžo po dv?ėjų savaičių rinkimą, šauliu namuose, 2417 
žuvavimo. kelibnėš? Jieriis te- — - - -- - - -
ko būti Wisconsin e MinriS-
sotoje, kuH drasrbūvo’ gana 
tas. Tačiau-‘nairiuose ;—?rGlnca 

yra x visuomet * gėriau-.

43 SĮ. bariai praošmi gau
siai.^dalyvauti aptarimui svar
bių; klubo freikajų. Ponsūsirin? 
kimo — kvaišės. • .. j;;
^Našlių, .klubo banketas į“ 

vyks spa]io men. 15 )d. Durys 
-jr; yraibus atdaros 2:30 v^. vakarienė 

-4'val. Bus iįa, bufetas 
gėripiais, gera 

vakarienė, šokiams gros Ra
mono orkestras. Dėl rezerva
cijos skambinti telef. 927-8660 
arba 434-7174. Nariams &5 as
meniui, svečiams $8. Visi na
riai ir svečiai kviečiami bank-

— Julius iR. Kuzas 
komiteto pirmininkas^.-Sanda
ros gegužinei rengti^kuri .įvyks su turtingais 
Lietuvos Vyčių salėje, spalio 8 
d. Gros Kosto Venckaus orke
stras, Bus dovanų paskirstę 
mas ir kitų pramogų. Visi 
kviečaimi šį sekmadienį Į Vy
čių salę, 47-ta ir Campbell.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED 5T. 
CHICAGO, IL 60603 Naujienoms reikalingas

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  doL______ ____

Pavardė ir vardas _________ —_______ ._____________________________

Adresas

kuris

Pavardė ir vardas__________________- '

Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______doL

—

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė__________

r ~ .......................  * . 'W 1

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas ^siuntinėti _už pridedamus dnl

Pavardė ir Tardai _________________________________ ______ _______
f - —— - —*—■ —~ —  -------- ---------

Adresas_____ _______________ __ _______________________________
-- --- — — ------------------------------------------- --------------------------- i

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

F Kardė ir vardas

i iresu

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

HA 1-6100.

MARIJA N0REIKIEN1
EW5 West Ittk SU Chicago, m M629 • Tet WA S-27CT 

OldMli Rentimu porot rOiUt tvalrty
MAISTAS Ii EUROPOS SAMUELIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MASOUFTTl gift FASC1U SIHVICS 
LM1 W, «9th >4, Chlca*,. Rl. WM. — TH. WA t-TTtl 

X2X3 U. Hal«M *t_ ChkMe. I1L M*04. — T< U449V

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDEJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak.
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

TeM. - 778-5374

registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš- 
tad. ir sekmad. Lietuvos Duk
terų draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)
— 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. TeL247-5081. (Pr.)

— Priimsiu ir gobosiu paga1- 
bos reikalingą asmenų:

Tel. 436-6294.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tek 767-0600.

(Pr.)
— Astrologija ir kortų skai

tymas, Elinor Jakšto, . kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No 
Statė St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai.^^Pr!) 77/ l'

— Spalio 7 dieną, 7 vai. vak. 
visus kviečiame į RUDENINĮ 
POBŪVĮ — BALIŲ; šaulių na- 
muoše. Pritaikytos dainos, at
liekamos daininikų ratelio, or
ganizuoto T. Serapinienės. A- 
komponuoja K.. Griniūtė, šiltai 
gera vakarienė. Baleškos orke-j 
stras šokiams. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius: Vai
čiūną, Bagdžių, Mališauską, Ab- 
romą.

Paremkite LB veiklą ir jos 
darbus ir parodykite solidaru
mą. (Pu).

— S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos Bunco ir kortų pobūvis į- 
vys sekmadienį, spalio 8 d., 2:00 
p.p. Dariaus-Girėno salėj, 4416 
S. Western Ave. Įėjimas $1.25 
— bus 
vaišės, 
ti.

Reikalinga užvaizdą (Mainte
nance Man). Bendrovei reika
lingas asmuo prižiūrėti dirbtu
vės įrankius; Kreiptis asmeniš
kai. 9633 So. Cottage Grove. 
Tarp 9 ryto iri 3 vai; popiet.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

>adėti teisininko Prano šulo pa
puošta, teisėjo Alphonse Wells j- 
peržiūrėta^ “Sūduvos” išleista 
<nyga — 

t Su legali Škotais formomis I
Knyga su formomis gauna* 

na ‘Naujienų’ administracijoj, 
inygos kaina ?3.. Su legaližko- 
Jalsfed SL. Chicasc UJ 60608. , 
uis formomis — J350.

Užsakymus *u Money orde- 
du siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S.

daug gražiu dovanų ir 
Kviečiami visi dalyvau-

Komisija (Pr.)
♦ Mark Twain buvo garsus 

rašytojas ir sąmojingas juokda
rys. Jis už savo raštus gavo la
bai daug pinigų, bet prarado 
apdairiai investuodamas.

ENERGY 
WISE

I

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

ne

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

UWUODZIA! !r BMIMINm*1

Ptrdwtmas Ir TaUnus >

Mpvfclic MMI ,

■■ I . ■ f rf!

Siuntiniai | Lietuvą Z, 
ir kitus kraštus ' ' 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ąv. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-W80

....... - .^1
M. i I M K U S

Notary Public ' 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. T»E 254-7440 
Taip pat daromi vertimu, gtmhshj 
iškvietimai, pildomi pilietybė® 

šymai ir kitokį blankai. J 
1

BEST THINGS IN LIFE

3*H Frank Zapdlc

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
idomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at-’tas Bridgeport© apylinkėje. Teirau- 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur j115 1)0 4 val Tei.PW5-3168

GA 4-4654

State Farm Ute Insurance Corroany

RENTING IN GENERAL 
Nuėmus

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu hu

gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are
Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours -from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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