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SOMOZA SUTINKA KALBĖTISAPIE JO IŠVAŽIAVIMA
LEIDŽIA ŠACHUI

* GYVENTI EGIPTE
KAIRAS, Egiptas. — Egipto 

prezidentas informavę parla
mentą ir krašto gyventojus, kad

SUKILĖLIAI VĖL UŽĖMĖ MASAJOS NHESTĄ, 
ARTĖJA PRIE MANAGUOS

MANAGUA, Nikaragva. — 
Sekmadienio ' rytą prezidentas 
Somoza pareiškė, kad j is nesi
rengia atsistatydinti, kaip to rei-1 
kalavo Amerikos valstybių or-1 
ganizacija. Kitų valstybių atsto- i 
vai nėra informuoti apie padėtį ‘-
Nikaragvoje, todėl jų reikalavi- į Egipto kabinetas nutarė leisti 
mas netikslus. Somoza prašė.; Irano -šachui ir jo šeimai apsi-

’ gyventi Egipte, šis prez. Sadato! 
pareiškimas nustebino daugelį

- Artimxyų-Rytų vyriausybių at
stovų ir politikų. Buvo susida
ręs įspūdis, kad Egiptas nenori 
leisti šachui apsigyventi Egipto 
teritorijoje, .bet .dabar aiškėja,

! kad taip nėra.

! Sadatas labai nepatenkintas 
t mulos Chomeini veikla, kuris
kaltrna Egiptą dėl taikos su Iz
raeliu. Pasipiktinęs melagingais 
mulos kaltinimais, Sadatas lei
dęs šachui pasirinkti bet kurią

r. Egipto vieta.

.) ŠACHAS KVIES IRANIE- 
T ' 'člUSKOV’ON ’

Vyrauja įsitikinimas,> kad ša
chas Rėza Pahlevi, apsigyvenęs 
Egipte, rengiasi,-kviesti Iranie
čius kovon, prieš beteisį mulos 
Chomeini režimą. Mula daro pa
čius svarbiausius sprendimus

Amerikos valstybių atstovus iš
tirti, kam priklauso jėgos, įsi- 

. veržusios į„ Nikaragvą... Somoza 
yra pasiryžęs ginti Nikaragvą, 

.nuo- įsiveržusių ginkluotų ,da-- 
liniu; . ■ • ... - .

Kinija planuoja įsi
leisti tremtinius

WASHINGTON, D.C. — Svei-1 
katos sekręlorius Califano pa- 
reiškė, kad dabart nė Kinijos! 
vyriausybė rengiasi paruošti | 
tremt’niu stovyklas. .. Į. kurias : 
galės sudėti- dalį niekieno ne-i 
priimamu Vietnamo tremtinių, j 
Nustatyta, kad apie 80G viet
namiečiu. pabėgusių nuo komu
nistų iš šiaurės ir pietų Vietna
mo, yra kimečių kilmės. Jų kal
ba truputį k:tokia, kitas akcen- 

. tas, bet. jie.susikalba kinietiškai. 
I Kas norės., .tai ■ K'nijos vyriau
sybė leis .tiems-, apsigyventi Ki
nijoje. o vėliau gal galės grįžti 
į, Vietnamą, o kas nenorės, tai 
gąlės laisvai išvažiuoti iš kinie
čių.ruošiamos stovyklos.

-SUTINKA dVARSTYTt 'l 
PASIŪLYMĄ J

Prezidentas ^Somoza sekma
dienį labai smarkiai bombarda
vo sukilėlius, įsistiprinusius -pa
čios Managuos ■ priemiesčiuose, 
o kiti aviacijos daliniai bom
bardavo įsiveržėlius Kosta Ri- 

; kos ■ pasienyje. , t , j -.. -
Tuo pačiū'5metū.'tstikilėlia.i iš

vijo nacionalinės gvardijos ka
rius iš Masajos ir vėl užėmė šį 
svarbu susisiekimo centra. Ma- 
saja jau buvo sukilėlių rankose, 
bet praeitą savaitę Somozos 
aviacija' ir tankai sumušė .suki
lėlius ir atsiėmė Masają. Sek
madienį ir vėl jo nebėfęko. Pa-1 dabartiniame Irane. Per trismė-

Steigia farmeriu 
produktu turgus

. CHICAGO. — Skelbiama, kad 
Chicapos šiauriniame priemies
tyje Skokie nuo ateinančio sek
madienio atidaromi Farmeriu 
produktų turgai, kurie iki spa
lio mėnesio pabaigos kiekvieną 
sekmadieni veiks adresu 4830 
Oakton Street, Skokie,, nuo 8 
vai. ryto-"iki 3 vai. popiet.

Turguj-e.18 .farmeriu parduos 
šviežius vaisius; ir daržoyęs., 
Pranešama, kad automobiliams 
pastatyti vietos- bus kitapus-gat
vės prie Oakton Bowl;

čioje Managuoje sukilėliai buvo

zicijų nebuvo -išmušti. Prezi
dentas Somoza jaučia amunici
jos stoką.”' .

Pirmadienį prez. Somoza su
tiko kalbėti apiejo’išvykimą į 
užsienį/bet jis nenori leisti sve
timos yalšty.bės ginkluotoms jė- : 
goms savavaliauti Nikaragvoje. 
Jis gaFetu išvažiuoti, bet atsa
kingi valstybės pareigūnai turė
tų palaikyti tvarką. Jis pareiš
kė, kad nacionalinės gvardijos 
kariai nėra šacho generolai, ku- I 
rie be mūšio pasiduoda 
mos valstybės agentams 
miai eina prie kalėjimo 
Somozos kariai sutinka 
su Nikaragvos liberalais,
atsiųstais iš užsienio agentais.

sveti- 
ir ra- 
mūro.
tartis
ne su

— š.m. birželio 15 d. į B-nės 
Vagas per klaidą pateko A. Sko* 
po straipsnis. Susidomėjusių at
siprašome.

— Prezidentui išvykus į To
kiją, visus, energijos reikalus 
tvarkys viceprezidentas Walter 
Mondale.

nesiūs šachas neteko artimiau
sių savo bendradarbių Irane, bet 
krašto gyventojai nepatenkinti 
krašte esančia netvarka ir mu
los savavaliavimu. Šachas valdė 
karių ir policijos pagalba, bet 
krašte visi privalėjo prisilaikyti 
įstatymų. Moterys turėjo dau
giau teisių šacho Irane, negu 
dabar jos turi prie mulos Cho- 
meini. Be to, prie šacho buvo 
duonos, vištienos, naftos, niekas 
gatvėje prie žmonių .nesikabi- 
nėjo. Visi tikintieji galėjo Ko
raną interpretuoti taip, kaip jų 
protas sakė, tuo tarpu šiandien 
visiems šventą raštą interpre
tuoja “šventas žmogus”. . .

Manoma, kad šiandien, krašte 
yra žymiai daugiau šacho šali
ninkų, negu mulos Chomeini 
šalininkų.

Egipto prezidentas prižadėjo 
duoti šachui ir jo šeimai apsau
gą. Jeigu j Egiptą bandytų Įsi
skverbti šacho žudikai ir būtų 
pagauti, tai jiems būtų taikomi 
Egipto įstatymai, liepiantieji 
žudikus pakarti. .

CsVitiy ir jūrminky 
rhūšiš š.cChicagoje

' NORTH CHICAGO. /L- .Lake-

— Liepos 3 dieną prez. Car
teris išskris į Havajų salas, kur 
jis priims JAV kariuomenės 
paradą. Vėliau prezidentas pail
sės Havajuose bent tris dienas.

t

KALENDORfiLIS

Birželio 26: Persevera, Dovy
das, Viltautė, Jaunis.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:29.

Oras vėsus, lis. •„

- “Law Enforce-
Administra-

Sėkminga pagalba 
teismams

Daugiau kaip 5000 civilinių 
bylų buvo sutvarkyta praeitais 
metais už teismo durų rrietodu, 
pavadintu “mažesnių išlaidų al- 
ternatyva’į
ment Assistance 
tion” (LEAA).j .

Išbandymai sėkmingai pada
ryti trijuose miestuose: Venice, 
Calif., Kansas City, Mo., ir At
lanta, Ga. LEAA informuoja, 
kad tokie iš vietinių teismų ir 
visuomenės grupių sudaryti 
centrai davė gerus rezultatus 
pagreitintai mažesnės svarbos 
disputus išspręsti tarpininkavi
mu ir arbitracija., vy

SEKRETORIAUS BROWN PAREIŠKIMAS
1
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. Egipto, prezidentas Sadatas pakvietė Irano šachą 
Rėza Pahlevi su šeima apsigyventi Egipte.

, Šachas pasinaudos kvietimu.

<•

i 3

aw

i po

LIBANE IZRAELIO LAKŪNAIUŽMUŠĖ 20 PALESTINIEČIU
•- KARO MINISTERIS TRAUKIASI Iš IZRAELIO 

TAIKOS DERYBŲ KOMISIJOS
TEL AVIVAS. Izraelis — Sek

madienio rytą du arabai bom
bos, buvo užmušti autobusų sto
tyje. Abu arabai, atnešę laikro
džiu nustatytą ■ bombą, nespėjo 
laiku pabėgti. Ta pati bomba 
nužudė abu bombos nešėjus' ir

apskrities ir militarinė policija sunkiai sužeidė keturis visai ne
sekmadienio vakare sutrukdė ir 
išsklaidė .muštynes tarp Didžių
jų Ežerų laivyno-bazės jūrinin
kų kareivių ir šiaurės Chicagos 
priemiesčio civilių; Trijų valan
dų grumtynėse dalyvavo apie 
500 jūreivių ir civilių, bet muš
tynės skaitomos lengvos,- rim
čiau sužeistų nepastebėta ir tik 
penki civiliai buvo suimti.

Paplūdimyje Nayy ir civi
liams maudytis ir piknikauti 
plotas Foss Parke yrą perskir
tas vieline tvora, bet lengvai 
perlipama. “Karas” buvę baig
tas' 9 valandą vakaro.

Gen. Alexander Haig buvo 
sutrenktas automobilio ne
laimėje Belgijoje, kai jį ly
dinti mašina trenkė į gene

rolo automobilį ...v ,

kaltus izraelitus.
Policijai tuojau pavyko nu

statyti, kad nelaimės metu žu
vusieji arabai buvo palestinie
čių teroristų organizacijos na
riai. Izraelio karo vadovybė tuo
jau pasiuntė karo lėktuvus į 

. pietų Libaną ir išgriovė vieną 
svarbų palestiniečių karo prati
mų centrą. Pranešimai iš Liba
no sako, kad bombardavimo me
tu žuvo 20 palestiniečių.

IZRAELIS NESUSITARIA 
DĖL DERYBŲ

Prasideda Izraelio ir Egipto 
pasitarimai dėl palestiniečių kai
riajame Jordano upės krante. 
Pranešta, kad pasitarimuose ne
galės dalyvauti užsienio reikalų 
ministeris M. Dajanas, nes jam 
padaryta vidurių operacija, jis 
dar tebeguli ligoninėje. Be to, 
Izraelio krašto apsaugos minis
teris Weizman delegacijoje ne
dalyvaus, nes jis nepritaria 
premjero Begino griežtai poli
tikai palestiniečių reikalu. Ap
saugos ministeris mano, kad la
bai griežta Begino pozicija ken
kia Artimųjų Rytų taikai. Be to, 
Izraelio aukščiausias teismas 
draudžia izraelitams statyti nau
jas-kolonijas Jordanijai priklau
siusiose srityse. Izraelyje paleis
tas gandas, kad karo ministeris 
šiuo reikalu sutaria su Egipto 
prezidentu Sadatu, kuris taip 
pat nori galimai greičiau susi
taikyti su Jordanija ir Sirija, 
jeigu galima. Jeigu bus patvir
tintas Sirijos ir Irako susijun
gimas, tai Izraelio taikos sąly 
gos Sirijai bus griežtesnės. Siri
jos prezidentas, ieškodamas Ira
ko pagalbos, nori išsiderėti iš

PREZ. CARTERIS PATARĖ ĮŠALDYTI ŠIANDIEN 
ĮVEŽAMOS NAFTOS KIEKIUS

WASHINGTON, D.C.— Kraš- ===^=^== 
to apsaugos sekretoriaus Harold . Neišvengiamas RTA, CTA 

trafiko pabrangimas
SPRINGFIELD. III. Nepal- 

sant ką Generalinė asamblėja 
(seimas) darys, bet RTA ir CTA 
— transportacijos traukinėliais 
ir autobusais — kainos gali ir 
toliau kilti, perspėjo Illinois gu
bernatorius J. Thompson.

Čikagos majore Jane Byrne 
tiki, kad RTA pirmininko Lewis 
Hill reikalavimo Chicagos sri- 
tvje autobusu 4r traukiniu bilie
tu kainos pakėlimo, le^'^atūrai 
gelbstint, būtu galima išvengti.

