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P. Afrikoj nušauti 8 riaušininkai

Smarki Kadafi kalba

sienas ir taipgi jis manąs už

Šiltas
jno« padidėsiančios 12.9% Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:49
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Lithuanim Daily in America

. Šiose paskutinėse riašėse žuvo 
8-Usmenys ir buvo sužeista virš

; Bažnytiniuose sluoksnpiuose 
kalba, kad kardinolo Višinskio 
šalininkai pradėjo kampaniją už 
jo palikimą pareigose.

Ginčas kilo prie Panmunjomo. 
šiaurės Korėjos karia kastuvais, 
kirviais ir šakėmis užmušė kapi
toną Arthur Bonifas ir leitenan
tą Mark Barrett..

rūgšties ir aliejinio, ėdančio che
mikalo vad. oleun, naudojamo 
nilono plaušams gaminti- Pa
kraščių sargyba patikrinusi pra
nešė, kad barža tik truputį teka 
bet skubaus pavojaus nėra. Ta
čiau dėl atsargumo visas trafi- 
kas toje įlankos dalyje sustab
dytas. \

Daktarai Havajuose ir Onta
rio provincijoje Kanadoje, kaip 
pranešama, gauna stebėtinai ge
rus rezultatus su skiepais, pa
gaminamais iš pačių pacientų 
piktibinių auglių. : ?

“Svarbioji reikšmė yra ta, kad 
jų (Bostono medikų) gamina
mieji skiepai yra tikrai gryni ir 
gali būti dauginami be skai
čiaus’*, pareiškė Massachusetts 
General Hospital Bostone neuro- 
chirurgaa ir smegenų rėžio ligų 
specialistas Dr. Paul Komblith.

Lenkijos primatas 
žada atsistatydinti

“Nėra jokios; abejonės, kad 
pirma tos rūšies skiepus yra di
delis prasilaužimas visoje vėžio 
tyrimu istorijoje”, pareiškė Bosk 
tono universiteto Medicinos mo
kyklos biochemijos profesorius 
Dr. Samuel Bogoch. “Tai- gali 
reikšti, kad dar keleto metų-bė
gyje kiekvienas amerikietis galės 
būti įskiepytas n e tik: vėžiui iš
gydyti, bet ir nuo vėžio apsau
goti”, pasakė Dr. Bogoch.

“Mes tuos Skiepus išbandėme 
.su tuzinais gyvulių.' Jie pasiro
dė šimtu nuošimčių efektingi 
visuose eksperimentuose. Tiki-, 
mes galėsią šešių mėnesių bė-. 
gyje tuos skiepus išbandyti su 
žmonėmis, jei pakartotiniai ban
dymai su gyvuliais pasirodys 
tiek sėkmingi kaip buvo pirmiey
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Amerikos karo vadovybė nu
traukė visų JAV karių atosto
gas ir Sakė jiems tuoj-grįžti 
į kareivines. Ką JAVAkarty va
dovybėm darys, tuo tarpu dar ne
žinoma ' j

pra- 
ma

MASKVA. — Trečiadienį ant 
mėnulio nusileido aštuntas erd
vėlaivis, turintis atlikti kai ku
riuos nepaskelbtus tyrinėjimus 
mėnulio paviršiuje. Tai pirmas 
sovietų erdvėlaivio nusileidimas 
mėnulyje po to kai jų Luna 23 
pasiekusi mėnulęį sudužo prieš 
pora metų. Tass pranešimu, 
erdvėlairis Luna 24 nutūpė mė
nulio “Krizių jūroje”, per 300 
mylių nuo tos vietos, kur Ame
rikos astronautas N. Armstrong 
1969 metų liepos 20 dieną pirma
sis žmogus atsistojo ant mėnulio 
“žemės”.

tieslinijos. Stambiausias indi
vidualus išmokėjimas $85.000 

teko “Zimbabvę (Rodezijos) iš- 
SisvinHno kovai” - ir Pietvaka
rių Afrikos Liaudies Organiza
cijoms. -ši grupė veda partiza
ninį karą siekiant nuo Pietų Af
rikos atplėšti Pietvakarių Afri
ką arba Namibiją.) Tarpe 40 
WCC fondų gavėjų yra ir Por- 
toriko Solidarumo Komitetas, 
veikiantis Jungtinėse Valstybė-

Reporteriai neturi
specialių teisių

NAIROBI. — Ugandos prezi
dentas Aminas pareikalavo iš 
Izraelio atlyginti už liepos 4 d. 
nuolime padarytus nuostolius. 
Tą dieną Izraelis išgelbėjo pa
grobto lėktuvo laikomus Ente- 
be aerodrome keleivius.

Panmunjomo. Amerikiečių gru
pė karpė krūmus prie Panmun
jomo. Staigiai juos puolė kir
viais, šakėmis, ir kitais įrankiais 
ginkluoti korėjiečiai. Keturis 
amerikiečius sužeidė, o dū. kari
ninkus nužudė, šiuo reikalu 
Amerikos karo vadas pasiuntė 
labai griežtą raštą šiaurės Korė
jos prezidentui.-

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordo administracija praneša, 
kad amerikiečių pajamos per 
tuos paskutinius mėnesius padi
dėjo. Vien, tik liepos mėnesyje 
jų pajamos padididėjusios 13.9 

Per ištisus

Sovietų erdvėlaivis nusileido 
mėnulyje

Prez. Aminas reikalavimo te
legramoje Izraelio ministeriui 

pirmininkui Yitzhak Rabin da
vė tik 7 dienas atsakymui; vien
kart jis graso Izraeliui kokiu 
nors būdu atsikeršyti, jei ją 
reikalavitnas būtu atmestas.

į Politikai apskaičiuoja, kad 
Reaganas padarė didelę klaidą, 
pasirinkdamas sen. Schwefkerj 
viceprezidento pareigoms, šis 
pasirinkimas atstūmė nuo apie 
40 konvencijos atstovų. Reaga
nas manė, kad Schweikerio pa
sirinkimas jam bus naudingas, 
bet išėjo atvirkščiai. Be to, res
publikonų tarpe kilo įtarimas: 
Pats gubernatorius Reagan il
gus metus dirbo kartu su demo
kratais, o Kalifornijoje jis per
simetė pas respublikonus. Sen. 
Schweikerio parinkimas vicepre
zidento pareigoms atstūmė ke
liolika respublikonų konserva- 

, torių, kurie buvo pasižadėję 
balsuoti už Reaganą.

Reagano strateginė klaida bu
vo reikalavimas, kad ir preziden
tas Fordas iš anksto pasisakytų, 
kas bus jo viceprezidentas. Rea
gano šalininkai reikalavo, kad 
ir Fordas konvencijai praneštų 
būsimą viceprezidentą. Klausi
mas buvo statomas pačiam prez. 
Fordui ir oficialiai pasiūlytas 
konvencijai balsuoti. Preziden
tas Fordas pareiškė įtakingai 
respublikonų delegacijai, kad 
jis, net ir spaudžiamas, vicepre
zidento vardo nesakys. Jis ne
buvo tikras, kad gaus respubli
konų konvencijos nominaciją. 
Kaip atrodytų viceprezidento pa
skelbimas, jeigu jis negautų res
publikonų partijos nomniacijos? 
Aš nenori padaryt tos pačikos 
klaidos, kuriu kiti padarė —dele
gacijai pasakė prez, Fordas. Jis 
nekritikavo Reagano, bet labai 
mandagiai nurodė Reagano stra
tegų padarytą klaidą, šaltas, 
mandagus ir santūrus prez. For
do elgesys patraukė daugeli res
publikonų.

Konvencijos posėdžio pirmi
ninkui paskelbus rezultatus, pre
zidentas Fordas nedarė jokių pa
reiškimų. Jis pi imliausia pate
lefonavo Ronald Reaganui ir 
paprašė leisti jam susitikti su 
juo. Reaganas sutiko. Preziden
tas Fordas tuojau nuskubėjo į 
hotelyje esantį Reagano kam
barį. užsidarė du vienu ir ga
na ilga; kalbėjosi apie tolimesnį 
respublikonų partijos planus ar
tėjantiems rinkimams. Tuo tar
pu niekas nieko nepaskelbta, bet 
prez. Fordas ir Ronald Reaganas 
pasisveikino ir sutiko leisti fo
tografams besisveikinančius nu
sifotografuoti. Ketvirtadienio 
rytą prez. Fordas pradėjo pasi
tarimus apie žmogų, geriausiai 
tinkamą viceprezidento parei
goms

'FORT )LIZABETH. — Pietų 
Afrikoje juodukų riaušės, kaip 
pritvinkusi votis, tai vienur, tai 
kitur prasiveržia. Paskutinėmis 
dienoiųis juodųjų riaušės pasi
reiškė Forth Elizabet uostų ra
jone ir nepertoliausiai esančių 
New Brigton. Kwazakele ir /wi
de miesteliuose. Tos vietovės 
yra P. Afrikos pramonės cent
ras. .

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 2054C

Aminas reikalauja 
atlyginimoV. Vokietijos kancleris 

kreipsis į J. Tautas
BONA. — šiais metais spalio 

mėnesyje'bus renkamas V, Vo
kietijos parlamentas. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė todėl rin
kikų yra spaudžiama laikytis 

tvirtai prieš Rytlį Vokietiją ir 
Sovietų Rusiją.

Kancleris Schmidt tam ir ruo
šiasi su skundu kreiptis į Jung
tines tautas dėl nuolatinio žmo-

BOSTONAS. — Vienu didžiausiu prasrlaužimu medicinos pa
vadinti nauji skiepai, kurie žada visiškai naują gadynę medicinos 
kovoję _ąu pikčiąusiu žmonijos priešu — vėę^.^Tie skiepai būsią 
masiniai gaminami ir neūrėsią jokių, pašalimų. ėfektų,TceriksmiihJ 
gir sveikatai. ■

tų dar daugiau pavogę, bet sun
vežimio padangai sprogus per-Į bilijonais arba 1% 
keliant grobį, plėšikai paliko šiuos metus amerikiečių paja 
Steną snnkiądėžę au $100,009

WASHINGTONAS. — U. S. 
Distrikto teisėjas pasakė,' kad 
vyriausybė 'neprivalo pranešti 
reporteriams, kuomet jų ilgų 
distancijų telefonų informacijų 
rekordai būnt subpoena keliu pa
naudojami investigacijų reika
lams. Einant Pirmuoju Amend- 
mentu reporteriai neturi specia
lios protekcijos savo informa
cijų versmių'slaptumui išlaiky
ti. ši byla buvo iškelta 40 re
porterių ir žinių agentūrų.

Washington© valstijoje, kai javai uždera ir. oras pasitaiko gražus, tai nauji Ame
rikos kombainai ne tik. nuplauna, bet iškulta, iš vėto ir į maršus supila farmeriu, ja- 
yus. Paveiksle matome du kombainus, kertančius rugius, juos vėtančius ir pilančius 
į maišūs. Kombainai padeda ūkininkams nuvalyti derUv. *

COLOMBO. Sri Tvanka. Li
bijos prez. Muammar Kadafi 

rugpičio 18 pasakė smarkiausią 
kalbą suvažiavusių valstybių at
stovams. Kalboje jis priminė, 
kad suvažiavusių atstovų tarpe 
yra “Trojos arklių”, kurie ękri- 
tę j kapitalistų ir imperialistų 
glėbį. Diplortiatai miano, kad 

Kadafi tokias pastabas taikė 
Egiptui, Amerikai ir Kubai.

Kadafi terorizmu ir imperia
lizmu apkaltino Izraelį, Rodezi- 
ją ir P. Afriką. *

VARŠUVA. — Steponas kar
dinolas Višinskis, kovingas Len
kijos primatas pagarsėjęs susi
kirtimais su savo valdžios parei
gūnais ir skirtingomis nuomo
nėmis su'savo Bažnyčios oficia- 
lais Romoje, kaip patiriama pra
eitą trečiadienį įteikęs popiežiui 
Pauliui VI rezignacijos pareiš
kimą.

Kardinolas Višinskis prieš po
ra savaičių atšventė savo am
žiaus V5 metų sukaktuves, kas 
reiškia, kad tų metų sulaukę vys
kupai eina į pensiją. Bet pats 
popiežius ateinantį mėnesį bus 79 
metu amžiaus.

WASHINGTONAS. — Vals- 
: tybės departamento pareigūnų 
tvirtinimu, laukiama dar 11,000 
papildomų pabėgėlių iš Azijos 
pietryčių, tai Amerikos įsivėli
mo Indokinijos kare palikimas.

Pabėgėlių daugumas yra iš 
Laps. Bendrai atbėgėlių 14’5,000 
skąicius. yra įleidžiamas išim
tinai; jiems normalios imigra
cijos kvotos . netaikomos. Dau-

kitokiuš -santykius su Jungtinė
mis Valstybėmis ir jų pasiliki
mas komunistams užėmus jų ša
lį gali būti pavojingas. Pabėgė
liai yra gyvenę Bangkoke 
ir lėktuvais gabenami į JAV- 
bėse jiems jau ; apgyvendinti iš 
anksto paruoštas rietas. Čia 
atgabenus pabėgėliai bus par
duoti labdaros organizacijų glo
bai, tokių kaip U. S. Catholic 
Agentcy ir Tarptautinis Pabė
gėlių Komitetas. JAV valdžia 
už vieno pabėgėlio Įkurdinimą 
ir apgyvendinimą toms organiza
cijoms pamoka po $500.

Chemikalai išvarė 
3,000 gyventojus

PORTSMOUTH, Va. — Trim 
tūkstančiams Virginijos gyven
tojų buvo įsakyta skubiausiai 
pasišalinti iš Chesapeake įlan
kos pakraščių, kur prakiuro bar-

GYDYTOJAI PAGAMINO NAUJUS 
SKIEPUS

Koriiečiai nužudė du Amerikos 
karininkus Panmųnjom srityje

PANMUNJOM, Korėja. Visos šiaurės Korėjos karo jėgos 
yra paruošos stovyje. Amerikiečiai nemano, kad. šiaurės Korė
jos komunistai siųstų savo dalinius,į Pietų Korėją, bet padėtis 
yra provokatoriškai įtempta. Praeitą trečiadienį šiaurės Korėjos 
kariai užmušė du JAV karininkus. Užmušimas buvo grynai pro
vokatoriškas. ' ♦

WASHINGTONAS. — Sta
tistikos biuras rugpiūčio 18 pra
nešė, kad 75% dtmonijos gyvena 
ekonomiškai atsilikusiuose kraš- 

r tuose. Tie kraštai tik % pasau- 
Iia. turtų teturi .pas save. Jų pa
jamos tesiekia.280 dol. asmeniui 
į metus. Tuo tarpu pramoniniuo
se kraštuose vienam asmeniui 
į metus pajamų tenka vidutiniš
kai 3,670 dol. ' .

Per 25 paskutinius metus gy
ventojų pasaulyje padidėjo 57%. 
Maždaug 4^- to prieauglio 
ka atsilikusiems kraštams 
tų Amerikoje,' Afrikoje ir 
joje. Gyventojų prieauglis 
moninėse kraštuose nuolat 
žėja ir jis dabar vidutiniškai sie
kia 1%, bet ekonomiškai atsili
kusiuose kraštuose vidutiniškai 
priauga gyventojų 2% į metus.

Bažnyčios finansuoja revoliucijas

GENEVA, Šveicarija. — Pa
saulio Bažnyčių Taryba (WCC) 
paskyrė rekordinę pinigų sumą 
$560,000 laisvinimo sąjūdžiams 

| ir antirasistinėms grupėms ri- 
bet ’kiekvienam aišku, samė pasaulyje. Rusė tos sumos 

kad privalo reaguoti prieš tokią1 pervesta grupėms, kurios sie- 
prpvokaciją. Amerikiečiai yra kia įstatyti juodųjų valdžia Pie- 
įsitikinę, kad šių dviejų karių už- tų Afrikoje, kaip nurodo Tary- 
mušimas-buvo gerai' iš; anksto bos centro komiteto patvirtintos 
apgalvotas, suplanuotas ir įvyk
dytas. 7

. Prezidentas Fordas ęavo 1187 balsus, 
o Reaganas tesurinko tiktai 1,070

KANSAS- CITY, Mo. — Prezidentas Gerald Fordas ket- 
virfadienib rytą pirmais balsavimais laimėjo respublikonų par
tijos nominaciją prezidento pareigoms. Prezidentas Fordas iš 
viso gavo 1,187 balsus, o buvęs gubernatorius Ronald Reagan 
gavo 1,070 balsų. Balsavimams pasibaigus; Reagano kompanijos 
pirmininkas pareiškė, kad jie jau prieš keturias savaites jautė, 
jog Reaganas nesurinksiąs reikalingų balsų. (

ne-
umažihiC įtampu Berlyne. įVJ

PORT EI JSABETH, Pietų Af
rika, — Trečiadienį šiame pa
jūrio rezorte juodiesiems* sukė
lus riaušes Pietų Afrikos poli
cija nušovė mažiausiai 8 riau
šininkus ir apie 20 sužeidė. Poli
cijos pranešimu, riaušininkai 
svaidė į policiją akmenis ir bon- 
kas, vartaliojo automobilius ir 
padegė mažiausiai 8 namus pa
čių juodžių gyvenamuose prie
miesčiuose Brighton, Kvazake- 
le ir Švede. Policija ašarinių du
jų šoviniais ir lazdomis išsklai
dė apie 4,000 juodžių, kurie pa
degtojo automobilius ir svaidė 
akmenis. Bet riaušininkai per
sigrupavo ir užblokavo gatves. 
Pretorijos policijos vyr. būsti
nės pranešimu, riaušės nusitę
sė iki vidurnakčių, bet policija 
kontrolę išlaikė. Tai buvo karš
čiausios rasinės riaušės po tų, 
kokios praėjusią savaitę įvyko 
Cape Town, kur 29 asmenys,buvo Į klausti Sovietų lyderius; kodėl 
užmušti, daugiausiai policijos ] jie neiŠpHdo ^uotų paUiių ir 
kulkomis
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ĖS KORĖJOS KARIUOMENĖ 
PARUOŠOS STOVYJE

Guadalupės vulkanas tebegrasina

POINT-a-Pitre, Guadeloupe. 
— 4,800 pėdų aukšto vulkano La 
Soufriere gilumoje vis girdimi 
smarkūs sprogimai, kurių suke
liami žemės- drebinimąi j'aučia- 
mi net šioje prancūzų Vakarų 
Indijos sostinėje — Poite -a - 
Pitre. Nemažiau kaip 70,000 gy
ventojų iš vulkano apylinkių eva
kuoti, bet tūkstančiai jų nepai
sydami pavojaus grįžta, norėda
mi pašerti ar paganyti savo pa
liktus gyvulius.

Pagrobė šarvuotą vežimą
■ su pinigais :

NAIROBI, Kenija. — Per 30 
mylių nuo Nairobi penki gink
luoti plėšikai pagrobė šarvuotą 
Pinkerton sunkvežimį su jame

“Legionierių liga” 
nešvariame vandeny

■ ■ " .

PHILADELFTJĄ. — Miesto 
pareigūnai pradėjo tirti, ar pa- 
slaptingoji. ligą, juto kurios -mi- 
rė 26 legionierių- konvencijos 
dalyviai; nėra kilusi iš chemika
lais užteršto vandens, kadangi 
buvo patirta, kad vienas viešbu
tis į geriamojo vandens laidą 
buyo įjungęs 50 pėdų ilgumo 
žarną, gauti šaltam vandeniui 
oro reguliavimo sistema vėdinti. 
Tikrinant rasta devyniolika nu
sižengimų vandens švaros tai
syklėms. z
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[ liaudininkų suvažiavime daly- 
' vavo

Teko baudą sumokėti. Arba 
vėliau, Suvalkijos ūkininku strei-

1914 metų
Midland Savings . aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą 
pasitikėjimu. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
it ateityje.

Sąskaitos Apdrausto* iki 
$40,000

Tėvas nuomodavo didesnius 
ūkius, ir. visi vaikai, kol augo, 
dirbdavo .ūkyje.- ■ .

Iš visu vaikų tik Mečys pa-, 
siekė aukštąjį mokslą, nes; to 
labai troško. Ganydamas banda, 
pasiruošė egzaminams Į Zarasų 
progimnaziją, kurią baigė 1926' 
m. Nuvykoj.Kaiuną ir 1330 m.,

inĄmerica.
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jdžiai tarp laiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

JAGLOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

ševikų sugriautą Nepr. Lietu
vos Teismu santvarka. AI. Mac
kevičius skyrė savo parašu teis
mų darbuotojus — advokatus, 
tardytojus, teisėjus, nuo Apy
linkės Teismo ligi Vyriausiojo 
Tribunolo. Tokie skyrimai anks
čiau buvo daromi Respublikos 
prezidento^ teisingumo minis- 
trui pasiūlius. Kadangi tuo me
tu prezidento nebuvo, tai teko. 
M.-Mackevičiui tai atlikti.

Tai buvo tikras istorinis kur- 
j ozas.

te-. \>.- .♦ * Z ~r~—^ - ’ T - . _ .

Antrasis okupantas — vokie
čių naciai užgniaužė nepriklau
somybės viltis, jie pradėjo taip 
pat žaloti mūsų teisinę santvar
ką. Vyr. Tribunolas dar veikė 
ligi 1941 m. pabaigos. Reikėjo 
spirtis, kovoti. Tuo reikalu M. 
Mackevičius 1942 m. vyko pas 
grafą Wilhelma Į Berlyną — tei
singumo reikalų šefą visiems 
Rytams, bet maža ką telaimėjo.