Brown pareiškimas, kad naftos ■ 
stoka sudarys didelį pavojų Į 
Amerikos apsaugai, sukėlė labai ■ 
plačių komentarų Kongeso 
sluoksniuose. Praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį visa eilė vietovių 
visai neturėjo gazolino. Ypatin- ■ 
gai susirūpino Washingonas, į 
kai sekmadienį” rado gazolino | 

j stotis visai be degalų.
Į Gazolino bendrovės vadovau
jasi mėnesinėmis kvotomis. Mė
nesio galas verčia jas susiglaus- 
ti, kad neišnaudotų sekančio ’ 
mėnesio kvotas. . Vienas parda
vėjas pareiškė, kad jis visą lie
pos gazoliną išparduos birželio 
mėnesį ir paimsiąs mėnesį atos
togų. kurių anksčiau neturėjo. 
Kitų stočių savininkai nėra 
priešingi šiai idėjai.

Savaitgalio pabaigoje dauge
lis išvyko užmiestin, bet grįžti 
nebegalėjo. Pakelės stočių atsar- 

| gos buvo labai mažos. Daugelis 
. į stočių visai neturėjo-gazolino, 

j o kitos turėjo labai mažas atšar- 
gas. Labiausiai, atrodo, nūken-j 

K.a1-a j Įėj0 pa|S Washingtonasjbet trū- 
: ko gazolino New Yorke: New 
. Jersey,- Kalifornijoje, Missouri 

ir Louisianoje; Prezidentas Car- 
; terš įsakė z naftos - pirmenybę 

duoti daržoves ir vaisius vežan- 
i tiems sunkvežimiams, bet ne 

farmeriams.-

9 *
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Izraelio <~r klius plotus 
srityje. Sis reikalas aišl- I-amas

• j Rusai baudžia
» už žmoaaus teises
LONDONAS. Anglija. — Pa

grindinių žmogaus teisių judė
jimą sekantieji Sovietų Sąjun
goje jau suregistravo nuo 1975 j 
metų ilgiems kalėjimo metams 
nubaustus 321 žmogų, drįsusi, 
pareikalauti, pagrindinių ?žmo
gaus’ te'S’ų. Ilgomis kalėjimo 
bausmėmis nubausti tie teisi
ninkai. kurie drįsdavo sau pasi- j 
žymėti žmogaus teises laužantį 
teisėjo sprendimą.

Britai turi tikslių žinių apie 
sovietu teismus, laužančius žmo-' 

*• i

gaus teises.

Netrukus leis DC-IO 
lėktuvams skristi

WASHINGTON, D.C. — Fe
deralinė aviacijos administraci
ja rengiasi netrukus leisti DC-10 
lėktuvams vėl vežioti keleivius. 
Dirbtuvėse esantieji lėktuvai 
tikrinami ir taisomi., Pradžioje 
atrodė, kad sprausminių moto
ro sosto įtvirtinimus bus galima 
pakeisti žymiai greičiau. Naujas 
darbo metodas gali išleisti 
DC-10 lėktuvus dvieju savaičių 
laikotarpyje. Europoje DC-10 
jau vežioja keleivius.

Demokratine akcija 
remia Kenedį

WASHINGTON, D.C. — Dc- j 
mokratų partijos demokratinės ' 
akcijos prupė nutarė siūlyti se- j 
natoriu Edward Kennedy pre-! 
zidento pareigoms. Dabartinis; 
prezidentas Carteris demokrati
nei akcijai nebetinka. Jie nori 
pasirinkti Kennedy šeimos narį.

Pats senatorius pareiškė, kad 
jis nesirengia kandidatuoti. Jis 
sutiktų būti kandidatu tik tuo 
atveju, jeigu pats prezidentas 
Carteris nekandidatuotų. Prezi
dentas Carteris pareiškė, kad jis 
bus demokratų partijos kandi
datas, bet Demokratinės Akcijos 
grupė vis ragina pasirinkti ki
tą kandidatą.

Sekr. Brown nurodė, kad ka
ro jėgos turi -turėti reikalingas 
atsargas. Laivynas ir aviacija 
negali galvoti apie naftos stoką. 
Kitos ūkio šakos gali racionuoti 
gazoliną ir naftą, bet krašto ap
sauga visą laiką turi turėti pa
kankama kieki gazolino, v v O

TOKIJO, Japonija. — Prezi
dentas Carteris. pasikalbėjęs ra. 
Japonijos premjeru ir impeia- 

; toriumi Hirohito, pareiškė laik
raštininkams. kad pirmadieni 

i septynių valstybių energijos 
konferencijoje jis siūlys įšaldyti 
dabartinius naftos kiekius.

Prezidentas Carteris impera
toriaus buvo priimtas vienas. 
Tokiais' atvejais prezidentą tu
rėjo lydėti ir ponia prezidentie
nė. Viskas buvo paruošta prezi-

— Chomeini partizanai pa
skelbė kelis žiaurius faktus apie 
šacho saugumiečių priemones 
žmonėms kankinti. Bet vis vien 
policija.nepersekiojo mulos Cho
meini. nekankino jo giminiu ir 
nenusavino milžiniškų mulos 
žemės sklypų.

— Prezidentas Carteris savo 
pagrįstais argumentais nugink
lavo daug buvusių strateginių 
atomo ginklų sutarties priešų. J 

------- i
— Susirinkimai, kelionės, kai- J 

bos ir važinėjimai tiek išvargi
no ponią prezidentienę, kad gy
dytojai patarė jai pailsėti ir 
atsigauti; "

HAROLD BROWN 
Secretary of Defense

Krašto apsaugos sekretorius 
Harold Brown įspėjo vy
riausybę ir visus krašto gy
ventojus. kad susidarys pa
vojus krašto apsaugai, jeigu 

krašte pritrūks naftos ir 
degalų •tnbtorattrs.

dentienei priimti karališkuose 
rūmuose, bet ponia negalėjo 
vykti. Pasirodo, kelionės Į Ja
poniją metu ar dar anksčiau 
prie ponios Rosalynn prikibo; 
kažkoks virusas, kuris pakėlė 
jos temperatūrą. Jai buvo su
teikta pirmoji pagalba ir pagul
dyta poilsiui. Jai net uždrausta 
vykti į karališkus rūmus.

Iš prezidento pareiškimo aiš
kiai matyti, kad JAV, Japonijos, 
Vokietijos. Anglijos. Prancūzr 
jos, Belgijos, Italijos ir kitų 
valstybių ministerial labai rū
pinasi gazolino atsargomis ir 
arabu muitais kelti naftos kai
nas. Prezidentas mano, kad pir
kėjai gali turėti įtakos į gazo
lino kai ą.

— Anirikr -.ė.a tokia dide
lė ’ > mes įsivaizdavome, —
pasyviu® vienas Tokijo dienraš
tis. Tai buvo japonų politikų 
grupes nuomonė apie šiandieni
nę Ameriką ir Japoniją.

Karo pabaigoje japonai buvo 
priversti priimti sąjungininkų 
taikos sąlygas, bet šiandien pa
tys sąjungininkai prašo Japoni
ją ne tik rūpintis savo apsauga, 
bet planuoti apie pagalbą ki
toms pavergtoms tautoms.

Šiandien japonai nori, l.ad 
JAV laikytų savo dali.ios Japo
nijoje. Už amerikiec. 
laikymą japonai mo.<. 
nams nepatinka be 
gazolino vartojimas
liais. Tai esą stiYikiną' JAV ūkį.

tai

it kidingrs
savaitga-



SAARO KRAŠTO LIETUVIŲ ŠVENTĖSaaro spauda ir televizija pla-i likai jau bažnyčioje n^praĮeįdoį' čiai informavo'savo skaitytojus progą paminėti Motinas Dieną bei žiūrovus apie lietuvių sven-l ir sukalbėti Marijos mėnesio tę Saaro Krašte. Televizijos ko- maldas! meniatorius H. Urbano davė apie Lietuvą geografinių, .storinių bei politinių informacijų.!Trumpas filmas iš šventės eigos! . , ,parode kalbėtojus, bendrą audi-Į toriją ir mūsų gimnazijos šoke-Į jus.
r:n- pri-l pa-

kraš.is “ČMa; briieker Zei- p’ačiai aprašė apie čionykš- lieiuvius. pažymėdamas.tung čius 1. d S taro Kraštas da>- ilgai po karu buvo valdomas prancūzų, istorijos bėgy jis kelis kart ėjęs iš rankų į rankas ir jo gyventojai gerai žino pasieninių sričių gyventojų vargus. Į Saaro apylinkes lietuviai atvyko prieš dvidešimt metų, o pavienius šeimos atvyksta ir dabar.Naujieji ateiviai, rašo korespondentas, iki šiol pajėgė gerai įsitaisyti darbe, .Įsigyti gerų draugų ir giminių, jų vaikai baigė čia, vokiškas mokyklas, ir kaip gražu. — džiaugiasi korespondentas, — kad net po dvidešimties metų naujieji mūsų bendrapiliečiai jr net čia užaugę jų vaikai,.kalbą, dainuoja, na, ir, be abejo, galvoja lietuviškai. Tokiuo savitumu, anot korespondento, pasižvni anaiptol ne kiekviena tautine grupė.Keikia pabūti ir atviram: tokių komplirnentųir tikėjc-lnės ' kvi ?<damicsi spaudos bei televizijos atstovus.šventę Saarlnndiečiai surengė kaip ir pernai, Homburgo mieste, gegužės mėnesio 5 d. šventei pavadinimo ilgai rinktis neteko, tai - "Lietuvių šventė”, o vokiškai ją pavadinome "Tėvynės diena”.Pirieš pasaulietiška šventės i vietinės apylinkės Veiklai ;paiiri- dalį abiejų konfesijų kunigai., kėjo Iri toliau puoselėti lietuvių Liubin-aš’ir Skėrys Taikė pafrial-j tatrfcš 'vertybės. Abiem" kalbom das. KaLAlikų-. susirinko apie;50<pakvietė- ir-jaunimą ir žmonių — evangeliku kiek, ma-, dalyvauti PLJ Kongrese.žiau, nes mūsų apylinkėse, jų ii5įfur(ei; ;į; | šiaip mažėlesnis skaičius. Kata- Sekė mūsų pačių

Po pamaldų, 18 valandą kelnės visi bendrai į salę- sidėjo dar būrys žmonių, i 'ir da’yvių buvo galima priskaityti apiešimtą. Tuojau reikia pridurti, kad mūsų sąlygomis tai daug, šiame krašte, kuris tik l‘J59 metais buvo prijungtas prie Vokietijos, iki tada nebuvo įsileidžiami ir pabėgėliai. Tad ir čio-' nykščiai lietuviai yra pokari-' niai atvykėliai, juridiškai imant, Vokietijos piliečiai. Laimei, mū-; su “vdkiškumą”, žino vokiečiai ir jie net primerkę akį mūsų renginius finansiškai remia.šventę atidarė šių eilučių autorius. Dalyvaujant aukštam ministerijos pareigūnui <lr. Graff, prisiėjo kalbėti pakaitom lietuviškai iri vokiškai’. PAšvėikrriti jau minėtas ministerijos pareigūnas, VLB Krašto Valdylios pirmininkas A. Šmitas; , su-, žmona-, abiejų konfesijų, kunigai, pasidžiaugta gausiai susirinku- siais. ? i f: t7 i \ i <Trumpai apibrėžus-šios šventės reikšmę, paskirtį -if ,-svarbą, pirmininkaujantis pakvietė ministerijos pareigūną tarti žodį. Pažymėtina, kad-dr. Graff avie IJet'uv

š; m. birželio men. 17 d. po-I nu Petrauskų gražioje reziden- cijoje, Burbank, įvyko LB (R) Cicero skyriaus valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 6 valdybos nariai. Pirmininkas St. Pranckevičius pateikė valdybai apsvarstyti keletą klausimų. Ponia Dubauskienė perskaitė praeito valdybos posėdžio proto- kolą.Svarbiausias šio posėdžio tikslas buvo aptarti Tautos šventės minėjimą, kuris įvyks rugsėjo mėn. 16 d. šv. Antano parapijos salėje. Valdyba turi numačiusi keletą žmonių pagrindinei kalbai pasakyti; tik dar nežinoma, kuris iš jų sutiks. Tuo reikalu pirmininkas susisieks su jais ir pasikalbės.Smulkesnę programos dalį buvo sunku šiuo metu aptarti, nes reikalingas tam tikrų asmenų kontaktavimas ir pasižadėjimas programoje dalvauti. Pirmininkas., ir. sekretorė Dubaųs- kienė, sutiko.kreiptis į numatytus asmenis, dėl programos. Valdyba yra numačiusi dar kartą prieš šį renginį susirinkti ir ga

maždaug

lutinai viską detalizuoti. Nutarta kviesti kaimyninių bendruomenių narius dalyvauti Šventėje.Taip pat valdyba nutarė surengti ir išvyką-gegužinę gamtoje. Ponams Griniams maloniai sutikus, ji įvyks rugpiūčio mėn. 5 dieną. Į ponų Grinių ūkį vykstama taip: Stevenson Expressway iki 83-čios. 83 sukti į pietus iki Archer Rd. Archer vykti iki State St., kuri ateina iš Lemont, tada sukti kairėn į kalną iki pirmo Stop signalo. Čia bus Rt 5 ir pasukti dešinėn. Už poros blokų yra p. Grinių rezidencija, kurioje kabos iškelta lietuviška vėliava. Galima vykti ir kitu keliu, būtent: Stevenson Exp. iki Lemont’ Rd. Šiuo keliu vykti iki Lemont miestelio ir pasiekus pirmąją pagrindinę gatvę sukti dešinėn, iki State St. State St. vykti tiesiai į pietus, perkirsti Archer Rd. ir' vykti į kalną iki pirmo Stop signalo. Čia pasukti dešinėn ir už poros blokų bus p. Grinių ūkis su plevėsuojančia lietuviška vėliava.Jau daugelį kartų esame rengę ne tik mes, bet ir kitos brgą- u nizacijos gegužines ’Girinių ūkyje ir visi buvo patenkint^ Tikimės, kad ir ši gegužinė bus puiki ir visiems suteiks malonaus poilsio švarioje gamtoje.Veiks baras, bus šilti užkandžiai” irt ’ kitokie, netikėtumai.. Visi ■ bendruomenės nariai;. ;ir jiems- prijaučiarįtieji bei ; kitų : ‘skyrių nariai maloniai ’ kviečiami pabuvoti gražioje vietoje. . Nepamirškim. — rugpiūčio mėn. 5 d. atvykti į gegužinę, y f -
■ " ,'. . " ’ .^■P‘ Skopas

bjižės vaizdai -iš. Panemunės žiūrint ! ' • ' < ' ‘ ‘< į T > ____________________ ■_______________________  ■ . ■ . ..nedalią ir jus išvysiu ne sapne?Gyvenimas liudija ir, kaip, brėžė, kad kiekvienos tautos sū- pergyyeha kartais, poetai, sųkly- nūs niyli savo Tėvynę ir būtų •dc ir laikinai ėmę vertinti, dirb- klaidingą ipanyti, kad lietuviui 'tinus “dievukus”. Kam. negirdė-.Lietuva brangesnė nei Lenkija- -ti S. Nėries epai, baladės ir him-,: lenkui, ar. Prancūzija,prancūzui, nai “tėvui” .Stalinui. Bet.kai ji' . O- bulgarų, poetas Simeonas pati savo elgesiu Apsitveria sau Manolovas sako:kelią atgal, kai karo metu ji at-1 “Visa, kas brangiausia -^ Susiduria anapus Uralo,,ji sielvar- na tik vieiią.kart;;--. 3- ...
to kupiną jaučia; \ •. . ’ Mes turime tik vieną širdį;. <■1 ui— Ak, pusnys, pusnys! Įkyri.! viepą piotiną;jos. Bfėt kam gi,.kanųgįguostis!! . .vieną.tįęsą;z . ., , vieną meilę, . j , ;

,.s,vįeną 1 Tėvynę. .. ..x > ■■,į„, Mipėjinftą. uždarė,ir vėl.ikį.se-

------ j .-J ■! -! ? J t f':--------------- Akademinių,! Neilgą-'paskaitą tema: paskaitų . ne- tina” skaitė .vpkiškaį penkįolik- mėgstaine ir jų nieką?, pąpąsi-jįiėlis Danielius Nagelis. Reikia genda. , “Sudurstymu” skaitauĮpaštebėti, • katP'savcP' ‘amžiui Etilai, kad jas. parašyti tenka šių/.Įinbant jis skaitė gana -vaizdžiai, .eilučių, autoriai, (tęaįlęįdžia jos istoriją .ir padėtį!skaitytojas iužyinąno nekuklu-getai pasinformavęą..;Jis pareis-? ,mą!j,.Ęet,paskaitą turi.būti ati- pažiūras. gilumą, kai' reikią* giiilPįskaii-. tįin tu d, ' • išniekintus j-unukahkiii- tųš a.rjnų^udytufc vaikus.n ui;? , ToĮįąų jisipabrėž^rikaid neita niekai,. ;kąą t hutų i: ‘‘pusė’2:: Nėrū .pusės Ja.įsvės, pusės meilės, - jfu:- ,sps, ;tięsps,. 4 pusės i ilumanižmo. .Gėrąs' jr Reikalingas-. Pirčiupy įvMoVina

tes" paskaitėlės, puskilometrinių,,Sudurstvniu’.'.eilučių.
Mo-

kė ir užuojautą ir bent ledidelę. paguodą, -.pasidžiaugė un u s esančius darbščios tautos vaikais ir, svarbiausia, mario1 jis, laks tokš atsparius’ tėvynės jausmas budingas tik tauriems, 'tėvynę ir artimą' dvasines' vertybės gėri7v biantienrs žmonėms.'t - 'Antruoju kabėjo’; K V- pirmi-' riinkas A. - Šmitas:' Jiš: pagyre

tinkanti-., ir.:,skaitovo.,Tad; parąšĮųs ąėdainės, jr “kuria-į mę’.’.,tą nelemtąjį “kminį”, ku- ris ąalėtu tikti visiems;- Darbo. ’Uį daug, būtiną, šr geroką .-ppę- čiją ..kantrybės,;j ,bzet, vaisiais., ’dži-a ugiąmės,;vi[si. Iki.;šiol, ^eje.-i -.'A ‘ SV’

Jis pabrėžė-'motiniško janšriio yrumą- motinos- meilę;“ jos at- ^idumą/ b’et’h' motinos keršto

k’į išgirsti nusiskųndimo;n;kad'■paskaita .buvusi. neįdomi, blogąi .nionuingntaą.'parašyta ar Oblogai peptęiljta, nepakanka;Tokių.*.mūsų .lieįtuvįškų. veikėju! trūksta Vorkujoj.--Katynėp.Rai- pas.njup, nedaug; regįs,|įiosnjuųsę.jf rąvięniškėsei j ml :lf? ’kaityti neprii-eįlį.i.ų^Ąbjęjų, ran.kų ' |
_______ _____ Beri - to' bestyrančiai .pr^e..kelįo.! nepakanka; To-kių: 'intoutrientų:

. '-i v .KitA '‘įpakdYtėlė skaitė uDaitie-.pągalmu iįosė '
. 17 l-_ i Irto, kur L' 2 < Y n ‘iii L-A'I ... __ ... — k.____ _

i i' Uralo., sauįė. Bąskįrijos tau •ašarų,,nešluostys!, ,■i 'Sųktįago . jos, šaljjU .,krišlolų,tJ kančių ipetų .atsisveikino šių.ei- • Kur.atvert .jūs kryžkelės, liė-liūčių, autorius... , , : ?tuyįšką sfląūtkelį? ; • t .; -J, ^ūksnią .minėjiųio dalįNov£ ,ne viskas praeidavo pro • geriau i pasakius, ųieniškąi-ta.u- ce^^ūjęos . kpštųyą, ..bet lietuvių^ tiškaį ją papuošė, inūsų -gimina- Jąlvštingalos eilės buvo labai pa--zį'jos-?nQkslėiviaį-šokėjai; jr- mo- įnėgĮos, net^ibįrę;;^ <, Jaukės .(lai buvęs .kvinte-:žydinčių kaštanų rąąi- to . vgdo.yąs) sudariosdona koplytėlė, nejau jaunystė naująjį "oktetą"’. Jis, dar tik vi- ■mąnb;ririėj<tūgY‘gfĮŽ<T'’^liai'?^*’1'I’dri^iem^ paei^s berniukų‘’.įęp^

ar „ -Iš Chicagos pašto sunkve- .• žirnio iškrito maišas su 400 laiškų. Dalis, ■'vėjo buvo nešiojama .-> .Eisenhowerio vieškeliu, © -kitus - laiškus vėjas .nunešė i «upę. Ne- aišku, kaip tas - maišas galėj o iškristi.rank- k|v. IĮ.;ul J^as oiau^kąJ \-Pradžioje ’ji^padėjavo,'nėfūTiri-’ žrnoipų, •ilric,ųIi$..;,|ri.iS^^ rengi > apie»- h;;’.-: ci..i u ;■ v ik ■ i tėvynę,,. kąlbėti -.lakiais, ■> po^au..kiafš, ar. jšsiręiškipiaj,?. Jpąugu-, .. ma,į mane*. kalbėtoją, (r! tęgalį-i mę apie’.tėvynę syąįįoti, gųąrsįnęj-■ retai svajones . ne.iiųsilęįūžią; ;;žo-i džiams savo meile;- jos^tyru-r .<i e ' ... v; .-. v- ■ t . ?;u .j nių. J ąd,. lę:^ — f^SĮibętpja, ' ■'] t tėvyne ^leisiu. kaįb.ąiiLppėtąmk,’į pąbiėžd^u^a,,tad,.tai
. bųfinai ir, mano .jausmai, r ! ' Tautoj,. dain iųs.. Aląirppis< jbąijgiri vieną, iš savp£,^ilįų-;jĮpąiB,ę-khųt J ,, T: - - ,.r:;n -a -’Al 'ę-— (iraži tų, rs.rirnkbritngi Tė- jvynę, [.šalis kur miega ka.puos didvyriai! y ■ ; ę v ;^Ne vęltųį bočiau Ją.veįta ipygy-: riė} ne veltui dąinirii plačiai, iš- Wė. 'tm.--ii.j (^tri kas lik nebūdingą nnūsų.I^ėyynei anot Maironio?-, -j : į—- Ir žemčiūgai, žalios rūtos, rausvi dobilėliai, raiboji gegelėj Sinūtkelis, ,-prie kelio; va,, tenč i įrirą.eįdamąs keleivis uriiąų $ody

sudursty- niai patink.

Dre<i Machi i Tarsi himną gieda. Maironis: ■ kritusioms 4iž Tėvynės laisvų: ’ j —/ Saulė leidos .geltona.- ant •Vilniaus, kapų, kai dtlobf kareiviai ten kas. - -- ' • ’ .r - >Ir paguldė daug brolių greta j milžinų, ir Viešpats jų priglau- I dė dvasią.Nemažiau Tėvynę branginančių poetų yra ir^įšeivių tarpe:; Algimantas Mickus, ratida.ne t | ?niegu užklotus tsuikųs. pžii^is ;sentimentų: ... \ " -<■_.— Laukai po sniego anklo- dėjp pabalę, vadina grįžt maną dėm pabalę, vadinįiį grįžt maiie. Kada pabaigsiu ■ aš fę.emt?|n:o

Mykolaičiui-Pulinui, A.'jo papildomai įsijungti į gimna- zijos meninę veiklą. . Jis akor-Mickevičiui ?"• OI ir banė^mų p^>igUosti prigrojo^dautiniamsĮ šokios I fantazijos rašytojai rą^Ma ^njįiazijpj’ gyvehan-daiig. Antai j-prof. ilakšta^iro-lčiųfevėcių,:■ keli^noklnių irįno- diriejo galimybes vKlerns. lietu-fkytojų sudarė pjiikų chorelį,’ku- •viapąs keltis į^Britų Hondūrą iię'ris ’a'tfikb kelias puikiaTliarmo- riėn.įį . . įkurti Lietuvą! Vėl gi'nizuotas liaudies dainas.'freijjįtiniams budinga daina nuo* Prieš skirstantis šių eilučių -atiiĮenamų ją, sakų/.tik autorius "ypač nųbšir<^aai įJižfė-t-ėatnaujinęs IMairėj&is: ; I kojo už’"parairią ruošiant šią— Leiskit.^TijTevynę, '-teisiat- šventę, kunigui SkėriujT-Tai -jis, pas savus, t^tĮ?, nurjjps kriūtine, mūsų įgaliotas ^arėsi--s'u šokė- atgaivins jausmūS.“ - " L?? ž.'jjais, prasek direKtorių- leidimo, . Nuo Tėvynės atskirto poeto Brazdžionio eilės skamba t irui liūdnai, bet ir jiaguotlžiaričiai';;—’Myliu Lietuvą iš tolo, visa širdim, visa siela..'Gir senasis Venclova rašė: 'e— Mano tėviškė męynaš^Ne- iįįueO Ving^, ^jnlartriiai Jkrcm-^ jai Jr sena Palanga, supa vilnė raniįiei drungnas vėjas aptingęs, sųrėjy plakas pavargusi marių- banga.
■ 7 / 2A. i V enclova. hai gi g? "savosu patosu:- Amžių smūgiai giliai veidą išraižė, akys dūbso bėm : nuo rūsčių sopulių, priešai kankino ir draskė ir aižė 1 lad kaipgi aš tavęs nemylėti galiu 'c ■Gaila,- sę(iasiš'Wenclova mirė. - Kazin krifp jis įbūtų vertinęs sa? vo sūnaus eileš, kuriose jis Mr-! tina, kad IJetuyg ir' dabar te* -. bednąskoinri *r -Iplk-aižoiaa-.L žį>aigdąjBaą, Nrigelianė pa-'

j rūpinosi ir pergyveno šventės pasisekimu, p^.jai pavykus^, esu tikras, jis džiaugiasi nemažiau už rifus — rierigifiio šeimininkus. Gi iš mūsų pusės — jam didžiulis. lietuviškas ačiū!Iki sekančio karto!
Algirdas 'Vai avinukas. ■/ ‘Saaro “ krašto apylinkės pirmininkas
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Oan ba a Bom Lotart

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSWAY Dlt/WMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

-v»fcnc& is tbs place that is made 
out cf dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six year*. That means your dreams 
.an come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
■silar dream by joining the Payroll 
■savings’‘•ar where ynu work, or the 
iend-e Month plan where you bank.

Before you know it. your Amencxn

E Bnw.lt pay F'•% Ir.terpM when U*
maturity af 5 ytnr*. 10 tnoniha (45 th« Anrt 
ymr). Bond* are if ctotan, <
d*»troyad. When they c* n be cnahtd *
•t benk IntffTMt ū nnt tubw*U te Mat# C
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For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin^ has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tabl-ct. And
Anacin combines that strength 
with safet/?'"’