1941 m. M. M. buvo paskir
tas gen.'teisingumo tarėju; To
liau tvarkė Lietuvos teismu dar
bus, kiek okupacinės sąlygos lei
do. 1943 m., kai vokiečiai už
simojo suburti Lietuvos vyrus 
į SS dalinius ir pasiųsti juos į 
frontą, M. Mackevičius griežtai 
pasipriešino, remdamasis 1907 
m. Haagos konvencija, kuri drau
džia okupantui mobilizuoti oku
puoto krašto vyrus frontui, šiuo 
reikalu, talkininkaujant UR Mi
nisterijos juriskonsultams, bu
vo pj ar u ošęs' išsamų memoran
dumą gen. vokiečių komisarui, 
kuris turėjo būti gen. finansų ta
rėjo pastarajam Įteiktas, bet jis 
kaž kuriais sumetimais to ne
padarė. Plačiau apie pasiprie
šinimo akciją ir šį memorandu
mą bus M. Mackevičiaus straips
nyje— “Lietuvių pasipriešini
mas mobilizacijai ir memoran
dumo Hitleriui įteikimo istori
ja”, kuris bus atspaustas š. m. 
“Varpo” žurnale.

(Bus daugiau)

ir džiaugsmas palydi. .Tuo laiku grįžo iš darbo du Mile- 
riai sūnūs. Vienas inžinierius, o antras apie 17 am
žiaus jaunuolis. Abudu nevedę, bet linksimi, simpatingi 
lietuviukai “škotai”. Gražiai kalba lietuviškai, kaip ir 
tėvai. Pas juos užtrukau iki 11 vai. naktięs. Pašnekesys 
mezgėsi nenutrūkstamai ir kalba kalbą vijo... Vėliau sė
dome į Volksvagen automobili, kurį vairavę, inžinierius 
sūnus. Milerienė, jaunasis sūnus ir važiavo pas: Skotų 
Mamą, p. 0 Kubilienę ir jos sūnų Juozą, kuris nevedęs 
gyvena kartu su mama (apie 60 m. amžiaus). Jie va
žiuodami sukinėjosi Įvairiomis gatvėmis, aš nesusigaų- 
džiau, kurią kryptimi važiuoja, nes aš esu pirmą kartą 
Glasgow5 o didmiestyje, kuriame gyvena vienas milijo
nas žmonių, o šiais metais švenčia &00 metų nuo miesto 
įsikūrimo. Taip netrūkus privažiavome sustojimo vietą 
ir p. Kubilienės gyvenamą namą. Einame prie durų ir 
paspaudžiame skambutį, tai jau buvo 12 vai. nakties. 
Pravėrė duris vyriškis, už jo stovi su šypsena senyvo 
amžiaus moteris ir sako: '

— Prašome, prašom į vidų.
Tuojau ponia Milerienė supažindina1 mane sū Juozu 

ir Seotlando Mama Kubiliene. Nedidelė, bet judri p. Ku
bilienė. Ji tik sukasi ant vienos kojos ir lygiai kaip mano 
žmonos mama Stefa vienodo amžiaus. Aš dar primenu, 
kad norėčiau eiti į viešbutį ir neapsunkinti jūs. Bet kar
toja: — Čia apsistoja pas mane ponai ir pralotai. _ Bus 
gerai ir tainstai. žinote^ kad viešbučiai brangūs ir kam 
mėtyti pinigus.

Galvoju, kad esu ‘‘belaisvis” ir nėra ko čia “spardy
tis” per daug. Reikia, paklusti ir pasilikti nakvynei.. Taip 
jie pradėjo vaišinti mane ir Milerių šeimą; Bet' prie stalo 
padėjo Juozas ir stipresnės mum visiem kalbos netruko, 
visi kalbėjomės o ypač p. Kubilienė klausinėjo apie ma
ne ir mano ir tėvų atsiradimą Scotlande. Ji priminė, kad 
girdėjusi apie viena gyvenančią Karužų šeima Glasgow’e, 
bet dabar jų nėra. - j - •

Taip bekalbant p. Milerienė išvažiavo inamo 'sii vai
kais apie 1 vai nakties/ Prieš tai mane užkvietė, šešta
dieniui pas juos į svečius. Tuo metu, kai nuvykau, "buvo 
atvykusi jos sesuo, kuri yra ištekėjusi už lietuvio dy- 
puko. Labai norėjo daugiau pasikalbėti su manimi. Aš 
prižadėjau atvykti. 0 vaikai jų žadėjo šeštadienį paro
dyti daugiau gražių, įdomiu vietų ir nuvežti prie jūros 
maudytis....

Taip pasikalbėję nakties metu, .nuėjome miegoti į 
miknaičius. Aš tuojau užmigau ir gerai, išmiegojau. At
sikėliau birželio 11 d. 8 vai. ryto. Pavalgėme pusryčius, 
kurie buvo.pagaminti taip,, kaip mano a. a. mamos Kat- 
rinos Vokiškėlių kaime. Ji visuomet čirškindavo, kep
davo lašinukus su kiaušiniais ir jie būdavo skanūs.

Taip svečiui, padėjo juodos duonos, bulkųčįų ir pri- 
žarino kiaušinienės su lašinukais. Man ir jos sūnui Juo
zui. Gėrėme kavutę ir šnekučiavome, bet krito man. min
tis į galvą, kad senais laikais čia gyveno mano mama 
ir tėtis — pabėgęs nuo caro priespaudos ir. ieškojo savo 
gyvenimui laimės. Tai buvo jų pati jaunyste. Tėtis dir
bo sunkioje pramonėje, anglių kasyklose ir geležies fab
rikuose. Taip sunkiai pelnė, duoną savo šeimai Scotiend’e. 
Čia jie gyvendami susilaukė trijų sūnų: Petro,’Kuzio ir 
Vinco, bet pastarasis mirė. Galvoju, kad tėvai bėgo nuo 
caro priespaudos, o aš su savo visa šeimą nuo raudono
jo okupanto į Vokietijai šiandien atvykau į tą' šalį ir tą 
miestą vizituoti kur mano tėvai gyveno ir aš gimiau 
Tikrai įdomu, nes seniai galvojau ten nuvykti ir pasi
žvalgyti po plačią Škotiją, kurioje pirmus, .kūdikystės 
žingsnius pramyniau. Ta proga aplankiau, .daugiau gyve
nančių lietuvių glasgoviečių. ■ |

Nuo ankstaus ryto pradėjo skambinti telefonu- Juo
zas visiems savo pažįstamiems ir jų tarpe prelatui į. Gu
tauskui Klausinėjo apie mano pusbrolį Stankevičių, bet 
visur gavo neigiamą atsakymą. Tuomet dar paskambi
no į miesto adresų biurą, bet tie atsisakė duoti adresą, 
nes yra prieš įstatymą. Dar jis jiems pridūrė, kad Atvy
ko žmogus iš Kalifornijos , kuris ieško savo giminių 
Glasgow’e. Tuomet sutiko pažiūrėti adresų biūras ir pa
ieškoti knygoje Stanovitch, bet nesurado, fo.

Juozas prisiminė, kad prieš 3 savaitės. Glasgow’e už
puolė banditai autobuso šoferį, jį sumušė, atėmė pini
gus ir pabėgo. Tas įvykis buvo plačiai pažymėtas spau
doje, kur buvo panaši pavardė paminėta laikraštyje — Sta
novitch. Tuomet jis paskambino į autobusų administraci
jos bendrovę, kurie patvirtino; šoferiosumušimą 5r jo
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le^s than 6 ycar^.
That’s one renscn 

Bond s ai e so por > u < a; 
nowadays. They're 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone)

1. šis suvažiavimas įvyksta stiprybės 
bai reikšmingą dieną — 1976 spaudimą 
. liepos 4-tąją — kai anieri
<iu tauta mini ŽUh metu fe

foKlaLsLHuybt-s paskelbimo
i k (į. Reiškiame pagarbą 
i-ve žuvusiems. Kartu su

amerikiečių tauta didžiuo 
mės tais nepaprastais laimė
ki ais visose gvvenimo 
. kuriu dėka ji tapo i 
j atvejų pirmaujančia

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
101’Tor'dhg Tf v-mi don*t

*ms aiškiai
ų demokratizmas 
-niekuomet jokio

:o nepaveiktas.
Suvažiavimas

i gins tautiečius 
uvoj ir linki jiems

Name bu tikinę kad 
ii daug prisidėjo taurūs dė j, 
d ir principai, kurie yra

principai yra ir 
są j angos - pagrin- 

visų lietuvių tautos 
sąjūdžių tuo aižvil- 
ame artimiausi ame- 
. Juk amerikiečių ir 

įsų paž ūres į demok^aliz- 
. žmogaus ir piliečio teises 
slybcje. įvairių religinių or- 
ūzacijų vietą ir reikšmę 
sįybvS gyvenime ir dange- 
kilų k Jausimų visai šutam- 
Per tuos 75 metus, kai mes. 

i p politinė organizacija, vei 
ne lietuvių tautos g\.venime,. 

rodėme, kad 
yra' tik- 
pragnia-

tams, 1940 tn. bolševiku buvo 
Amerikos Llietuviy Tauti- j suimtas, laikomas Kauno sunk, 

darbu kalėjime. Tardymo metu 
_ r--

mongoliško veido tipas spardė 
palio 3 ii, spiaudė Į veidą, neleido net 
— skreplių nuo veido nusišluostyti 

(iš M. M. laiško).

padedamas), brige Pavasario šu- 
t augusių jų gimnaziją.

Įstojo Į Vyt .Didžiojo L’niyer- 
Pa- I siteto Teisią fakultetą, kurį bai

gė T93& m.' Vieneriems metams 
prieš tai buvo išvykęs Į Frei- 
burgo i. Br. Universitetą pagi- 
•linti vokiečių kalbos studijas, o 
1937-39 m. lankė Sorbonos Uni
versitetą Paryžiuje .— studija
vo tarptautinę-teisę — Cours de 
doctorat,; Droit Public.. -

. Grįžęs Į Lietuvą, ruošėsi tei
sininko. karjerai 1939-40 metais 
buvo Kauno Apygardos T eismo 
kandidatas. Politiniai Įvykiai jo 
gyvenimą. pakreipė kitomis vė-

■ j. į “

zėnus. . . ■
Tik atvykęs 1925 m. Į Kauną, 

tuojau įsitraukė į ideotogini-po- 
litinį darbą. Įstojo į Liet. Jau
nimo Sąjungą, 1932-34 m. buvo 
j os Centro sekretoriumi. ,—r rei
kalų vedėju. Su. pranešimais ų? 
paskaitomis apvažinėjo beveik 
visus Lietuvos kampus —LTS 
skyrius. 193Q nL įstojo Į varpi
ninkų . draugiją . Universitete.. 
1935—1937 m, buvo Liet. Valst. 
Liaud. S-gos sekretorius.