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a. 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

yOU'LL RUN INTO TROUBLE IF ‘ ■* • 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY-_

Z — NAUJIENOST CHICAGO 8, IK Tuesday, June 26, 197Q'

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN

THE right lane.



NAUJŲJŲ GINTARĖLIŲ DEBIUTAS ITS AMAF.IN^IĮžengus į Conrad Hilton viešbučio didžiąją salę, pasijutau lyg į kokio filmo ekraną įlipus. Didžiulės kristalinės lempos kabojo nuo aukštų lubų. Senoviškos freskos puošė palubį, o ni-
gintaro akmens magiškąją galią užlaikyti jaunų lietuviškų porų meilę vienas kitam ir, perkelta prasme, savo tėvynei.Debiutantes išvedė jų tėve- l;ai, pasipuošę juodais frakais iršos su sunkiomis užuolaidomis j lydimi įvairių lietuviškų liau-ji <bes dainų garsai. Šiais metais i lietuvių visuomenei buvo pri- I statytos Simonetta Giedraitytė' (Č kaga), Svajonė Kerelytė (Lemont), Silvia Kučėnaitė (či-1 kaga), Mary Ruddy (Čikaga)J Maria Sutkutė (Homewood), Lisa Wenckute (Itasca), Susan Vileikytė (Palos Heights) ir Rima Žukauskaitė (Hinsdale). P. Daužvardienė suminėjo kiekvienos atliktus darbus lietuviškose organizacijose, kiekvienos talentus ir studentiškas ambicijas, taip pat palinkėdama joms Į daug laimės ateityje ir lietuviškosios dvasios ugdyme.Besišypsančios gintarėlės gerai nuteikė svečius pašokdamos , debesėlį (abrūsėlį). šešiolika - palydovų ir aštuonios post- < mu padėjusi į vargą pateku- debiutantės įsijungė atlikti lie- j siems lietuviams.tuv’škų liaudies motyvų muzi- ■ Nors kiekvienas svečias, už- kos kotilijoną. šiais metais post- į klaustas kaip patiko balius, at- debiutančių vardą Įsigijo Dana Radzevičiūtė, Vilija Kerelytė, Asta Grinytė, Deborah Martin, Irena Sajauskaitė, Linda Lut- kutė, Anita Giedraitytė ir Janet Ruddy.Vakarienės metu buvo pristatytos Gintaro baliaus stipendijų • Dana Juodvalkytė ir Lauryną laimėtojos — studentės Daiva Vaičekauskaitė buvo sužavėtos Baršketytė, Dana Juodvalkytė, ir salės puošnumu, ir pačia gin- Birutė Tamulynaitė ir Lauryną Vaičekauskaitė. P. Praurimė Ragienė, stipendijų, komiteto oirmininkė, joms įteikė čekius, iš viso vertus 3.750 doleriu. įsidėmėtinas faktas, kad šitie pi-- nigai atidėti nuo praeitų metų baliaus padaryto pelno. Didelė šio pelno dalis taip pat skiriama mūsų pagarbos vertai BALFo organizacijai, kuri per didelį metų1 skaičių yra su pasišventi-

lyg altoriai dabino aukso sienas. Salę supo balkonas. Vienoje ir kitoje pusėje iškilmingai kabojo Amerikos ir Lietuvos vėliavos. Ties viduriu galinės sienos buvo pastatyti dideli baltų lentelių vartai, išpuošti puokštėmis baltų gėlių. Prie stalų susėdę lietuviai šnekučiavosi, nekrantriai laukdami didžiojo Gintaro baliaus pradžios.Devynioliktasis Gintaro balius įvyko birželio 9 d. Kasmet ruošiamas Čikagos Lietuvių Moterų klubo, balius yra rengiamas pristatyti gimnaziją baigiančias lietuvaites lietuvių visuomenei.Būti gintarėle reikalauja daug pasiruošimo. Viena šių metų debiutante, užklausta kada pradėjo baliui ruoštis, atsakė, kad balandžio mėnesį jau prasidėjusios repeticijos. Buvo reikalinga išmokti grakščiai nusilenkti ir per pristatymą tiksliai žinoti kur-eiti ir-ką daryti. P. Giedrė čepaitytė išmokė du sustilizuotus tautinius šokius, valsą ir kitus tradicinius šokius. Žinoma, gintarėlės turėjo įsigyti baltąsias suknias, o svarbiausia, turbūt; pasikviesti po du palydovus, lydėsiančius jas kotilijone.Gintaro balių savo žodžiu atidarė Čikagos Lietuvių Moterų klubo pirmininkė p. L. Dargienė. Ji nuoširdžiai pasveikino visas gintarėlės ir jų tėvus, išauklėjusius jas lietuviškoje dvasioje. Sekė klubo pareigūnės p. Wenckienes sveikinimas. Gintarėlių pristatymas buvo pavestas Lietuvos gen. konsulei ir klubo garbės' pirmininkei J. Daužvar- dienei. Savo įvade ji apibūdino
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sakymui turėjo tik džiaugsmo ir pasigėrėjimo žodžius, vakaras turbūt didžiausią Įspūdį padarė dviem labai ypatingoms viešnioms, stipendijų laimėtojoms. Tik prieš kelis mėnesius su šeimomis atvykusios iš Lietuvos,
tarėlių pristatymo tradicija. Lauryną pabrėžė, kad dabartinėje Lietuvoje į panašaus lygio balių paprastam žmogui patekti būtu kone neįmanoma. O kad per kelis mėnesius daugiau grožybių ir lietuviškos veiklos mačiusios čia, negu per visą savo gyvenimą Lietuvoje, pripažino abidvi.Baliaus oficialiose kalbose ir pristatymuose vyravoNAUJIENŲ

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

RURAL OUMA
PRESCRIBE

/AS A

FOR STOMĄ CH
AILMEHTS!

fcūti sėkminga, jei vyriausybė , pasirūpins tinkamu išauklėjimu į ir gerai aprūpins tuds, kurie tarnauja. O kas lieė*a nepavei- Presley jau kiek užmirštas, bet. kiamą opozic.ją. tegul ji ir tojo palikimo kainos tebekyla. | au Vienas Presley auksu dažytas“ automobilis (1968 m. Cadillac) parduotas už $30.0(4). Jį pirko vienas Saudi Arabijos biznie-' rius. Automob:lio kaina iš var-į žytinių nustatyta S25/000. bet J vienas arabas (tikriausia, buvęs Elvio gerbėjas), bijodamas, kad kitas nepaveržtų. uždėjo dar, $5.000 ir už $30.000 1968 m. Ca-! dillac automobilį su lentele ELVIS PR nusipirko be varžytinių. Ligšiolinis savininkas tą metų gruodžio mėnesi Kennedy automobilį prieš metus laiko į aeronorte padarė šešių milijo- buvo už $5.000 pirkęs iš Presley uošvio Paul Beaulieu.

E. Presley "relikvijos(PRESLAUSKO)
poeziją ska’tys ir gita- 
bins, dar toliau pasa

kojo profe:orius.

SS mifjcnu plėšiku 
Ūkimas FBI spė- Brookly- tuščiameNEW YORKAS — Po a. kad penktadienį ne rastas nušautas ir sklype pamestas už žmogžudystę teistas Paolo LiCastri yra v’enas iš tos gaujos, kuri praeitų

JMF 8HAKED CKWt&XH 
OF INOiA OSES tTS ElOCflTEO 
muzzle AS A GUN TO Shoot m 
insects .. usng DROPS 
ViffTER AS BULLETS /

MUMAn
ISO-LBS OdnTAimS 113-LBS. .

WATE.£ And DAily
SUSTEMANCe. ElTMEK AS &

UQu‘D COMBINEDFoco 5^-lbs of vtfrrER.'
MŪSŲ SPAUDOJEJaunimo kultas tėbera gyvas- i • »Po 1960 metų Amerikoje pradėtas propaguoti jaunimo kultas. Virš 30 m. asmenys kai kuriuose sluoksniuose buvo išjuokiami ir viešai . kritikuojami. Lietuviuose tas kultas pasireiškė gana vėlai, bet ilgiau užsilikoMename, kad Trečiojo PLI kongreso ruošėjai atidžiai dabojo, kad tarp jaunimo neatsirastų koks nors jaunai atrodantis, bet turįs virš 30 m. Darbininko redaktoriai ta liga dar ir dabar tebeserga. 25 nr; vedamajame “Liet. Bendruomenė jaunėja” tuo reikalu taip rašoma:“Malonu pastebėti, kad kiekvienoje apygardoje yra jaunų žmonių. Turime visą eilę Tary-

an§^ Įkalba, atsižvelgiant Į didelį

bos narių, kurių amžius yra 22- 30. Jauniausi vra 22 metu. Tokie yra net du išrinkti. Nemaža yra ir tarp 30-40 metų.Nustebino Chicaga, kur Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė gavo daugiausia balsų, pralenkė net stambius bendruo’meninin- kus, kurie seniai plaukioja visuomeniniuose vandenyse ir turi savo svorį”.Redaktoriai klaidina visuomenę, nes nekreipia dėmesio i gyvenimo faktus, nežino ar nenori žinoti, kokia yra tarybos užduotis ir visai ignoruoja istorinę patirtį. Istorijos šaltiniai vaizdžiai rodo, kad senovės Graikija pasiekė aukščiausios gerovės ir žydėjimo visose gyvenimo srityse, kai įstatymus leido ir valdžiai patarimus davė vyresnio amžiaus asmenys, išrinkti i vadinamą Seniu taryba.

Ar kariuomenes prievole 
nebebus reikalinoa?CHICAGO. — Sociologijos profesorius Chicagos universitete ' ir kariuomenės prievolės (konskripcijos) specialistas M. Janowitz pasakė žurnalui “People”, kad kariuomenės prievolės nebereikės, ji yra mirusi.Nereikia pamiršti, kad gyvename atomo amžiuje ir didelės armijos nebereikalingos, kadangi nauji ginklai yra daug efektyvesni, pasakė prof. Morris Janowitz. Jis tikras, kad savanorių armija, vien iš savanorių, gali

nu doleriu vagystę.Paolo LiCastri nužudymas tai ; jau devintas, kaip spėjama, iš tos pau’os. kuri ap;plėšė vokiečiu Lufthansa Airlines termina- • lą ir atl’ko stambiausią pinigų va°vstę JAV istorijoje.LiCastri buvo nelegalus svetimšalis. 1973 metais nuteistas už žmogžudystę ir 1978 metais deportuotas į Italiją ir šio birželio 13 d. rastas nušautas. Dar septyni vyrai ir viena moteris, kurie arba dingo be žinios, arba buvo paskutiniais mėnesiais nužudyti, kaip įtariama, priklausė tai plėšikų gaujai.—. Pirmosios atomo bombos sprogimo metu gretimame apkase esantiems kariams nepasakyta, kad ta vieta pavojingai užteršta. Po 30 metų keli apkase buvę kariai nori traukti teisman vadovybę.Aušros 1 nr. buvo atspausdintas šūkis bei pagrindinė mintis: “Žmonės, nežiną istorijos, visuomet lieka vaikais”. Dėl tų vaikiškumų patys Bendruomenės vadai ją suskaldė. Dabar tai _ pamiršę Darbininko redaktoriai’ tarp Žydų Lygos narių ir vietos nori tą plyšį padidinti. I nacių. Tvarką atstatyti turėjoK. Petrokaitis miesto policija.
— Clevelande praeitą savait- ' galį įvyko aštrus susikirtimas

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo 3. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

svečių. Vis dėlto, visi žodžiai ir nuotaika buvo persunkta lietu- Iviška dvasia ir pagarba lietuviš- ‘kajai kultūrai ir liaudies sutartam menui. Tai pastebėjo ir Conrad Hilton viešbučio orkestro nariai, jau trečius metus atlikdami muzikinę, vąkaro dalį ir groję šokiams. Mano' paklaustas apie baliaus įspūdžius, dirigentas paaiškino, kad su-lietuviais dirbti vienas 'malonumas, nes jie labai nuoširdžios -ir simpa- | tiškos prigimties žmonės. Jis dar pridėjo, kad lietuvišką muziką išmokti orkestrui buvo labai įdomus uždavinys. Tiesą pasakius, lietuviškų motyvų dvasia muzikoje buvo taip aiškiai juntama, kad muzikantai patys galėjo būti palaikyti lietuviais.1979 m. Gintaro baliui praėjus, tegu gintarėlės nepamiršta ką tai reiškia būti lietuvaitėmis. Tegu šitas vakaras pasilieka kaip ramstis tęsti lietuvišką veiklą. O gintaro akmuo tegu joms visuomet primena dvasine prasme dabar taip tolimą tėvynę ir ugdo jai gyvą meilę.
R. Tričytė

Vienok vedamojo pabaigoje taip rašoma:— Gerai, kad jaunėjama. Tai rolo, kad Lietuvių Bendruomenė- yra tvirta ir galinga organizacija ir kad ji ilgai gyvuos! įtekmės jai! Sėkmės ir naujai! $=tai Tarybai. Tegu ji sujudina! jvlsą Lietuvių Bendruomenę!”

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
Tel. 476-2206

ENERGY 
WISE .