Po 1926 m. nelemto pervers
mo M. Mackevičiui teko skau
džiai pajusti režimo pareigūnų 
savavaliavimus’. Naujoji vyriau
sybė visur matė'savo priešus ir 
už nekaleiausiąupranešimą ar 
valdžios pakritikavimą, bausda
vo piniginėmis baudomis, o ne
sumokėjus, kalėjimu. Taip 1933 
metais, M. Mackevičiui atvykus 
povestuvinei kelionei į Palangą, 
tuojau prisistatė? policininkas su 
komendanto paskirta 200 litų 
■bauda už žaliojoj pasakytą kak

darže, Chicagoje. , Netrukus prasidėjo vokiečių
♦ Kipro Bielinio paminklui msg karas. Sovietai iš Lietuvos 

statyti sudarytas vykdomasis pasitraukė. Susidarė Laikinoji 
komitetas: pirm. dr. Jonas Va- Lietuvos Vyriausybė. 1941 m. 
laitis, sekr. G. J. Lazauskas, ’ Mackevičius buvo pakvies-
ižd. M. Pranevičius, J. Skorups tas į Laikinąją Vyriausybę tei- 
kas, A. ir P. Venclovai ii) kt • singumo ministru. Buvo nepa- 
Pajninklas bus statomas Lietu-: prastas ir pavojingas metas: 
vių Tautinėse Kapinėse kartu žmonės išblaškyti, suterorizuoti, 
su prof. Steponui Kairiui pa-į Reikėjo nedelsiant atkurti bol- 
miaklu gautame bendrame

A lot of neonle cfon't 
buy U.S. Savings Eonds 
because they think it 
takes them lu years 
io mature. Taxe another 
look. The oid green Efond 
ain’t what it used to be.

|VAiriomi jtgomi veikiant, pried mdsk bit daugiau remti jj dar- ko 
kurį laiką atsirado gyve! bu ir lėšomis. Tikrai tenka Zarasus,
nime, ypač JAV-lietuvių bend; džiaugti*, kad per tiek audrio- J suėmė, e 
ruomenėj, negerovių. Pasisako gų metų Vlikp pagrinduose iš- Kauną j Marijampolę, uždarė 
me už pastangas vėl sukurti liko tie patys principai, pagal daboklėje su trimis pavojingais 
lietuvių tarpe vienybę.

Mikas turi išlikti vyriausiuo (us įsteigtas Lietuvoje. Vkko 
ju mūsų politinės veiklos koor’ darbas yra politinis, tad Ir jį 
dinatoriumi. Visiems reikėtųf sudaryti tegali tik [ 
mažiau kalbėti apie jo reforL “-lietuvių organ^acijo*.

KAS IR KUR?

bepročiais, siunčiamais Į beprot
namį. Po trijų dienų tokios 
“dra^ystės” buvo perduotas Į 

politinės tardytojui, kuris tardymo metu 
į grasino karo lauko teismu.
♦ Tai buvo M. Mackevičiaus fi- 
Irinių bandymų tik pradžia. Už- 
Į puolus sovietams Suomiją, spau- 

įvykusiame rius. Mykolas Vaidyla, Sanda- doje ir susirinkimuose M. Mač
ią redagavęs nuo 1929 metų, kevižius pasisakė prieš Sovietų 

daug atstovų ir iš kitų rie * Palaidotas Lietuvių Tautinėse Sąjungą. Todėl, atėjus sovie- 
Itų: Alena Devenienė iš Santa j kapinėse.

okupantų'Monika, Calif., Albertas Ošla- 
stiprėjančius’pas iš New York o, Vytautas .'nei Sandarai šiais metais

Mačys iš Worcester, Mass^ p. kanka 62 metų 
Januškai iš Kanados, A. Norus tis. Tas bus atžymėta 
iš Detroito. Suvažiavimas pa- d. Sandaros pobūvyje 
gerbė sąjungos veikėjus prof. įvyks Lietuvos Vyčių salėje ir 
M. Mackevičių, Albertą Ošlapą 
ir Juozą Pronskų. ; i

♦ Liepos 5 d. Pick — Cong
ress viešbutyje Įvyko LVLS- 
gos Tarybos posėdis. Remian
tis suvažiavimo nutarimais, svar 
styta VLIKo, sąjungos organi
zaciniai ir savo spaudos reika
lai. Smulkesnių informacijų 
bus LVLS Biuletenyje.

♦ Liepos 12 d. Chicagoje mi- 
ič ilgametis Sandaros redakto-! abiems sklype.

Prof. M. Mackevičius — sukaktuvininkas
Jo gyvenimas ir visuomeninė veikla

Mečys Mackevičius gimė 1906 pats uždarbiaudamas (af tėvų 
m. balandžio 14 d. Savičiūn; k.i 
Analieptės vis., Zarasų apšbTal- 
gi, šiais metais jam sukako jau 
70 metų brandaus amžiaus, 
gerbiant sukaktuvininką, -nori
si kiek plačiau supažindinti, skai
tytojus su jo turtingu gyveni
mu ir visuomenine., veikla. . ’ : .■*7 ▼ - r-- ■

Mečio tėvai buvo mažažėniiai 
pavyzdingi ūkininkai, šeimoje 
buvo 7 vaikai, Mečys buvo tre-

atlaikyti 
ir vis

rusinimo ir ūkinio išnaudoji
mo pastangas. Mes gerai žino

si! me, kiek auku iš lietuvių tau
tos pareikalavo tos viena po 
kilos sekusios trys okupacijos. 
Visi atsimeneme, kaip buvo 
prailgę tie vieneri pirmosios 
sovietų okupacijos metai, o 
jums štai tenka gĄ’venti net jau 
32 metus vergovėj.

Istorinio teisingumo ratai, 
to pa-- deja, labai lėtai sukasi, bet vis 

ito jie sukasi. Tai visuomet 
kurie yra atsiminkite. Ir tie ratai neap- 

V alstybių lenks jokios diktatūros, jokios 
r.oiistitucijos pagrinde. Nepa-, imperijos, sukurtos ant melo, 
] <a>tas demoki almės JA\ sant priespaudos ir kraujo. Mes ti- 
'a^ kos pastovumas išsilaikė kime ir jūs tikėkite, kad nušvis 

metų. /laisvė ir lietuvių tautai.
fie patys 

Liaudiniu 
daose. Iš 
Liūtiniu

_ ’__ i 3. Suvažiavimas, apžvelgęs
- , lietuvių veikla už Lietuvos ri-

- u bų. pareiškia, kad jis lygiai ver 
Lina abi tos veiklos sritis: vi
suomeniniai — politinę ir kul
tūrinę. Paneigti kurią nors iš 
jų kitos sąskaiton būtų nepras 
mingas ir lietuvių tautos lais
vės siekiniui nenaudingas da
lykas. Turime jas abi remti.

Liaudininkai taip pat pasisa 
ko už tautinio darbo pasidali
nimo principą. Dar prieš kele
tą metų atrodė, kad'čia esame 
tinkamai susiorganizavę i 4 pa
grindines lietuviškas organiza 
cijas: Vilką, Altą, Balfą ir 
Bendiliomenę. Ne vienas sve
timtautis gėrėjosi tokiu lietu- 

sveikina vių susiorganizavimu ir tokį 
pavergtoj tautinio darbo pasidalinimą lai 

žto ir kė net sau pavyzdžiu. Deja,
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' BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

INI PIKNIKĄTRADICINI V AS
. 4 - '

1976 M. RUGPJŪČIO MEN.22 D. (SEKMADIENI). Pradžia 12 vai. Polonia Grove sode. 46 g-vė ir Archer Av
VEIKS: Virtuve su karštais valgiais, kavinė su saldumynais, baras su Įvairiais gėrimais, turtingas

" “Laimės Šulinys”, šokiams gros Ramonio orkestras.

j

u

Visuomenę prašoma vykstant j pikniku iš namy jokių valgių bei gė
rimų nesivežti. nes gegužinės šeimininkų — p. p. Repšių bus prigamin
ta pakankamai skanių, karštų ir šaltų valgių ir troškuliui numalšinti 
parūpinta įvairiausios algaiyos.

Į gegužinę nuvažiuoti ir grįžti, bus galima pasinaudoti ra.e to au
tobusais.

VLSI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI BALFO LABDA
RINGĄ VEIKIA-

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
X* * N ■

Rašo Vladas Rasčiauskas
Magelianas nuramino

f mdi&ininkuit

KasiuU« dailės Paroda Chicagoje
vyną, nes Mageliano laivai pir Paryžiuje gyvenančią lictu- 
įmeji pateko į Pacifiką ir pa—I vių dailininkų \ytauto Kasrti- 
siekė Mckliukų salas iš kitos pu lio ir Bronės (Bonitos) Kasiu- 
*ės. į,. Irenes, tapybos darbų paroda

rengiama Chicogoje, Čiurlio
nio Meno Galerijos patalpose 
(5620 S Claremont Ave). Paro 

-Ida atidaroma: 1976 m. rugpiū-
I čio m. 27 d. ir galės būti lanko- 
ma jį,j rkigsėjo m. 6 d. 

f

Rietu Amerikos ir Pietų Ašigąl Parodą tvarkyti į Chicagą at 
vyksta pats Vytautas Kasiulis, 
gabendamasis su savimi savo 
ir žmonos dailės kūrinius. Pa
rodą rengti jiems, Kasiuliams, 
talkininkauja bei parodą glo
boja IJšT Korp! Neo-lithuarria 
Chicagoje, (pirmininkė dh ži 
vilė Modestienė, parodos reika 
lūs veda Valentina Mažeikie
nė). , , . .

Dailininkas Vytautas Kasiu
lis savo talentu ir kūryba se
nai jau yra išėjęs į pasaulinio 
masto menininkas, todėl didės 
nio supažindinimo nereikalin-

Paryžiuje gyvenančių lietu-

<lail Adomo Varno terminu ta 
riant, turi naują braižą.

Didelė naujovė šioje parodo 
je bus, greta Vytauto dalyvau
janti savo kūryba jojo žmona. 
Bronė Kasiulienė į meno pa
saulį įsijungė, padedama Vy
tautui jo kūiybiniame darbe, 
dirbdama su juo judviejų turi 
moję Paryžiaus vidunniestyje 
(Galerie Royale, 11 rue Roya- 
le, Paris) meno galerijoje. Pa
raleliai ji niokslinosi prancū
zų dailės mokyklose ir prieš 
keletą metų pradėjo pati tapy 

Ui paveikslus. Chicagos parodo 
jo Bronė Kasiulis pirmą kartą 
išeina į viešumą, kaip savita 
dailininkė.
‘Chicagiškė Vytauto ir Bro

nė Kasiulių paroda dar yra lie
tuviams meno mylėtojams pa
ranki tuo, kad ją galės aplan
kyti ne tik chicagiškiai, bet ir 
kitų gyvenviečių lietuviai, at
vykę į Chicagą tautinių šokių 
šventėn. A. J-kis

das Hamburge, Bad Segelberg, 
Kylyje ir kt. ..

1948 m. V. Kasiulis persikėlė 
į Paryžių. Dirbo naktiniu mies 
to sargu, bet nenustojo ryžto 
įeiti i meno pasaulį. Gilinosi 
hieno studijose prancūzų mo
kyklose. Ir 1951 m. jis surengė 
savo kūrybos parodą Galerie 
Stiebelę Paryžiuje, kuri praėjo 
dideliu pasisekimu. Visa tai ati 
darė jam dūris į didžiąsias Pa 
ryžiaus ir kitų kraštų menot 
galerijas. Taip jis didesnėmis- 
ar dalinėm! yra eksponavęs 
savo paveikslus daugely Euro
pos didžiųjų meno galerijų, 
kaip antai: Galerie Marlboro
ugh, Londone, Galerie Sprin
ger. Berlyne, Galerie Hammer. 
New Yorke, Galerie Modern 
Konsl Herųiljo, Stockholme, 
Galerie de BeauK Arts, Pary
žiuje, Mušee de Chariotten- 
lxi rg, Kopenhagoje, Galerie 
Lanskrona Konsthall, Slockhol 
me, Galerie Motte, Ženevoje ir . 
kitur. Visur jis meno kritikų 
sutiktas ir vertingas palankiau 
šia prasme.

tikinęs, kad' netoli Vakaruose 
turi būti ^Moliukų salos.

“Conception” pravedė nau
dingus tyrinėjimus ir parvežė 

pabėgti. Pats Magelia- kaPitonili ,ikslilJ ir naudingų 
;ė laivui “Trinnidad” žini^ Tuo larPu “San Anto* 
kelis Šūvius ir sustab-P*0” ,aivas ^gelianas

nežinojo, ar jis.paklydo, ar nūs 
kendo. Tais laikais laivai Ra
dijo neturėjo susisiekti negalė 
Įėjo. Tiktai vėliau nustatyta, 
kad ‘ISan Antonio” kapitonas

kspędicijos vadas pastcbč- 
kad “San- Antonio” laivasjo, 

rengiasi 
nas įsakė 
paleisti 
dyti bėgantįdyu bėgantį ispanų laivų. Pats 
Magelianas įlipo į “San Anto
nio”, suėmė kapitoną Gaspar 
deQuesada' ir prirakino jį prie
geležinių

Trečias maištaujantis kapi
tonas, Juan de Cartagena, bu
vo suimtas jo vadovaujama
me laive “Concepcion. Jis bu-

Magelianas pirmas pravedė 
tris ispanu laivus Pietų Anie 
rikos vandenimis, todėl dar ir 
šiandien visi tie neramūs van',, 
denys vadinasi Mageliano van1 
denirnis, o tas sąsiauris' tarpi 
r ’*: ’ [Li
lio vadinasi Mageliano, sąsiau- 

, riu. Aš jau aprašiau, kaip sun
ku buvo .plaukti Mageliano są- 
siauru. Aš būčiau galėjęs ra
miai tuos neramius vandenis

ir grįžo į Ispaniją. Jis papasaj T^iausk^ -
kojo apie kelionės sunkumus^ z
ir .kilų kapitonų likimą. IspaJ Tas pripažintų Ispanijos kara-,bel 1“rė^ kilicms 
nijos karalius kuri laiką [.alui įį s;(v0 viešpačiu. Jeigu taipį^8 E . ■
r . r-f - » Bei ąžPuvau labai patenkrn

; tas, pamalęs Rago Iškyšulį, ir 
kad mūsų laivas pradėjo plau 
kti j ramesnių pakraščių van
denis,* . ' \

.■ ' u .-2 . ' _•.* ' -v

O-apie Mageliano ekspedici 
ją noriu Čia priminti, kad iš 
penkių išplaukusių laivų į Is
paniją grižo liktai vienas. Con gas. Bendrinį ir dailės mokslus 
cepcion tiek susinešiojo, kad j jis yna išėjęs Lietuvoje. Pirma- 
beveik plaukiojimui nebetiko.i ją savo kūrybos apžvalginę pa- 
Patys ispanai jos įgulą ir i rodą jis surengė, Kaune, Vy- 
vertingeshius daiktus persike-^ tauto Didžiojo Muziejuje, 1943 
lė į kitus du laivu, o seną laivą m. Meno kritikų ir kitų meni- 
Filipinų salose sudegino.
-Moliukų salas pasiekė du lai 
vai:, “Trinidad” ir -‘Viktoria” 
1521 ..metų lapkričio 8 dieną. 
Jie už blizgučius . prisikrovė.

Ln rrA-^aMaU? IvegiaiR-atU|kė jį kaI('iime’ j’s PrivaU’j?s pripažins, tai nereikės‘sn Ma-Į 
įas jūreivis. Jeigu kas butų klausyti Mageliano. įgeliano jūreiviais kariauti. Bet',

do Cartagena privalėjo perta Ii 1520 laPkriėio 28 <1., W nepnpaans, ai leki.ves
Pietų Ašigahųe vasara ir H 

sadai, taip ir kapitonui Mendo ,[^eno^ Į^h^i iiSO-S trys Mage- 
zai buvo nukirstos galvos, jie 
patys “sūčvertkavoti” ir paleis 
ti žuvims. O kap. Kartagena bu 
yo suimtas ir kartu su ekspedi
cijos kunigu nuvežti į krantą 
ir atiduoti patagoniečiams. 
Kaip tos apyįinkęs gyventojai 
vadinosi — niekas nežino, bet 
Magelianas juos pavadino ilga 
kojais — patagonais. Kitokio 
vardo jiems kapitonas neturėjo. 
Nuo Mageliano laikų visas tas 
kraštas vadinasi Pątogonia, o 
gyventojai — patagonai. Pata- 
gonijoje yra isikūrsi didoka 
grupė lietuvių. . ; \ 
-VNumalSnęs laivų kapitonus, 
Magelianas neturėjo jokios bė 
dos. Jis rengėsi ;plaukti tolyn,į 
bet jis nežinojo, ari galima praj Netoli Cebu salos jTa nedi 
plaukti į valčarus. Patagonie- 
čiai nieko jam .pasakyti nega
lėjo;: nes jie patys vandens ne- 
;žinojo. Juos gąsdino Ugnies 
Žemė, kur labai dažnai dangus 
siį žeme maišėsi. Magelianas 
pasiuntė du laivus į Pietus, kad 
jštirtų,- koki vandenys ir ku
riomis vietomis saugiausia pra 
plaukti j Vakarus. Jis buvo įsi

vadovybę. Kaip kapitonui Que ti kruvina kova, kuria Cebu 
valdovas pralaimės. Sūnus grį
žo pas valdovą, bet negavo pri 
pažinimo. “Jeigu teks kovoti, 

čiati plaukti] vakarus, į Moliu!tai galime pradėti rytojaus ry 
kų uostą, bet jam" iiėpavyko;pQ”" — atsakė valdovas. 
Jam buvo lengva plaukti, nes’ yfa 
pūtė vakarų vėjas ir jūra bu-' 
,vo nepaprtastąi rami. Tikėjosi 
greitai pasiekti uostą, o tiktai 
po dviejų mėnesių jie pasiekė 
Pukapuka '-salas, kuriose ne
buvo gero uosto. Kovo .6 dieną 
jie pasiekė Guam salą, kčur ga
lėjo įsigyti šviežio maisto. 
Dar už poros mėnesių visi trys 
Mageliano laivai pasiekė dabar 
tines Filipinų salas. Iš pasikal
bėjimų su gyventojais Mage
lianas įsitikino, kad Moliukų 
saluos jau nebetoli.

liano laivai įplaukė į Pacifiką. 
Mageliąnas norėjo galiniai grei

dėlė, bet laivams patogi Mak- 
tan sala. Ten buvo parišti vi
si trys Tlageliano laivai. Pas 
Nlagelianą, atvyko Cebu valdo
vo sūnus ir atvedė jam dvi j
ožkas. Valdovas norėjo, kad 
Magelianas ir jo jūreiviai pa
sigardžiuotų ožio mėsa. Bet 
Magelianas kitaip galvojo. Jis 
pareikalavo, kad Gebu valdo-

N- LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, brt 

mažai kas šį-klausimą studijavo? Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas, - .;

- ' * -u -
f J-

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį lieČian- 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
Šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608.

, Magelianas panoro kovoti 
su šios salos gyventojais, bet 
mūšį jis pralaimėjo. Magelia
nas turėjo modernių 'ginklų; 
bet Maktano salos gyventojų 
buvo žymiai daugiau. Magelia
nas krantan pasiuntė tiktai 60 
ispanų, o anie turėjo kelis šim' 
tus. Jie ispanus gerokai apkū
lė ir suvarė i vandenį. A <

Pats Magelianas, pasiėmęs 
didelį kardą, taip pat metėsi

■ kovon. Jis pdsirinko patį di
džiausią salos karį, turėdamas 
vilties jį. įveikti, bet nepavyko^ 
Atėjęs milžinas turėjo didelį 
kardą, kuriuo Magelianą mirtf|fOnasl juan Sebastian del Cano, 
nai Sužeidė. Ten jis buvo į da
lis sukapotas ir išmestas žu
vims. - • ■

Magelianas žuvo 1521 -m. 
balandžio 27 dieną. Jo pavaldi 
niai nors ėjo atgauti jo lavo
ną, bet iMaktano salos gyven
toja atsisakė jį atiduoti ir bet 
kokių ūeikalų su ispanais tu
rėti. Magelianas žuvo tikslo ne 
pasiekęs, bet jis pakeitė visą 
plaukiojimo sistemą. Jam ne
pavyko pasiekti Moliukų salų, 
bet vienam jo kapitonui pavy 
ko ne tik prikrauti pilną laivą 
prieskonių ir bapkavų lapų, 
bet atidaryti Ramųjį vandenjT- 
ną visam pasauliui. Ispanijos

ninku jis jau meno mokyklo
je buvo pastebėtas, o minimos 
parodos proga jis buvo yp a tin 
gai išskirtas, kaip daug žadąs 
savitas menininkas. Ir tie lū-

Nūn rengiamoji Vytauto Ka 
siulio paroda jau bus jo tre
čioji-Chicagoje, tačiau joje jis 
bus savo kūriniuose naujas, 
nes jo pastatrųjų metų tapyba,

■* Ispanijos karaliaus Pilypo 
1-jo juokdarys, valgė kiekvie
ną dieną tuos pat patiekalus iš
tisus 9 metus: 8 piragaičius, 2 
kvortas vyno, svarą vaisių, viš
tą, 3 savru-s veršienos, svarą 
jautienos ir pusę svaro lašinių. 
Tiek privalgius, galima gerai 
juokauti.

pilnus laivus prieskonių gvarz kesėiai išsipildė.
dikėlių, kvepiančių: laurų lapųj 1944 in. pasitraukęs į Vokieti
ir išplaukė. Vieną laivą jūroje) 
sučiupo portugalai ir atėmė 
prieskonius, o į Ispaniją grįžo 