Limit use o< dlswashar 
to once ■ day, after the 
waning meal, and cut 
excessive use of Water I 
and electricity.
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SLA - didžiausioji lietuvių organizacija
< “ A * . _ *

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje — SLA — yra 
pati didžiausioji, turtingiausieji ir pavyzdingiausiai 
-tvarkoma Amerikos lietuvių organizacija. Rusų paverg
toje Lietuvoje gali būti ir didesnių organizacijų, bet ten 
žmones okupantas į tas organizacijas suvaro, tuo tarpu 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra laisvų lietuvių 
sudarytas. Niekas į SLA lietuvių nevaro. Jie patys eina, 
tampa nariais, ir susivienijimui priklauso iki mirties, o 
kai kurie nariai priklauso ir po mirties.

Amerikoje buvo lietuvių, norėjusių didesnius lietu
vių ,susivienijimus suorganizuoti, bet jiems • nepavyko. 
Dar ir šiandien pas mus yra keli gudragalviai, kurie įsi
vaizduoja, kad jie vadovauja pačiai didžiausiai lietuvių 
organizacijai, bet taip atrodo tik kreivoj jų vaizduotėj, o 
tikrovė yra visai kitokia. Kad žmogus priklausytų ku
riai organizasijai, tai jis privalo pareikšti norą toje or
ganizacijoje būti, kultūringame vakarų pasaulyje jis 
privalo tą savo'norą pareikšti raštu ir pasirošyti. Kas to-; 
kio noro, raštu .nepareiškia, tai tas nėra, narys. Vien tik 
vado .pareiškimu,' kad .yisi Jietuviai yra.; jo .vadovauja- 

' mos organizacijos nariais, tais nariais juos nepdaro. Bet 
. jų rašyto pareiškimo jie-netampa nei sųsiviepijimo, nei 
• bendruomenės iiariais. Tokią vaizduotę - turėjusieji va

dai laikui bėgant pamato savo klaidą, bet kiek jie privar
gina paprastus mūsų tautiečius, kol įtikina..

SLA pagrįsta rimtais pamatais SLA narys parašo 
pareiškimą, pasirašo ir pasižada priklausyti susivieniji
mui dirbti kuopoje, mokėti mokestį ir apsidrausti. Ap- 
drauda nedidelė, bet ji tikra,-lietuviška, nelaimės valan
doje ji ateis.

SLA yra pati turtingiausioj! organizacija, nes lie
tuviai iš.prigimties yra teisingi ir taupūs žmonės. Ne
galime tvirtinti, kad lietuvių tarpe nebūtų žmonių, no
rėjusių pasinaudoti geradarių lietuvių sudėtais pini
gais, bet susivienijimo nariai mokėjo nuo jų apsiginti. 
Prie didesnių sumų jų neprileidb, o jeigu kuriš iš SLA 
pasiskolino, tai dokumentus taip padafė, kad skolą grą-

ST. MATULAITIS

DELIONGO KELIONĖ
(Tęsinys!

4. ŽANETTA PRAŽUVO
Po trumpo džiaugsmo ,kad atrado naujas 

salas greitai atėjo didelis nusiminimas; ledai kas 
kart vis labiaus spaudė Žanettą, plaukiančią 
drauge su ledais šiaurės link. Dabar ant 
garlaivio pradėjo gulti kaskart vis daugiaus le
do keterų. Besiriedamos viena ant kitos, keteros 
iŠ ledd gabalų slinko vis artyn Žanettos. Ledas, 
ant kurio gulėjo garlaivis, pradėjo iš visų pusių 
skilti su tokiu trenksmu, tarytum kas šaudo iš 
patrankų. Pagaliau ledas suskilo ir pasidarė pra
perša toje vietoje, kur gulėjo garlaivis. “Žanet- 
U” atsistojo ant vandens. Kai kurie jūrininkai 
nudžiugo, pamatę, kad “Žanetta” vėl tiesiog at
sistojo, nesidžiaugė tiktai kapitonas Deliongas; 
jis aiškiai matė, kad jeigu ledas vėl susiglaus, 
tuomet galas “Žanettai”, ją sutrupins į druzgus. 
Taip ir atsitiko. Iš ryto 12 birželio, kuomet visi 
jūrininkai buvo ant ledo, skaldė didelius ledo ga- 
bulus ir leido juos į praperšą, kad nors truputį, 
sumažinti ledo slėgimą ir neduoti suspausti gar
laivį. P diongas jau pastebėjo, kad ledas vėl su
siglaudžia ii- praperša eina mažyn. Neilgai tru-
kus ledas taip suspaudė “Žanettą, jog anoji vėl 
atsigulė ant šono ir pradėjo labai braškėti. Po

t

žino. Sunkiausiais ekonominės krizės metais lietuviai 
mokėjo savo reikalus pavyzdingai administruoti, kad 
niekas negalėtų pasipelnyti visų lietuvių susi vieni jiman 
sudėtais pinigais

SLA pavyzdingai tvarkė savo pajamas bei išlaidas 
ir stiprėjo. Nežiūrint į kelis blogus morgičius, SLA pa
jėgė augti ne tik narių skaičiumi, bet ir finansinėmis at- * 
sargomis. Susivienijimui priklausė įvairių pažiūrų bei j 
įsitikinimų žmonės. Susvienijime atsirado grupė lietu- j 
vių, susižavėjusių nepaprastai didelėmis rusų revoliu- Į 
cijos idėjomis, fyžosi pagrobti SLA kontrolę. Tada SLA 
seimas buvo ruošiamas Chicagoje, kur buvo sudarytas
komitetas seimui ruoštt. To komiteto narių tarpe kilo j 
mintis nejučiomis pravesti į SLA vadovybę žmones, ku
rie, savotiškai manipuliuodami rinkimus ir atstovus, ga
lės pasiimti savo žinion dešimtmečius puoselėtą lietuvišką 
organizaciją, bet jiems nepavyko. Suvažiavusieji atsto
vai, pamtė partiją, kuri tuo metu jau buvo išgijus, Ame- • 
rikos lietuviai socialistai, ryžosi bendromis jėgomis ne- ‘ 
leisti mažai grupei užvaldyti didelio lietuvio susivieniji
mo. Dr. P. Grigaitis, Kazys Gugis, M. Vinikas, St. Gegu
žis ir jaunas Povilas Dargis pasitarė dėl priemonių SLA 
apsaugai. Jiems pavyko įtikinti seimo daugumą ir ne
leisti SLA klysti nuo teisingo ir lietuviško kelio. SLA ap
saugojo ir apsigynė nuo organizacijos grobikų, kurie 
tais laikais bandė užvaldti ykitų išaugintą orga
nizaciją.

Išleista SLA istorija gana plačiai pamini sunkius 
kelius, kuriais šiam susivienijimui teko išeiti. Vadovybei 
teko išgyventi sunkių momentų, bet ji pajėgė pastatyti 
lietuvišką organizaciją ant tikrų lietuviškų' pa
grindų.

Stipriausias šios lietuviškos organizacijos cemen
tas buvo tolerancija. Lietuviai turi labai griežtas pažiū
ras. Lietuvių dauguma yra katalikai, labai griežti kata

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

SENIEMS LEITENANTAMS j Laikinąją Vyriausybę, kuri bu- 
Įvo įsikūrusi Taupomųjų .Kasu
Rūmuose, Laisvės Alėjdje. Bet 

atskirus asmenis bei įstaigas, Vokiečių okupacijos sąlygose tai 
moraliniu teroru bei agresyviu tėi>UV0 tiktai simbolinė apsau- 
įtikinėjimu naciai stengėsi ga jj lengvai.galėjo būti įveik- 
Įjungti lietuvius į karą prieš" i nacių remiamų kinkluotų 
Sovietų Sąjungą ir kartu pri ekstremistų, kaip lygiai lengvai 
versti savanoriškai atsisakyti j galėjo būti smurtu likviduoti ir 
nuo nepriklausomybės minties. 
Ši akcija buvo nukreipta ypa
tingai į Laik. Vyriausybę ir Liet.
Aktyvistų Frontą.

Laikinoji Vyriausybė be to 
dar tūrėjo ir vidaus sunkumų. 
Voldemarinirikai, kurių vieni 
išėję iš komunistinių kalėjimų, 
kiti atvykę iš Vokietijos, buvo 
priešingi Laikinajai Vyriausy
bei ir skelbė, kad jiems, volde- 
marininkains, yra atėjęs Jaikas 
perimti vadovavimą lietuvių 
tautai. Jie esą nuo seniai jau .bu- 
vd vokiečių nacionalsocialistų 
draugai, kai tuo tarpu Laikino
joje Vyriausybėje beveik visi 
esą aiškūs antįnaciai. Tokios 

į nuotaikos vyravo viename eks
tremistiniame voldemarininku
- . ____ S ’ - - -I *

sparne.
Voldęmarininkams apraminti 

buvo padaryta visa eilė pasita
rimų, net siūlant įvairių vietų 
vyriausybėje, bet su viena sąly
ga. kad jie atvirai ir viešai rem
tų Lietuvos nepriklausomybės 
mintį. Pirmuose pasitarimuose 

| jie su ta sąlyga Sutiko, bet vė- 
lesniu’ose 'atsimetė. Pajutome, 

nacių pareigūno Kurmio veiklos jje n^mri savarankiškumo 
-Hzultatai Kaune pradėjo labiau ■
i^škėti. .. . <

Sukilimo pastatytoji Laikino
ji Lietuvos Vyriausybė' skubėjo

Keliems seniems lietuviams 
(leitenantams, sukilusiems prieš 
i Lietuvos prezidentą, vyriausybę 
I ir tiesioginius savo viršininkus, 
norime priminti, kad jie neat
liko <savo pareigų, nusižengė 
veikiantiems įstatymams ir ka
rio drausmei. Dabar jie rašo at
siminimus, sako kalbas ir sten
giasi pateisinti nepateisinamą 
elgesį.

Priimdami nacizmą, jie kartu 
su naciais konspiravo, prieš

likai. Lietuvių tautos reiklai taip susidėjo, kad net visa^Ambrozalclol vyriausybę. Jiems.
tauta tapo katalikais. Lietuvoje savo laiku buvo įsiga
lėjusi reformacija, atnešusi lietuviams kitus tikė
jimus. . . ’

Einant sena tradicija, vienas tikėjimas turėjo nū-, 
galėti kitą. Lietuvių neapykanta kitaip tikintiems būtų 
juos sunaikinusi, jeigu Amerikos lietuvių tarpe nebūtų 
gimusi tikra tolerancijos idėja. Amerika didelė, o lietu
vių skaičius šiame krašte buvo labai mažas.Lietuviai tu
rėjo išmokti kitaip galvojančius savo tautiečius gerbti, 
kad galėtų apsiginti nuo didesnio pavojaus.

SLA nutarė tvarkingai tvarkyti iždo ir pašaipūs 
reikalus, ir toleruoti kitaip' galvojančius savo tautiė- 
čius. Ne visuomet- daugumos pasiūlymai buvb tikslūs, 
kartais gerų minčių duodavo ir mažuma. Reikėjo tole
rancijos visų išklausyti ir pasirinkti pačius ^geriausius 
-pasiūlymus. ■ 3

Tolerancija nušlifavo aštruiftuš, pagrindinius klau
simus išstūmė priešakiu, antraeilius atidėjo Į šalį. Visi 
SLA nariai pramoko bendromis jėgomis rūpintis nė tik 
Lietuvos ir SLA reikalais, būt mokėjo atrinkti tblėfantttš 
•žmones ir pastatyti juos priėšakiri. SLA dilėse yra įvai
riausių įsitikinimų ir pažiurti žinomų, bet tolefailcijbš 
metodas, tikinčiųjų politikos iiėįžėidamas, leidžia orga
nizacijai parinkti mokančius vienyti pagrindiniais klau
simais, ir nekreipti didelio dėmesio į antraeilius.

Tolerancija lietuvius sujungė Į SLA,- reikia rfidiiyti; 
kad ji vieningai juos ir toliau vės.

valandėlės staiga garlaivio lubos su trenksmu 
sulūžo ir jose pasidarė daug plyšių pb pusantro 
masto pločio.

— Greičiaus nuleiskite laivus ir nuvilkite 
juos toliaus ant eldo — paliepė kapitonas. Matro- 
rai išpildė jo paliepimą.

Tuom tarpu dideli ledo gabalai Užgulė ant 
garlaivio užpakalio, nuo ko pirmgalis pakilo į 
viršų. Po valandėlės vėl trenksmas ir garlaivis 
trūko dar vienoje vietoje. Deliongas pamatė,kad 
ledai perlaužė garlaivį taip, kaip mes perlau- 
žiame lazdą. Per plyšius vanduo greitai bėgo į 
garlaivio vidurį.

Kad nepasilikti be maisto tolitnoje šiaurėje; 
jūrininkai skubiai puolėsi nešti ant ledo dar 
esančius garlaivyje daiktus, kurie gali būti jiems 
naudingi: valgį, drabužius, paraką, šviną ir t. t 
Viską dėjo ant ledo toliau nuo, garlaivio. Tą 
pačią dieną 4 valandą, kuomet ledai vėl išsisky
rė, sulaužyta “Žanetta’’ nupuolė į praperšą ir nu
skendo jūrėse Tokiu būdu 28 vyrai pasiliko toli
moje šiaurėje tarpu ledų ir sniego. (Mat, 6 iš ma
trosų lig to laiko jau buvo numirę ir dabar buvo 
jau tik 28 žmonės).