‘ tik tai “Viktorija”, pilna pries 
konių. Namo ją parvedė kapi-

Iš 250 narių: įgulos,. grįžo, tik
tai 14 jūreivių, visi kiti žuvo 
kelionėje. Vieni priešų buvo 
užmušti, o kiti mirė nuo ligų, o 
ietimi sužeistam Ferdinandui 
Magelianūi galvą' nukirto' fili- 
pinų salų gynėjas, už Magelia 
ną stambesnis ir stipresnis. 1 

(Bus- daugiau)

ją, Vytautas Kasiulis nesisky
rė su palete ir daug dirbo sa
vo atelje ir lektoriaudamas 
prof. V. K. Jonyno vedamame 
Meno Institute, Freiburge. 
1946-47 m. surengė su estų gra 
fiku Wiralt-savų kūrinių paro-

Hair formula JIB is PatentedJStiarauteed in Swftjftrlaad and IM 
Registered in USA, Canada, Swope. It eures Dandruff, Failing 
Hair, Itching ecalp, Splitting fends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
-will never he BALD or GREY. Guaranteed. Listed in’
Drusgist Red-Blue Book. ’Drug's-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J J, 2557 W. 69Q1 St, 1640 W. 47th SL, So. 5Oth 
Ave. & 14th SC, Cicero, HL, 1«7 N» Ashland Ave., 2834 No, 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL JIB Medicine Liquid S oz^ 
16 week supply ~ ?6.<X)..Money Order, postpaid. Send Today:

JIB LABORATORY,’. 1437 Sa. 4Mh Ava, CICERO, HL. 60650

♦ Senienų-krautuvės savinin 
kas Paryžiuje J; Claussin (1766- 
1844) vienas iš pirmųjų labai 
vertino Rembrandto paveiks
lus irt turėjo įsigijęs visą jų šim 
tinę.- -Tuos paveikshis naktį jis 
laikydavo savo lovoje.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NaupenoM p«(hn» gauti puiklv knyBV. kuria* papuoi bat koW< 

knvffu Kjlnfa ar lantyna.
Alakundra* Pakalniški*, MES GRJŽTAME. įdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5. / - ....

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pnsimrni- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 daliu. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kary* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
iiala viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prat. Vacį. Biržttka, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki-

■ tnif viršeliais __ _____________ —--------------------------------- <
Henrika* Toma* — Tamalavtkaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, i 

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- j 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6. i

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos ;
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. (

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminimaJ ' 
170 pri.---------------------------------- ----------------------------1

' M. Gudallt, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232
jMMdsplal--------------------------------------------------------------------- M <

i ■ Knyga* užsakant reikia pridėti 25 cL pašto išlaidoms. ]

NAUJIENOS, ■
1739 S. Halsted St, Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6100 |

, Ilgamečio BALFO pirmininko,
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So. Halsted Street, Chicago, Dlinoia 60608

Gra-
S5.00

M.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J.imtn.., A KISS IN THE DARK. PikantiSkų lr Intymlq nuotytta 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba. 
150 psL Kaina $2-50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Or. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 pst Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. /

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos i vairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas gahma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidų. ' * -

1739 South Halsted Street, Chicago, BL 60608

1 išleista.

ESLTC

f

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

> _ MAujIlNot. CHICAGO t. lU — Friday, Anfust 20, 1576

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

, Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar 
pas mus

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įrielgta 1923 metais. TEL. 421-3070
ĮsUigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti

i t
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“Būtų geriau, kad... nebūtų”
Nuolatinis Draugo korespondentas P. Ž., retkarčiais 

parašydamas korespondencijų iš Bostono lietuvių gyve
nimo, paminėjęs kelis kitus Bostono ir jos apylinkės gy
venančių lietuvių Įvykius, parašė pusės skilties žinutę ir 
apie Bostono vaikus, šiais metais dviejų mokytojų vežio
tus i rusų pavergtą Lietuvą, laikytus pionierių stovyklo
se ir “gilinusius lietuvių kalbą”, tarytum Bostone nebū
tų lietuvių mokytojų, kurie galėtų pagilinti lietuvių kal
bos žinias.

Varganas korespondentas, neturėjęs drąsos susitik
ti su pavergtoje Lietuvoje buvusiomis mokytojomis, iš
sikalbėjęs su tos ekskursijos vadovėmis, neapsibėręs jų 
keliais svarbiais klausimais, gavęs tikslius jų atsakymus 
ir padaręs visiems Amerikos lietuviams didelį patarna
vimą. Jeigu jau marijonų dienraščio korespondentui ne
patogu pasikalbėti su sugrįžusiom mokytojom, tai jis jau 
galėjo ištraukti kelis sakinius iš vaikų,. stovyklose buvu
sių ir pionierių gyvenimą ir tikslus pažinusių. Jeigu jis 
būtų vaikų atsakymus ir pareikštas mintis Amerikos lie
tuviams išdėstęs, tai ir tai visiems būtų buvę įdomu. .

X z . ‘

Jeigu korespondentui ir šitas darbas atrodė sunkus 
ir sudėtingas, tai jis galėjo bent pacituoti po kelis saki
nius iš lietuviško ar angliško laikraščio, kurio korespon- 
dentai, tikimės, įdėjo sugrįžusių keleivių įspūdžius ir pa
tirtas pamokas. Bet, matyt, kad marijonų koresponden
tas nei lietuviškų, nei angliškų laikraščių neskaito, jeigu 
jis nepajėgė pacituoti kelių įdomesnių tokios ilgos ir bran
gios kelionės įspūdžių. Jis net nepasikalbėjo nei su vie
no vaiko tėvų ir neapklausinėjo jo vertėjo leisti tokias 
stambias sumas pinigų tokiai trumpai kelionei. Reikėjo 
paklausti, ar apsimokėjo leisti tokius pinigus vaikų įgy
toms žinioms. Ar vaikai negalėjo to paties patirti iš lie
tuvių, kurie Lietuvą pažįsta, žino pionierius ir gali daug 
papasakoti apie “komunistinę sistemą” ir komunistų lie
tuviams bandomas primesti sąvokas, apgaulę, klastą 
ir melą?

Vietoje žinių iš tikrų ir gyvų šaltinių, Draugo ko
respondentas cituoja Bostonan suvėluotai atėjusį Gim
tąjį kraštą, kuriame abi mokytojos, iki šio meto neatšau-

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Rašo Dan Kūrentis

sakoja kaip jce pačios, nepajėgusios gilesni i žinių savo 
mokiniams įdiegti, nuvežė vaikučius į komunistinių pio
nierių stovyklas ir prašė stovyklas tvarkančius komunis
tus ne tik vaikų sąmonėje “gilinti” lietuvių kalbos žinias,' 
bet duoti tiems vaikučiams Lietuvos istorijos faktus iš| 
tikrų komunistų pionierių šaltinių.

Matyt, kad Chicagą Gimtasis kraštas pasiekia ke
lioms savaitėms anksčiau, negu Bostoną. Taip pat ma
tyti, kad Draugo korespondentas ir Naujienų neskaito. 
Naujienos jau prieš tris savaites rašė apie “mokytos, bet 
nedamokytos” mokytojos Skirmuntės, “mokytos ir per
mokytos” mokytojos Dalios Gimtajam kraštui padary
tu^ pareiškimus apie mokinių ‘lietuvybės gilinimą” ko
munistinėje Rumšiškių stovykloje ir tuo pačiu metu pa
rodė ne tiktai Lietuvą pavergusiems rusams, bet ir lais
vajame pasaulyje gyvenantiems lietuviams, kad lietuvių 
kalbos žinios pas abi mokytojas yra labai negilios^ o Lie
tuvos laisvės kovos samprata yra lėkštutė, jei bet kuris 
Rumšiškių pionierius gali apversti aukštyn kojom ir pa
rodyti, kad jos lietuviško gyvenimo visai neseka ir apie 
lietuvių tautos praeitį neturi mažiausio, supratimo.’ Jos 
net nežino, kad rusai okupuotoje Lietuvoje prie kompar
tijos centro komiteto yra įsteigę specialų institutą Lietu
vos valstybės, lietuvių tautos ir lietuvių kovos už laisvę 
prasiėjai klastoti.

Tas institutas gali papuošti bet kokią “prokla
maciją” ir skelbti, kad 1919, ar 1921, ar 1924, ar kuriais 
kitais metais komunistinis pogrindis ją išleido ir plati
no, kada tais laikais ir tose vietose komūiiisto ir sū žva
ke Lietuvoje niekas būtų neradęs. Jeigu tos mokytojos 
bent Naujienas būtų skaičiusios, tai . tokių nesąmonių 
Gimtajam kraštui nebūtų pasakojusios, o jeigu jtfs būtų 
perskaičiusios kelias mūsų tautos praeitį liečiančias kny
gas, tai šiandien joms ir tokios didelės gėdos nebūtų., ..

Lietuviu Vasario 16 gimnazija, Vokietijoje

(Tęsinys) x '
Toliau pamokslininkas kvietė 

jaunimą prie doros, mergaitėms 
patarė branginti rūtas ir Metu-, 
vžskūs darželius puoselėti, mo
teris kvietė savo vaikams dai-

Draugo korespondentas Bostone daro tokią išvadą:1 nuoti lietuviškas dainas.ur pa- 
“Palaikyti kontaktą su giminėmis yra gražu ir šakoti apie Lietuvos krašto gro- 

būtina. Tačiau organizuotai vykti į tokias stovyklas, i..
kurių tikslas perauklėti išeivių jaunimą komunisti- i)amokslinmkas sa-

. ? . . ... - kykloje puolęs ant keliu ir ties-
nei dvasiai yra netikslus ir žalingas.. Vaikas visada rankas prie Moti.( 
yra labai imlus viskam, kas nauja ir jam nežinomaųnos paveikslo prašėjosios palai- 
be to, kas eina ne iš tėvų.'Jeigu tėvai neišmokė savo vai užtarimo prieš savo Sūnų 
kų lietuviškai per 15-18 metų, tai jie tos kalbos ne-11 - 
išmoks per kelias dienas. Tačiau propagandai sovie
tai bus atsiekę daug, nes vaikuose pasėja savo sėk
lą. Būtų geriau, kad tokių kelionių daugiau nebūtų”.
(Draugas, 1976 m. rugp. 18 d-,'4 psl.)

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS ^“dSX°: 

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje
Ig Andriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”
delėje pievoje prie ežero nakvy
nei. Po vėjuotos dienos vakare 
didžiuMs raudonas mėnulis rito
si iŠ gilios tamsos. Po medžiais 
dar buvo tamsu, bet mėnulio 
šviesa jautėsi ir čia. Miškas pa
budo ir tai buvo nuostabus regi
nys. Trys laužai liepsnojo ežero 
pakraštyje. Sausų šakų laužai 
atsispindėjo vandenyje ir ežero 
žuvys pulkais artindavosi prie 
kranto ir vėl dingdavo vandens 
gelmėse.

Švenčionių kalvos
Mūsų vilkstinė vieškelyje lyg 

nardė nes vos iškilę, „turėdavo
me leistis žemyn. Pagaliau už- 
siritome ant aukščiausių kalvų 
ir iš čia išvydome tarp kalvų 
lygumas po riiūsų kojomis, ku
rias raižė upeliai ir upokšniai, 
šypsodamiesi . mums- - savo sida
briniais veidais.^ Jų- vilgomos 
geltonomis pienėmis- nubertos 
pievos atsisveikindamos, siuntė 
mums savo saulėtus šypsnius.

Po dienos kelionės žmonės ap
siprato su padėtinai-ir atgavo sa
vo nuotaikas, jie šukavosi, kits 
kitam su rankomis bei botko
čiais rodė įdomesnes vietas. Ark
liai ėjo palengvą^ karvės lėtai 
dėliojo kojas, bliaudarnos avys 
klupo. Vežimų virtinė keldavo 
triukšmą, bet ratų girgždesys 
nustelbdavo pašnekesius. 18 ve
žimų vora išsitiesdavo kelyje. Jie 
visi buvo užtiesti kanapinių au
dinių tankiais aliejum permir- 
kytais dažais, kad lietus nesi-

Pagaliau pamokslininkas sa
kykloje puolęs ant kelių ir tiės-

ir paguodos varguose.
Kelionė iš namų

Arkliai sunkiai traukė pilnus 
mantos prikrautus vežimus. Ve
žimuose buvo susodinti vaikai;

.... .. =ten pat vištos, paršeliai, ėriu-
Draugo korespondentas Bostone, pasiskaitęs Gim- kai, o visi kiti sekė paskui veži- 

tojo krašto, priėjo išvados,-kad būtų geriau, jei tokių ke-.mus, karvės, avys.- kiaulių di- 
lionių daugiau nebūtų. Tai korespondento nuomonė. Bet nebuvo. Daugelis iš mūsų 
kokia yra Draugo nuomonė? Ka panašių kelionių reikalu taip ir mo^erNs atsigręždavo pa- 
gali savo skaitytojams pasakyti pats Draugas? Kode! sodybas Ne vienam a ,mūslj 
iki šio meto Draugo redaktoriai kelionių. į Lietuvą rei- per veidą nuriedėjo ašaros. Gai- 
kalą niekad nenagrinėjo ir kelionių į pionierių stovyklas la palikti savo senelių; prosene- 
nepasmerkė? Kodėl dabartiniai jo redaktoriai nededa re- lių gūžtas, juk mes apleidžia- 
zoliucijų, kurioms lietuviškos organizacijos .pasmerkė me ne rodytas, bet apleidzia- 
keliones į pionierių stovyklas ir į kūriuš “Lietuvių kalbai-- r į 1 .Tą mes gerai žinojome, fse; tai
gilinti’ ? Ar Draugo redaktoriai šiuo klausimu negali pa- nebuv0 savanoriškas pašitrauki-

lionių daugiau nebūtų. Tai korespondento nuomonė. Bet nebuvo. Daugelis iš mūsų

! matyti gal paskutinį kartą savo 
■ sodybas. Ne vienam iš mūsų

lių gūžtas. Juk mes apleidžia-

file savo tėvų žemę — Lietuvą;

r Draugo redaktoriai šiuo klausimu negali pa-!nebuvo savanoriškas pašitrauki- 
sisakyti todėl, kad kai kurių vaikai važinėja į pavergtą mas, tai buvo baimė išvengti ,to- 
Lietuvą lietuvių kalbos “gilinti”? J ; ' limojo šalto Sibiru. Berželiai svy-
e « k ruoiiėliai saVo pavasariškomis

■tttcjt T>T*’7'VrTT7,T2>T at žaliomis šakelėmis, žemai uu-
Vlbl U1ZINUSK1A1 svirusiemis virš pakelės tako

SKELBKITĖS NAU JIE N 0 S E | „e-

gai. Visų šitų vežimų įnamiai 
: dėvėjo lietuviškas pilkas sermė- 
Igas, vasarinės kepures ir avėjo 
naginėmis. Moterys — vilnietiš- 
kais rainais sijonais su skarelė 
miš maišėsi vyrų tarpe.

Raguočių pulkelis, avių ne
skaitlinga kaimenė, paprastai 
brisdavo paskiri mūšų gurguolę. 
Didesniuose kaimuose savo-gy
vulius Įterpdavome gurguolės vi
dun, kad apsaugojus juos nuo 
kaimo šunų. Vežimuose bliovė 
ėriukai, žvygaVo paršeliai ir ret
karčiais .pragisdavo gaidys.

■ Pavakariais mūsų’ gurguolė 
sustodavo didesnėse pievose nak
vynei ir tuomet iŠ vežimų suda
rydavome ratą, gyvuliai būdavo 

I paleidžiami į pievą ganytis, o 
-žvejai taisydavo bristalinhis tin- 
.klūs žuvų gaudymui, upeliuose 
statydavo bučius; šuneliai - čia 
pat sukinėdavosi -žmonių tarpe 
ir gulinėdavo. Dievo dovaną, žu- 
-vis viri dailiridavosL pagal burnų 
skaičių. Karvės buvo gerai ga
nomos. kad užtektų pieno šei
moms ypač mažiems vaikams. _

Naktigoniai sukurdavo laužus 
pamiškėje ir visi -vyrai ten trauk 
davef. Vieni klausydavosi pasa
kojimų, kiti gėrėdavosi liepsna, 
o tretieji stebėdavo saulėlydžio 
besikaitaliojančias žaras.

(Bus daugiau)

skverbtų į vidų. Iš dažno veži-»žvaigždžių.

♦ šiaurės Amerikos indėnai 
pasižymėjo gera klausa ir ge 
ru regėjimu. Nustatyta, kad 
Amerikos baltieji įžiūri tik 6 
žvaigždes Plejados žvaigždyne, 
gi indėnai mato ne mažiau 13

Z
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j kalbos nebuvo tokios džiaugsmingos, kokių krašto 
gyventojai tikėjosi. Kiekvienam buvo aišku, kad so
vietų valdžia primetė Čekoslovakijos prezidentui la
bai žiaurias ir sunkias tolimesnio sugyvenimo ir bend- 
dro darbo sąlygas. į

Pats Svoboda laikėsi Vyriškai. Jis, kaip karys, ka
riškai tegalvoja. Jam pats pagrindinis dalykas buvo 
sovietų kariuomenė. Jis pats pačioje Pragoję, prieš iš
važiuodamas į Maskvą, reikalavo, kad sovietų jėgos 
būtų atšauktos. Ttf paties jis reikalavo pačioje Mask
voje. Jis apie vieną dalyka tekalbėjo, kai grįžo į Pra
gą. Jis pranešė tūkstantinei miniai, kad sovietų ka
ro jėgos bus atšauktos iš Čekoslovakijos. Jos nebus 
atšauktos visos vienu įsakymu, bet sovietų daliniai 
bus atšaukiami vienas po kito, lėtu žingsniu.

Dubčekas veik nieko nesakė apie susitarimą. Jis 
tiktai pareiškė susirinkusiems, kad džiaugiasi grįžęs ir 
gerai jaučiasi, kad yra Pragoję. Jis tuojau pastebėjo, 
kad čekai turės prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlj'~ 
gų. Čekų spauda bus suvaržyta, negalės kritikuoti So
vietų Sąjungos ir sovietų karo vadų. Jis pareiškė, kad 
susitarimas liečia ir pačioje Čekoslovakijoje esančios 
sovietų karo vadus. Jis patarė neprovokuoti rusų. Pa
tarė džiaugtis, kad jie prižadėjo atšaukti savo karo jė
gas ir Čekoslovakijos ir patarė laukti los dienos, kai 
rusai atšauks savo dalinius.

Kiėkvifenani čekui buvo aišku*, kad Dubčekas jau
buvo ne tas. Lš viso, jis atrodė gerokai palaužtas, če- Maskvoje pasir^ė stfdtariiną, kuriaųae.rųsaLpsb- 
kams nepatiko Dubčeko laikysena i>e tik po'Ciernps sižadčjp palaipsniui atšaukti sūviėttf'kabb "jėgas' ir 
konferentijds. bet ir po Bratislavos. Dubčekas piktai nustatė kitus abiejų

pasklidd gandas, kad čekistai jį buvo išsivežę ir gero
kai pakankino, čekai negalėjo pakęsti, kad sovietų 
policija daužė Čekoslovakijos premjerą. Jiems taip 
pat nepatiko ir sovietų spaudos laikysena Dubčeko at
žvilgiu. Rusai respektavo prezidentą Svobodą, bet jie

čekui grąžinti j partiją išmestus Maskvos politikos ša
lininkus. Pora jų buvo išmesta ir iš čekų politinio biu
ro, tai Brežnevas įsakė irt tuos priimti į čekų politini 
biurą. Kaip Svoboda, taip it Dubčekas buvo privfersti , 
priimti išmestus komunistus į centrą ir į gretas, bet

šitas trumpas čeko pareiškimas aiškiai vakarams 
pasakė, kad jų tarptautinė organizacijas yra bereikšmė. 
Nieko vakarai nedarę, kai sovietų karo jėgos įsiveržė 
į Čekoslovakiją, nieko jos nepadarė ir tuo metu, kai 
Maskvon nuvežtas Svoboda buvo priverstas vienas prie 
sintis Brežnevo reikalavimams. Reikia manyti, kad če
kų užsienio ministerija gerai veikė ir apie naujas pa
kaitas greitai pranešė savo atstovams užsieniuose.

į < '■

PABLAMENTAS ATMETF; PRIEVARTINI StTARTį

Praga ir visa Čekoslovakija džiaugėsi, kai į Pragą
«rįžo prv-ridentaa Liudvikas Svoboda ir premjeras Ale j salų, ruošiančių instrukcijas paprastiems kariams. įbcf jie buvo čekiški komunistai, 
ksandras Dubčekas. Bet nei parvažiavusiem

įvairiais vardais koliojo Dubčeką. Jį vadino reforma-nereiškia, kad čekų parlamentas privalo priimti 
torių vadu, šiaudiniu komunistu, vadovaujančiu ,nau- f tokį susitarimą.
jai partinei sklokai, galinčiai pakenkti visų kraštų ko- 
mūnstų partijoms. Sovietų spauda sustabdė puolimus 
prieš Dubčeką, kai Brežnevas įsakė atgabenti, kad ir 
apdaužytą ir sužalotą Dubčeką į Kremlių ir pradėjo 
su juo pasitarimus tolimesniems santykiams nustatyti.