5. SUNKI KELIONĖ LĖDU
Pasilikę toli šiaurėje ,kur žmohės dar nie

kuomet nebuvo, nelaimingi keliaūtojai manė ką
darvti, kur eiti? žinojo tik tiek, kad eiti namo, 
reikia pietų link. Nors sunki turi būti tokia ke

l 
l f i

ir visiems lietuviams..verta, pa
skaityti, ką vilkai, planavo ir su- 
konspiravo. .. »

Spausdiname Adolfo Damūšio 
straipsnį. Damušis buvo glau- 
'dūš Ambrozaičio it Brazaičio 
bendradarbis, pas Kurmį susiti
kęs su buvusiais leitenantais, 
rddšian’čiais nuversti Ambrozai
čio vyriausybę.

Maiibrtife, kad ir platėšniėms 
Hfettlvių šltiokšniarriš bus įdomu 
susipažinti su Dainavos savinin
ko nuotaikomis.' ’Damušis savo 
^įsiminimus rašė 1955 metais, 
juos spausdino “Į Laisvę”. ' x
—SVEČIUOSE PAS KURMĮ—

1 ■ ■ > ■

Jau keturios Savaitės bdvo 
praėję nuo 1941 metų sukilimo 
prieš sovietinius okupantus, kai lėšnitiose atsimetė. Paj utorną 

ir sprendinio galios,, bet yra 
saistomi kažkokio užkiriišįč.

Liepos 23-14 naktį valttemari- 
- - - ~ - - ninkai įvykdė pučą Itbmendan-
grąžinti bolševikų sugriautą ūki tfirojfe Kaune. Murii&buvo keis- 
|į galimai norfiialešflfe •-padėtį, j |įį, fcgįfej jie fiesikėšino į kittiš 
Skubėjo, nes buvo juntama, kad Laikinosios Vyriausybės narius 

I naujieji okupantai yra nepaten- įr tesuėmė kuriam laikui tik ,vi- 
kinti Lietuvos nepriklausSmy- datte fėikalų minislėti.' Lieid- 
bės paskelbimu ir Laik; Vjfriau- Vių ALtyMšta Frofttb dailiai 
š£bės amžius bus neilgas. Per sustiprino sargypa prie įėjimo į

lionė, bėt jie rifenušiminė, tiibjau sūslcatb rudltis 
į kelionę ledd. Kelioriė iokia fieišpašak^tai slin
ki; Jūrių ledafe retai kur esti lygus, tankiausia 
ant jo stovi stačiai pastatytos didelės lėflb ktski- 
loš; arba tęsiasi ilgos ledo keteros, pasidariusios 
iš susigrūdusių ledo atskalų; tokios kJtėbdš žab
tais turi po kelife sieksnius aukščio. Dar sunkiaus 

u odų vasarą, nes tuomet ant ledo pasi
daro daug vandens ir atsiveria daugybė praper
šų. Sunku pereiti per tokį vandenį tankiausiai, 
plonu ledu užšąlusį, o dar šuhkiau pereiti per 
praperšas. Nieko dar būtų eiti tuščioms, bet čion 
persieina visą savo lobį nešti ant saVęs arba vežti 
rbgėsė. Tiesa, keliauhiilkai pb Šiaūrės šalis pa
prastai ima su Savim siautės šunis, kUriUOs kin
ko į rogės. Tie šunes dideli Ir stipfus. Lėike di
dėlių šdlčių jie įsikasa į sniegą ir guli iiiėko neat- 
boddmi. Juos kihko į teUgvJs tdges. Pirniutinis 
paprastai eina sėnas, išrtiititihgJs šuva, kai|x) va
dovas. žinoma, šunis nežaboja kaip, kaip ark
lius, o kuomet teikia sustoti į shiegą, pirm rogių 
Jsihėigia lazdą. Šunes pajutę ,kad kaš laiko, su
gula ant sniegd. Norint pasukti į dešinę arba į 
kairę pusę, reikia surikti atsakančiai, 6 šuni
mis geru keliu į valandą galima nuvažiuoti 12. ar 
15 varstų ,o pet dieną 120 arba 150 verstų. *Su 
jais galima vežti ir sunkenybės. Į rogeš piikifiky- 
Uš 9 šUtiimis galima dėti 15 pūdų.

Mūsų kelidhninkai taiįJogi tūrėjo 23 lūriis, 
bet viską negalėjo ant jų sukrauti, daugumą pri-

4 —

narius

vyriausybės nariai.
1 . į

Mūšų vėliau pasitvirtinusiu 
spėjimu, voldėmarininkains eiti 
Į Laik. Vyriausybė nepatarė vo
kiečių šati^iinias, imtis gi smur
to- priėš Laik. Vyriausybę vbl- 
dęmarinjjikai vengė, bijodami 
lietuvių tautos neapykantos.-

Tokiose sąlygose-apie liepos 
mėn. 26.-27 d. per porą įtakingų 
voldemarinįrikų man buVo pra
nešta, kad J. Brazaitis ir aš esa
me kviečiami atvykti pas /-‘di- 
d^į,^,liętuvįiį ' dnaūgą’; Ktėmįį. 
Jis esąs svarbife vokiečių .parei
gūnas,- lietuviškos kilmės klai- 
pėdietis. ir norįs susitikti su lie
tuvių “katalikų, anrisovietiriės 
rezistencijos” atstovais. tPas jį 
būsią irivoldemariiiinkai. ’

Apsvarstę nusprendėm ,̂ ka< 
Juozui . Brazaičiui, s einančiam 
Laikinosios Vyriausybės minis- 
terio pirmininko pareigas, nede
ra ten vykti. Tą misiją atlikti 
buvo' pavestd prbf. L Zenonui 
Ivinskiui ir man. Buvome/nusi
statę pasikalbėjime laikytis 
džentelmeniškai, bet kietai, aiš
kiai iškeldami mūsų pagrindidį 
tikslą Lietuvos nepriklauso'my- 
bę, kurios ’ftiškirhasi atvykę vo
kiečiai varžė. - ' >

(Bns daugiau)

— Floridos aukščiausias teis
mas nutarė palikti mirties baus
mę dviem nusikaltėliams — 
žmbgzudžiaifis; Vienas ramiai 
sutinka mirti, tik pageidauja; 
kad jo mirtį parodytų televiziją.

§ėjo gatieffis vežti. Ir taip dadgelį maisto, kip 
ro ir visofeių'tlaiktų prisėjo pamesti, nes būtų ne^ 
įstengę viską vežtis. Ypačiai sunku buvo su lai
vais. Po Visais tfirfiiš .paimtais nuo “žanettos” 
laisvais pritaisė pavažas ir vežė su savim.

Galų gale susiruošė; sukrovė viską į 4 rogeš 
ir laivus ir leidosi į kelionę. Buvo jau vasara; 
Nors tose vietose saulė ir vasarą labai mažai be
šildo, betgi mūsų keliauninkams; atpratusiems 
nuo šilumos, išrodė helspašakyta kaitra. Nud 
sules spindulių jū oda sutruko; b liuo sniego bal
tumo ėmė skaudėti akis. Prisiėjo Užsidėti tam- 
siuse skihlūš; koftiūs Um tikslui paptelėtai ima 
su savini ItėllkUftihkaš į tolittią šidūfę.

Pasileidę keliauti, jie paprastai leiždavd ke- 
l's eiti pibhiiaUs jiešbkti vietų, kUteoffllg getdauš 
būtų eiti. Pdsktii jdti šUries vežė bogfes, o žniohėd 
traukė laitais; bėt vežti viską Vfend laiku, įrpaČ 
per ledo kėiferaė neagliifia buvo, špėkų štlgo. Par
siėjo išprildžių perrieši vieną laistą ftr Fbges, o 
po to grįžti paimti kitą ir L t Sunku buvo’už
traukti ant ledo keterų, nelengva ir nuleisti nuo 
jų. Nelaikomos rogės, įsibėgėjusios įsmindavd 
giliai į shiegą ir šbnkū būdavo jąsias iškelti. Da
sunkiaus buvo vežti roges su ligoniais, kurių tuo
met bUVb keli. MUO kiėkVieiio krestelėjimo ligo
niai dejavo. • •

(Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIKuRGlJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Mvedical Building) Tai. LU 5-6446 
Grojom ligonius pagal susitarimu 

jei aeauiuepia, saanwinu 374-uxm

APIE PABALTIJO TAUTAS

UK PAUL V. DALGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

l?3S b. Minhiim Kd., Wesrcnv»ter; iL.
3—^ darbo dieuonus ir 

juis antrą šesLadienį b—d vaL
SO2-2/Z7 arba 562-2728

TEI-------BE 3-5B93

UK. A. &HlEVECKAb 
UrwilUJAS IK CrilKUKUAJ 
5rEQALYttE AKIŲ LIGUS 

Jw7 WaU luJrd Stroet 
Vauuiaos su-siu.rtį<m

DM. FKAAK BLECKAb 
OPT ŪME I RISTAS 

KAl-BA ŪKTU VISKĄ!
26L» W 71 $t. Tel. 737-5145 

iixnna abu^. FniaiKo Akinus ix 
"coniaci lejases”1

y ui. agdi sutuuu’uiią. Uždaryta tree.

UxUJuEUAAS SE1BUT1S 
1NK8IŲ, PŪSLES IK 

r'KUPlAIUP CHIRURGIJA 
2650 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

un*u l*l,t.i 776-2380
.MUiaen.uios t«l*r^ 448-5545

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

NAPOLEONAS TILŽĖJE

'LT -'r®
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

**'«?%**

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys) 

ETNINE PIETRYČIŲ PABALTIJO GYVENTOJŲ SUDĖTIS 
PRIEŠ ĮSIBRAUNANT VOKIEČIŲ RITERIAMS 

IR LAIKE JŲ ĮSIBROVIMO

“Riteriai, rašė K. Marksas sa- (Germova) atvyko Didino karo 
vo istor.niuose konspektuose, komendantas Henrich Stange, 
siautėjo kaip ispanai Meksikoje tai prūsai jį, jo brolį ir visą pa
ir Peru; prūsai dusiai priešino- lydą nugalabijo. Riterių kari uo
si, bet vis labiau silpnėjo’. Sve-'menė, besigelbėdama nuo suki- 
tinišaliai užkajiairtojaj valėsi lūšių prūsų, iš pusiasalio pabė- 
i krašto gilumą, .Iškirto girias, go.
nusausino pelkes, panaikino lai-j ... ,. „ . ... ... 12:>-1 iu. čeku karalius Ottoka-svę u- vievos evventojų tikeji- TT D . . ,.,. ... , ■ ’rūs IL Romos popiežiaus remiamą, statė pilis, miestus, vienuo- . ~ ,i. -• • i •• imas, suorganizavo krvziuociųlynus, altarijas ir vyskupijas pa-u •>. . " . . .-..f i ' i- - 2 • ii t i 'kariuomenę, kun, vokiečių di- 

j (litams prisidėjus, siekė 60.000 
karių. Per užšalusias Aismares 

iši kariuomenė iš Baigos perėjo 
! j Sembos pusiasalį ir prie Medi- 
navos (Medenovos) susirėmė 
su prūsu daliniais. Kryžiuočiams 
teko'- allaikyti keletą kruvinu 
skerdynių prie Medinavos, Kve- 

ėdęnavos, Valduvos, Kaimo ir 
.Tepliuvos vietovių pirm kol vo- 
i kieėių-čekų kariams pavyko pa- 

, įlaužti prūsu pasipriešinimą. Pol.kur ne įkūrė savo atsparos pun-.c 4 ,1.x -..-kTa • -4- • ,■ \T 'Šių kovų, įsitvirtinę SembosJkta. 1239 m. jie įsitvirtino Vv- . , . : .. .5 . ,i . - Ą. • i i ’ I pusiasalyje, kryžiuočiai pastaleslos-Aismanų užtakos pakran-, . ,, J........... 1»/.. ,. ‘prie Skardos upes žiočių (vėliauIteie. Aismares vėliau jie pava-j . T . , r> ■,.J u f :• ----- Lapcos, po to Priegliaus)
tvirtovę, kurią Ottokaro garbei 
pavadino Regiomont (Karaliau
čiumi). Vokiečiai šį pavadinimą 
tuoj pakeitė į Koenigsbergą. ši
ta tvirtovė buvo pastatyta neto
li buvusios prūsu tvirtovės -- 
Tvangstės (?) (O. Beckihern, 
1890, psl. 340).

Antrą kartą prūsai — lietu
viai masiniai sukilo 1260 me? 
tais. Sukilime dalvvavo ne vien 
vakarinės, bet ir rytinės terito
rijos. gyventojai. Vokiečiai ban-

,. ... “ ' rūs IL Romos popiežiaus remiamą, statė pilis, miestus, vienuo- . Y ! 1, .. .. . i - linas, suorganizavo
gal vokiečių taisykles. Ten, kur 
gyventojus neišžudę, juos paver- - 
tė vergais’’. (Markso ir Engelso 
archyvas, t. V, psl. 342—313). {.

1233 metais koX’oje prie upės 
Sergūnės (vėliau vokiečių pa-- 
vadinta Zorge) prūsai buvo su
mušti. 1237 m. vokiečių riteriai 
užgrobė Pamedę (Pomesaniją), 
vėliau Pagudę ."’(Pogesaniją). 
Tais pačiai metais kryžiuo-: 

iėiams pasisekė užimti Elbingą, ® 1 • •• _ J_ _ __ . I

dinb “Frisches Haff’. Po,to jie 
užėmė įtvirtintą pajūrio punktą .

JBlagą, kuris kartu buvo ir jūros
1>£U Vll« 1A UliAS juostas, šis uostas turėjo 

IK RUfcUAS
MOTERAI
orth Slfc'-xfU

svar
bios reikšmės, nes čia buvo vic-i 
na giliausių vietų šioje palygi
namai seklioje užtakoję (A. Bo- 

I etticiier, VIII laida, psl. 25—26).
«UU4O~ UMCiau. „ , J. . . . ,i Sekančių dviejų, metų eigoje 

vokiečių; (Ordinas 
mą, Notangą ir 
(Barten).. t-

1242' metais

3
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— Gen. A. Haig, baigęs Šiau- dieną ir naktį saugo naujai 
rėš Atlanto Sąjungos karo vado įsteigtas kolonijas, nors aukš- 
pareigasr Europoje, nesirengia čiaus;as teismas jiems uždraudė 
išeiti atsargon. Jis pasiliks JAV tai daryti.
karo tarnyboje. ------------------

--------------- -— — Kongresas nutarė ištirti pi-
— Izraelio kolonijų steigėjai lių daromą žalą moterims.

"Turėdami didį Kunigy Dievo namams, artinkime^ tikra lirdlmb 
pilnu tikėjimu". — E3t>r. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia: jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasiSventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį musų 
\iešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
1 SI ..EIKIS, o. p, prūsų-lietuvių

ia,čiau pirmieji Ordino laimė; MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

D R. C. K. BOBELIS

Mylimai žmonai ir motinai

Strawberry Pie Spells Pleasure

PERKRAUSTYMAI

Prie unijos nepriklausan- 
sunkvežimių šoferiai, pra- 
į Rytus vežti Kalifornijos

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

užėmė Var-
dalinai Bartą

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, -chirurgiją. 

5037 Central Avė 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

, dideli-
lietuviu belaisviu di-

•-

i pcuiLt. 4-* u o-o vhl rax. b©auaic-
MUB VML popiet LT Xltu laiK'u

rajonuose pasirodė £ 
« sukilimo, audra ® 

-į sauj.aį Įsiliepsnojo. šį kartą siL |

tieji
dėjo

kai! pomidorus ir dynias. Jiems leis-
į Girmavąl ta važiuoti kiek greičiau.

) kryžiuųėiai buvo sumušti ir pa
bėgo į Karaliaučių, kuris, tuoj 
buvo prūšų-lietuvių ' apsuptas.

(Bus daugiau)

Tel.: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

e

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.SOPHIE BARČUS
RADUO IEUAOS VALANDOS 

VIm* programa* Li WOPA,

UoHRriy -kaLbo: kasdien nuo plr- . 
msdienio Ud penktadienio 3:00 
—330 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai* ano EL30 iki 9:30

V«d«|* AJdww OaukiM

T*1«f4 HErrHock 4-24U 

71S9 So. MAPLEWOOD AYE.
CHICAGO, ILL

■ ■ - -- - -*

v«»xxiur£XMu>x’KO'rEąjSTAS gyventojai sukilo' prieš užka- dė palaužti sukilimą teroru. Jie 
riaiLtojųsy'ir ' šešis metus atkak- sudegino, kaip žinoma, 

.xixA suppGftt) ir L t 1 : /liąi kovojo šu jais. Tiktai 1248 prū^ų, —
Y—♦ ir o—p. Seswuemiu* Į metais^ riteriams sunaikinus iš- dl.kų grupę.
*»•» «4ra At, tune*, iri. tMOb <į usus rajonus ir 'isžūęlžįus kone

■ Žy*- Į visus tų rajonij gyventojus, pa- jūnai numalšinti sukilimą kai £
...■ ®-’T = *=■ Įvyko sukilimą;5mįialŠTniti ‘(O.‘kuriuose r'-:-----
I? I A fr/ 1 11 A ĮBecŪlierm’ 1890, psl.■ .tiliuzoriniais.

1242—1246 m. vokiečių žval
gai surueršė keletą-puolimų ledu į kilimas apėmė plačiai visą kraš- 
užsalusiomiš Aismarėniis į pie-(Ties-Pąkarviais (Pokarven.) 
tų-vakarų Sembos . pusiasalio 
krantą. 1249 metais riterių gau
jos perėjo Frischingo (Priešin
ga) upę ir įsibrovė į Sęmbos že
mių sritį. Tris metus kryžųocių 
gaujos naikino kraštą. 1252 m. 
vokiečių riteriai .buvo įsitikinę, 
kad gyventojų pasipriešinimas 
galutinai palaužtas, bet 
1252/53 m. žiemą į

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
T*L WA 5-8063

g

J

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

B “Lietuvos Aidai’
«£ KAZE BRAZDŽ1ONYTE

Procramof wd«|i

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak. 
šėštadienials 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties. 
bangą 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iž WTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. list Street
i Chicago, Illinois 60629

1 TeleL 778-5374
X

mirus, jos vyrui dr. Vladui Šimaičiui, dukterims - Silvi
jai ir Audronei, sūnui Vytautui ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

STASYS IR IRENA FRANSKEVIčIAI

ALDONAI ŠIMAITIENEI
mirus, jos vyrui Vladui, sūnui Vytautui, dukroms - Au

dronei ir Silvijai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

PETRONĖLĖ IA JUOZAS KINDERIAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pa^itry crust may be used—the “store-bought** kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

’ Fresh Strawberry Pie
* Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

package {3 oz.) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

fitainer (4-1/2 oz.) 
jrozen whipped
topping, thawed n

Dissolve gelatin in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces
sary, until mixture will mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. Chill. Meanwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
Chill until ūnn, at least 3 houxa*  . : —w ; —~

1-2/3
2

Gimęs 1906 m. gegužės mėn. 20 d. Ukmergės ap.. Siesikų v 
Kiškeliškių dv. Amerikoje išgyveno apie 30 metų.

Mirė 1979 ni. balandžio mėn. 30 d. Palaidotas Lietuvių 
Tautinė-e kapinėse.

Dėkojame konsulei J. Daužvardienei, atsilankiusiai j 
šermenis; Jo Ekscelencijai vyskupui V. Brizgiai, atsilankiu
siam į šermenis ir da’yvavusiam gedulingose mišiose; kun. 
Č. Augliui, pravedusiam maldas šerine; yse; kanauninkui V. 
Žakaiauskm, vadovavusiam maldoms šermenyse bei kapi
nėse ir atnašavusiam gedulingas mišias bažnyčioje.

Dėkojame atsisveikinimo žodi tarusiems — A. Budreckui, 
K. Šidlauskui, M. Pranevičiui, A. Rcivyėiui, M. Gudeliui ir 
pulk. K. Dabulevičiui.

D kojame grabnešiams p. p. Abraičiui, NašHūnui, Po
vilaičiui, Rcjivyčkli, Smolinskui ir Stravinskui.

Dėkojame visiems vietoje gėlių aukojusiems Lietuvos 
Dukterų Draugijai ir šv. Mišioms už velionics sielą užpirkti.

Dckojauie viVfŲts a.a. velionį paminėjusiems spaudoje.
Dėkojame visiems, atsilankiusiems i šermenis, dalyva

vusiems gedulingose pamaldose ir palydėjusienis velionį j 
amžino atilsio vietą.

Visų g niinių Idctuyojė, Amerikoje, Argentinoje, Austra
lijoje ir Vokietijoje vardu.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. . Tel: LAfayette 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

STREET REpublic 7-1213
PLACE Virginia 7-6672

974-4410

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI.

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

S — NAUJIENOS, CHICAGO 1,3LU .TiAUp 1272
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
9 Amerikoje vandentiekiais vykdytina patarlė: je 

pateikiama apie 30 bilijonų ga- ngplaukidc, jei paukioji •— 
licnu vandens kiekviena diena, gerk, c. 4, *
Kiekvienam gyventojui išeina 
apie 168 galionus kasdien' Jis 
paskirstomas taip: 65 galionus 
gyventojas gauna į savo namus 
ir sunaudoja gėrimui, virimui, 
prausyklose bei žolės laistymui. 
Visas kitas vanduo; sunaudoja
mas industrijoje nors daugelis 
fabrikų turi savo vandens šal
tinius.

® Daugelis Amerikos moterų 
kreipia daug dėmesio į kojų na
gų grožį, ypač vasaros metu, 
kai jie matosi pro vasarinius 
batelius. Todėl nagus reikia 
dažnai masažuoti alyvų aliejum. 
Graži nagų spalva atsiranda ret
karčiais juos ištrinant citrinos 
sunka.

S Klaidingai sakoma: jei ge- 
_ ri kaip žuvis* tai eik plaukioti, 

o’ ne mašiną vairuoti. Kiekvie
nais metais Amerikoje nuskęsta 
apie 6,600 asmenų, daugiausia 
15-24 m. jaunuolių. Apie 34% 
tų nelaimių atsitinka plaukio- 
jant, 29% iškritus iš laivelių. 
Statistika rodo, kad net 47% 

„prigėrusių buvo ' alkoholio įta
koje, gi net 78% tarp plaukio
tojų. Todėl, sakytina. ir griežtai

$ Skanu ir .sveika »raugintų 
kopūstų salotos. Reikia apie pu
sės svaro arba 250 gramų rau
gintų kopus. tųr svogūnas, .2

s; į.
.rują j kek%nė>, \ fidOft^gų,
tlt-kpjame uį., *16 auką, i ...

— A. B?rtašiūrifis iš So. Bos- 
t, no be raginimo pra'ęsė prenu
meratą ir atsiuntė $5 auką. $3 
atsiuntė Kazvs Keblis iš Mar- 
<piet e Parko. Po $2 atsiuntė 
Antanas Ligmal iš Amsterdam,
N. Y., ir M. Vasiliauskienė ir' 
Montrealio. Ji taip pat nurodė 
eilę duomenų apie nenormalų 

į laikraščio pristatymą paštu. Jos 
laiškas yra išverstas į anglų kal- 

i bą ir pasiųstas pašto viršininkui 
' Čikagoje. Dėkui visiems;

du kiaušinį galima tiek suspau-, kuriu trečdalis tenka Indijai, i — Chicages Lietuvių Moterų

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

■ DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

stiį kad pasiseks prastumti pro-! Apie 70 procentų visos išaugin- Klubas šįmet paskyrė 4 stipen-

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

siaurą butelio kaklelį. Nors bū- tos arbatos Indija eksportuoja dijas. Jas gavo Daiva Barškėty- 
na, žymiai sunkesnis procesas, Į kitas šalis. Daug arbatos augi- tė, Dana Jodvalytė, Birutė Ta- 

ir Lauryną Vaiče
kauskaitė. Stipendijų komiteto 

. T . , . . . , j pirmininkė yra Praurimė Ragie-Seniau Lietuvoje arbata buvo . O1. ... ., ., .: . .. , . Ine. Stipendijos įteiktos per tra
dicinį Gintaro balių.

— Amerikos Raudonasis Kry-

siaurą butelio kaklelį. Nors bū-

kraus. Didelį svogūnų smulkiai bet panašiu būdu kiaušinį gali-i narna (.eilone, Kinijoje, Japoni- mulynaitė i 
i. - «Ar i "U, 14-^1 i . ! Szsio Tn Jnnnvi-inw L' o 1icl' ii i f" Osupiausttyi,'" sumaišyti" su ko-ma ir išimti iš butelio. ] joje, Indonezijoje.

pūstais, apibarstyti-cukrumi ir * ^Ianonia> kad arbata tapo ži-| i ‘
užpilti alyva. . ; noiila prje§ 3,5 tūkstančius me- gero gyvenimo simbolis. Lietu-

• Bandykite išsvirti varški- tų. Kinijoje tuo metu arbata būr- viai ne tik naudojo importuotą
5(XJ g. dayo naudojama gydomiesiems iš Kinijos bei Ceilono arbatą, 

sausos varškės, 2 šaukštai ni'ih tjkšlapis,,ię. gėrimui, šeštajame bet ir gerdavb savd gamybos iš žfus prašo pranešti apie giminių 
tų, 1 šaukštas “manų kruopų, $'•'mūsų Veros amžiuje Budos yie- Įvairių lapų, žiedų ir uogų. Jie!paieškomus asmenis. Juozapas 

net deklamuodavo: 1 ~ v’ ’ ’’
1 * k

Nuo kavos — pakavos,..
. Nuo arbatos 

Bus sveikatos.
M. Miškinytė

nius kukulius.' Reikia

kiaušiniai, .apie-200-~g. -mallif nudliai atvežė arbatą į..Japoniją, 
džiūvėsių, 1 arbatinis šaukštelis ° truputi-vėliau ~— į Indiją. Ki

etose šalyse Arba ta’ pbplilo tik 
$ VIII anižiaus)pąįjaigoje,*R-5*v ‘ 
’į , 1558 metais, grįždami i iš Indi

jos, portugalų’-pirkliai Atsivežė 
su sąyimi; sau^ųr-arbatžolių. Ta
čiau Portugalijoje niekas jų- ne
įvertino.^ T ■ .A,-', i.-.,

Į verdantį - vahdėhpri’? 'verilainij XVII amžiaus, viduryje> Am 
15-20 minučių. iglijoje arbata buydlaikpnia nam,

. - hlingu, bet labai brangiu gėrimu,
• Vištos kiaušinį nesunkiaiųįarališkosios šei- 

galima piastumti pro tonos nariams ir turtuoliams. Ta- 
kaklelį,. tik „reikią, kiaušinį ilgeš-,|^įau p0 §jmįo metu ji lapo pa- 
nį laiką palaikyti acte. Nuo acto * 
kiaušinio-kevalas pasidaro min 
kštas ir labaf'Knistus,‘ tuo Bū-?

i

-J* z

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

kėlinio.iiiiltelių^-druskos.į7

I .pertrintą .vąj-škę.. sudedami 
kiaušiniai, manų kruopos, milf 
tai, kėlinio milteliai, druska ir- 
tiek džiūvėsių^kad-iš-tešlos- bff-;; 
tų galima daryti kukulius. Ku-^ 
kuliai daromi, apvalūs, dedaniir-%

Ok

HriLJ unruL x 4 x v*ią/>s y

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajau* komisija kreipiasi,! yfeor i£aT 
rytojus ir Į visus lietuvius,' ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos 8pau-; 
des pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikoe lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jf užsiprenumeruojant,' tikslu , sudaryti^-nenutrift- 
8tamą grandis? ne tik lietuviškos'spaudos klestėjimui, bet.ir vteosAšeivijos . 
taip pat pavergtos Lietuvos ir'jos žmonių gėrovėj bendromis jėgošis; 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės .at^ty^r ir .yisiiotihttdietūviSgij rrf_ 
kalų renesanso. ' ' ’ ’” ' ' ‘ r 11 ~

■ < vis^^Le^X^IS N*W

skaityti ir platinti Naujienra, atsirado- mecenatų, kurie prisidėjo prie FI*-1 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiem* ikaliytijaJBS.

Mykolas Karaltis, sav. Grand.Shores motelio ir. Rezfdenclnto;ulešbuSs, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji i turės t progas būtf 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio,-naudotis: privačhi paplūdhniu,' 
žaidimų kambariu, TV, telefonu &'’lutais"nįodernfais.Jrengimais. :•

JV iii--
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus.įir mūsų, namus”, 

intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo,’ atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamo* ir. paskirstyto* rude
niniame Naujienų piknike. ; '' • f,HZ

- , . i ’ t.; t - ■“■f
VI*** ir visus kviečiame j didžiąją talką

Prenumeratos pratesimo,'užsakymu, bei gillmų tialtytoję reuauaan 
prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. > '4

plitusiu gėrimu' šalyje. -
Vv?^Iūsųs;dlenomisiJarbata lapo 

l". populiariausiu gėrimu- visame 
7 pasaulyje — pradedant karšto- 

mis^^kvatoriausyaĮįęnjs' ir?t>ai- 
įgiaiit, saitais- ^MižrriftiH^ltajo- 
] naįyjos pasąųįme'^^ybžipa- 
siekė.i^eikįl-įem^iiiOTi^ stonų,

— Anatolijus Milanas išrink
tas. Lietuvių Respublikonų Fėde- 

ęracijos pirmininku, Eugenijus 
Žiurys", dr. Jdnas Genys ir;Jonas 
Talaridi’s — vicepirm., Kazimieį. 
ras G. (Iksas - sekr., Aleksas'

<t£?
»*4

i

Difference
A*iti-Gas medicine
Di-Gei adds to its

Į

«AQJIHNO9 
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 60688

• 3 anksto be raginime pratęda savo prenumerata, taupydama laiką Ir 
aafindasua fuUrašlnėjimo lUaidaa. Priede doL ' į <;

Pavardė Ir rarda#

Adresas

korisr UlMfcau' Fanjlen** kaip dovaną tavo ___
jt* nauja* įkaitytoji*. Priede ------------ doL

Panrdė Ir virda*

Adreau

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* ratipą. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė tr vardas

Adresu

Pavardė tr vardas

i trešo

■AritrpąsJ
ITbe

Anti-Gas
Antacid.

i u

DAR SENA KAINA 
* * 

Parduodamas žema kaina 4 kamba-

Nauji Jangai, naujai išdekorūotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

26-tus metus veikiančioj įstai £ų mūro namas ant 37 pėdusklypo.
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis sų.skJepu ir gą-Į LABA1 gVARUS 2 buty namas & 
ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir garaįas> elektrinės durys, atskirt ga- 
ftoy- zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Du butai^ mūrinis^ įrengtas skiepas NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar- 
nu f cforn7nc Avp^c ir /n-T^ : _ . _ . • . . t _ ?_____auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
.' Notary. Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

j Banevičius ieškomas brolio An- 
I tano, s. Prano; B'olevics Zani$-i 
j Janis ieškomas sesers Almos 
•Šulce; Dankiąyičius Jonas, Pe
tras ir Kazimieras, sūnūs My
kolo .ieškomi giminaitės Mote- 
kienės Adelės, d. Karolio; Shim- 
kus Bronislavas ieškomas sesers 
Sukūtienės Kazimiėros. d. Do
minikoj. Aborovich Anton An-

J dreyevicli ieškdmaS dukterė- 
J I čios Irenos’Michailbvnos Patšul.1

j žinančius apie paieškomus, pra- B U D R A-.IsTI S „RE A LT y 
soma rašyti: Foreign Inquiry Įvajri apdrauda —INSURANCE 
Service Dept, of the American butų NUOMAVIMAS—paren-

■J kam nuomininkus
j 4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel.'767-0600.

Red Cross," 43 E. Ohio St., Chi
cago,: IL 60614. Tel. 440-2110.

Liepos 4 d. chicagoje Vy-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

į quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

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 liuksus ofi- 
so patalpa. Daug nriedu. Marquette 

■ Parke, aukšta kokybė, $60,000.
( MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

<Marquctte Parke.

i
REAL ESTATE - «

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

4- < ,,

, . ■ ’r *.r>■’ /■ ■ ■ . - i
Jankūnas - iždininku. Į Anie?LĮcių name ir sodelyje, bus gegu-? 
kos Lietuvių Tarybą paskirti AJ žinės.' Prasidės 12 vai. ir tuojaus 
Milanas, dr.. J. Genys ir J.,Ta-:pat-'bus-galima valgyti skaniu^ 
landis?’ . ■ • Ji-pietusi šokiai ^prasidės-' 3 vai. pj
•'H' r/ i. .j ' z-r^ . ,... 6 Vėliau;bus’ir-šokiu kohku'f-:

šasi; -Visa Chiėagos Lietuvių vi-? 
sūdmene yra’kviečiama atvykti j (B^ūldsjjlėj.- 
ir'’Amerikos laisvės dieną pra-| 
leisti- su Vyčiais.‘'(Pri)! '

; i y;/ ■ < ’■ . <
— Society į or the Prevention 

of Blindness įspėja, kad Nepri- 
klansomybės -dieną1 ‘hWudojamos 
įvairios petardos yra pavojingos' 

i akinis; nekalbaht apife 'kitas kū-

Rbbei*tąs (Bob) Kubilius? 
iŠ Miami,Floridoje,-atsiuntė To
kį laišką: “Mano senelė Adda; 
NSūra^ gyv. Scottville, Micli.b 
hbfėtų užsisakyti lietuvišką. lai
kraštį ar žurnalą. 'Prašau pasi
ųsti jai'jūsų leidžiamas Naujįe- 
riaš’ susipažininiiii’’^. Dėkui - cųž 

; atkl’ėipinia' dėmesio. ' *. 
•f . - 'J 
s, —.Marija ir Viktoras :Kraū-:L ..... . ■.• -<1- • > ... ., i no'dabs ir ^pataria jųi nenaudoti-chanai,..veiklus visuomenėje* irU 
lietuviškose o'rganizacijose bei

, FOR SALE BY OWNER

81št and Franęisco - 3 Bedroom Stone 
Ranch with Den, L Shaped Living & 
Dining Room, Wall to Wall Carpet, 2 
Fireplaces &Baths, Finished Base
ment, 2 Car Garage, New Roof and 
Appliances, Fenced in Lanscaped Lot

ONLY $79,000
" ALL 77675355 after 6i

j ‘ ,1AL or DlOROTHY ’

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų. Ir Darbininkių

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos. miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

dėmesio .
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis: .
A. L AU R AITUS- c

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775’■ INSPECTOR

Quality. Control Department has open
ing for. inspector with good back
ground in mechanical inspection of 
precisioIi .'aircraft parts.' Duties will 
be1 first article layout, In process, and 
final inspection to close tolerance 
dimensions. Should Speak English. , 
į CALCO MANUFACTURING' CO. ?

205^ Factory Rd.
r A Addison, IL ' 

628-2300

Equal opportunity: employer

Sprogime’ metu sp'rdgmėnys iš- 
... z-r-v. - .(’vysto net '2,000 laipsnių Faren-lietuviskų papročių ir tautodai- - r-J-■ - ■ 1 - y -■ i -hėito temperatūrą. ■ •

\ • i 'r- ■ j i ' * t y . r ■- , * «* t

j — Maironio Lituanistinę -Mo? 
kyklą S’ęw Yorke baigė 17 mo
kinių: Laura Gudelytė, Roma 
Gvildytė, Rima Jasaitytė, Rima 
Budreckaitė, Vi t'a- Rygelytė,’ 
Auksė Jankauskaitė,’Audrė Lu- 
koševičiūfė, Ramunė Jasaitytė, 
Dainai Penikhitė, Dalis. Nėinic- 
kaitė, Loreta Klivėčk’aitė, Danu
tė Senkutė, Linas Karmazinas, 
Jonas Žukauskas, Juozas Milu
kas, Algis Jurgėla. Išlėidžidinė- 
sios klasės auklėtoju buvo Pau
lius Jurkus. ‘

lės 'įSiioselėtojai, šią vasarą pra
leis kelionėse, lankydami. Įvaį-; 
rias vietas. Linkėdami jiems gę-

f

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

''SIUNTINIAI Į I.IETĮ v \ ■
„ : „MABUA N0REIKIENJ 1

!. c •• hhi
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. , MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ J

(

i .Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501’ W. 69th St., Chicago, DL 60629. — Tel. WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N-w York, N.Y. 1000]

307 W. 30th St.
T-l. (212) 563-2210

na-

— Bostono lituanistinę mo
kyklą baigė: Danute Auštraitė, 
Cyntia Hodges, Lilė Banevičiū
tė, Ramūnas, Ivaška, Antanas 
Kulbis, Daiva Matulaitytė, Un
dinė Lizdenytė, Vilija Rasteny
tė, Brigita špakevičiūtė ir Pau
lius Vaškelis. Mokyklos vedėjas 
yra Antanas Gustaitis.

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 

j 11 to 5 no appointment neces.. 
!sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— DENGIAME ir taisome vi- 
;sų rūšių stogus. Garantuojame 
. už savo darbą. Esame apdrausti. 
(ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

CAFETERIA WORKER
Full Time. 10:30 A. M. to 7 P.M. 
Cashiering and steam, table, experi
ence needed. Work two consecutive 
week ends off; -the. 3rd week end. 
Good benefits-and salary. Ask tor 
Jane Bover, ■.rr. - "i u
SWEDISH CONVENANT HOSPITAL 

/f
! 2745 W. Foster Ave.

784-4318

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Ralkl*  •

CASHIER WANTED

SOUTH WATER MARKET 
Hours 5 A.A. to 2 P.M.

Must be bondable. 
CONTACT — CRAIG 

829 - 7700

PERSONAL
Asmeny Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI gyvenimui 
draugą. Prašau atsiliepti i mano 
paieškojimą rimtą tautieti, mėgstan
tį ramų gyvenimą. Esu rimta, tvar
kinga moteris, 56 metų amžiaus. Lais
tą su trumpu savo gyvenimo aprasy- 
ttu prašau rašyti:prašau rašyti:

Nijolei, Box Nr. 229 
c/o NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

1

Siuntiniai i Lietuva

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. T.L TA 7-5980

Naftry PwWK
INCOME TAX MtVlCl

pat daroai vartimaL glalniu 
Iškvietimai. Dildomi P^etyb^ pr*- i

I iymai ir kitoki blankai- J 
i “

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agenf 
3208’/z W. 95th St ( 
Everg. Park, 111. 1
60642, - 424-8654

State Farm F ire and Casualty Company

— Aukščiausias teismas 
pažino, kad dideles teises 
vaikai, bet dar didesnes 
tėvai.

pri
turi 
turi

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Aisoclito. 

2649 W»st 63rd Street, 
T-l. 776-5162 

’Jrečisdieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. j 
Raštinė veikia jau daugiau kaip. 

40 metų, patarnaudama klientams, jį 
_____ —T
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— Finansininkai apskaičiuoja, 
kad amerikiečiai išleidžia ket
virtadalį savo pajamų gazolinui- 
ir alyvai.

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective tn 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available tn the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets * . * r 
Or Unflavored Pills. tA “LA A

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiu atstumu. ’ 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

<j _ nauji INOS, CNICAOO B, IU. Tuesday, Joni 26, 137$