Tuojau pasklido gandas po visą Pragą iri po visą 
Čekoslovakiją apie Dubčeko sumušimą. Pats Dubče
kas niekam žodžio neprasitarė, bet čekai labai grei
tai apie tai patyrė ir labai pasipiktino.
PARLAMENTAS ATMETE MASKVOS PRIEVARTĄ
^Preiidentds Svoboda ir partijos pirmasis sekreto

rius Dubčekas mažai tepasakė apie Maskvoje padary
tus šusitarimūš, bet politikai tuojau patyrė visus so* 
vietų reikalavimus. Rusai patys skelbė, kad Maskvoje 
pavyko susitarti; tuo tarpu patys čekai, besivadovau
dami sehdmis vyriausybės, parlamento ir teisihgumo 
ministerijos taisyklėmis, užsienib sutartys privalėjo 
būti parlamento ratifikuotos.

Prtžlrfentas Svoboda, sovietų valdžios spaudžia-

^valstybių, ir'komunisty' # partijų 
tekalbėjo apie spaudos laisvę ir prašė nekritikuoti so- suidtarfrtuis, hiojaU pardavė čekų* parlūm^nhfi patvir-* 
vietų valdžios, jos užsienio politikos ir sovietų trtah-, tinti. Pirlnmentė buvo didokas skaičius komunistę.

___ _ . , ne uiaskvihiai. Brež- 
nei jų Nespėjo ji$ iškelti kojos iš lėktuvo, tuojau po Pragą nevas, kaip partijos pirmasis sekretorius, įsakė'Dub-

Rugpiūcio 28 dieną čekų paralamentas, gana ilgai 
diskutavęs Maskvos priemones susitarimams išlupti 
iš pavergtos tautos, vienbalsiai nutaręs atmesti prezi
dento Svobodos ir premjero Dubčeko pasirašytą su
sitarimą sū sovietų vyriausybės vadais, Parlamentas 
pastatė sąlygas susitarimams ruošti ir sutartims tvir
tinti. Jie labiausiai pasipiktino sovietų karo jėgų įsi
veržimu į Čekoslovakiją, čekų vyriausybės suėmimu, 
suimtųjų žiauriu mušimu, o vėliau Maskvon išvežtų 
vyriausybės atstovų prievartavimu — jiems primesta 
sutartimi. .

Maskva daug ko tikėjosi iš čekų. Josios vadai žino
jo, kad Čekoslovakija taip lengvai rdnkų nenuleis. 
Bet Maskva nemanė, kad čekų parlamentas būtų at
metęs Maskvoje padarytą susitarimą apiė tolimesnius 
Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos santykius.

čekų parlamentas, klausimą gana nuodugniai aps
varstęs ir Maskvoje buvusio Černiko pranešimo iš
klausęs, vienbalsiai nutarė atmesti Maskvoje papra
šytą sutartį. Be to, parlamentas pdrieiktdavo, kad vi
sos sovietų karo jėgos būtų tuojau, atšauktos iš četos- 
iovarkijm^'ftrttrftoėAtasĮššyardino-ne tik sovietų'Jttisi- 
jos maršalų va^nvSitjoutas jėgas, bet'nutarė reikalau
ti/ kad būtų atšauktos I^enkijos, Vengrijos, Rytų Vo
kietijos Fr Bulgūrtjos kam jėgos.

(Bus daugiau)
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TELBF. PR 8-3225

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
(» GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. 8A1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*•*49 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5^6446 
Frimu limonitu pasai susitarimą.

. Jei neatsiliepia, skambinu 3744&04

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teist. 695-0533

Pux Valley Medical Cemer 
880 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER SRAliS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexict: 388-2233
OFISO V ALANDUS: 

Pirmadieniais ir ketvirtao. 1—7 vaL, 
anirack. penKtadieru nuo J—5. sreč. 

ir šesud. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

> Westchester Community Klinikai 
Medicinos direktoriui.

Į738 S. Minheim RcL, Westchester, HL

VALANDOS: '3—S darbo dienomis ir 
. kas antrą šeštadieni 8—3 vai 

FeL: ^>2-2/27 aroa 562-27x2

KUjZu; Gi b-0873

DR. W. tiSili-LUINAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*o. Kaazie At«., wa a-Z4žO

Vaunuos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamoiau mč 3-Cuūl.

IĖL. — BE 3-5893

uR. A. B. SiiViCKAS 
^fDYlUJAS IR įertiKUKUAi 

SFfcCiALYBE AKIŲ LIGOS 
_ ,$yU7 West iU3rd Street

ų valandos pagal susitarimą.- *

DR. K. A. V. JUČAS
439-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N, WESTERN AVž, 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso te L; HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7ist STREET 

^ALANDUS: Pirmadieniais, antradie
niais. Ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 

a_ Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrinu akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS StlBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR, 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
’ 2656 WEST 63rd STREET
' VaL: aruzad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 
Ofiso telaf.: 776-2880 

’ Naujas rei. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktike, spec. MOTERŲ ligos 
Ofise* 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAU; pirsu antra<U trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Scstadie- 
niaii £4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
n OftTKOPEOAS-PROTEZlSTAS 

iCį Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arth Supports) ir L L

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2150 West 63rd St„ Chicago BL 60629

Teigta PRospecf 6-5084

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
Craaaua1— is'-ia

ptu papuošimui ir šėtoninės 
kapams Relės.

ROY R. PETRO (PUT-r vy i/AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlom Ava. — 584-1220

, RFMKFTE YLOS KiZMTRTTS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

Ž

Vilnius. Hotel De Vilta

naunenos
Žemaitytę, sugyveno dukrą Al-

?
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Lietuvių Amerikoj Bicenennial
Lithuanian America Bicen

tennial Celebration & Heritage 
Presentation rugpiūčio mėn. 8 
dieną O. ir Č. Žadeikių sodyboj 
buvo sukviesti Detroite veikiau 
čių organizacijų atstovai ir su
darytas komitetas tam dide
liam darbui vykdyti.

Rugsėjo 19 d. Tarptautinia
me Institute, 111 Kerbi gatvėje, 
bus atidaryta lietuvių kultūros 
ir meno paroda. Be abejo, paro
da daugiau amerikiečiams, bef 
i atidarymą kviečiami atsilan- 

įkyti ir lietuvai. Po atidarymo į- 
vyks ir vaišės, įėjimas nedau
giau 5 dol., padengti susidariu-. 
sioms išlaidoms.'.

Lietuviu kultūros meno pa
roda tęsis iki spalio vidurio. In
stitute bus papuoštas vien lie
tuviškais eksponatais 41 lan
gu. Apie lietuvių kultūrinę pa
rodą bus .išleista speciali pro-, 
grama. Plačiau apie minimą 
šventę Naujienų skaitytojus pa
informuosiu vėliau.

nes

A.L.T. Sąjungos sk. išvyka
O. ir Č. Žadeikių gražioje so

dyboje ALT S-gos išvyka rug
piūčio 8 dieną praėjo su pasi
sekimu. Oras buvo nepaprastai 
geras, ne per karštas. Publikos 
atsilankė apie 15. .Buvo svečių 
įr iš tolimesnių Beturiu koloni
jų: Grand Rapids ir iš Flinto.

Šeimininkės buvo pagaminu
sios įvairaus maisto, o vyrai šal 
tų gėrimų. Gražioje sodyboje 
svečiai vaišinosi po medžių pa
vėsiais. Buvo ir kitų paįvairini
mų, dovanų paskirstymas.

Norėčau pastebėti, kad šiuo 
metu ALT Sgos sk. pirm. Jo
nas Švoba labai veiklus,
per melus suruošia bent kelis 
parengimus. Be abejo, parengi
mą ruošiant reikia turėti ir ge
rų šeimininkių, štai jos: S. Ši- 
muliūnienė, J. Švobienė, A. Jo- 
nynienė. šaltais gėrimais rūpi
nosi, kaip visuomet ir beveik 
kiekviename parengime F. Blau 
zdys. 

- * - - - - T. f

Mirė K. Nausėda
Rugpiūčio mėn. 1 d. 1976 m. 

mirė senosios kartos lietuvis 
Kazimieras Nausėdas, gyvenęs 
25 gatvėje. K. Nausėdas buvo 
pašarvotas Vai. S. Baužos lai
dotuvių koplyčioje.

K. Nausėdas mirė, eidamas 
95-tuosius metus. Kilęs iž že
maičių Naumiesčio, gyvenęs 
Anglijoje, Kanadoje, Ameriko
je, Pittsburgh, Pa. 1925 m. per
sikėlė į Detroitą, čia vedė Adelę

’ PERKRAUSTYMAl 'j

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KALVA
R. ž E R t N A S 

T«l. WA 5-8063

ApdravstM p^rltraurtymo 
ii ivairiv «tttun»v. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 PL»ce 

T*l.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
T.Nfonm: PR 8-0833 ir PR 8-0834

K. Nausėdas buvo veiklus 
ganizacijose bei klubuose. Pri
klausė Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje 352 kuopai. Mini
mos kuopos veiklus organiza
torius. Prirašė per 30 narių ir 
už veiklumą buvo pagerbtas.

Taip pat priklausė Lietuvių 
namų draugijai, Dariaus - Girė
no klubui ir Auksinio Amžiaus 
rateliui^ Paliko nuliūdime duk
rą Aldoną, žentą Frenk Bunikį 
su šeima, sūnų Eduardą su šei
ma, 8 anūkus: Algirdą, Mary
tę, Margaret, David, Danais, 
Maike, Eduard ir Mary Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis, šv. Antano parap. bažny

čioje atlaikytos šv. mišios rug- 
piueio 14 d.; palaidotas Holy 
Sepulcre kapinėse. Kazimierai, 
ilsėkis ramybėje!

A. Sukauskas

Suėmė krautuvių plėšiką
Čikagos apylinkėje buvo api

plėšta daug krautuvių. Paskuti
nis apiplėšimas įvyko rugpiūčio 

vo išvogta prekių už 14.000 dol.
r Policija sulaikė R. F. Pele
ni ck, Rice Lake, Wise., gyvento
ją. Ji policija kaltina apiplėšus 
7 krautuves. Be to, policija dar 
apklausinėja kituš 15, įtartinus 
dalyvavus krautuvių plėšime.

Bankai nesilaiko įstatymą
Vartotojų sąjunga kreipėsi su 

skundu Į teismą, prašydama įsa
kyti bankų kontrolieriui viešai 
paskelbti studiją apie galimą 
bankų neprisilaikyTną įstatymų, 
išduodant kreditą ir nepaaiški
nant kredito sąlygų.

- Vartotoju sąjungą leidžia žur
nalą “Consumer Reports”.

Trylikametis žmogžudys
CHICAGO. Apkaltintas 

miesto pietinės dalies trylika
metis vaikas, pirmadienio naktį 
nušovęs žmogų — LeRoy Ber
ry, 33; gyvenusi 7909 S. Ogles
by st. Policijos nustatyta, kad 
Berry einant gatve, iš viršaus 
pradėjo ant jo gristi tuščios 
bonkos, kurias iš trečio aukšto 
mėtė vienas paauglis. Barry pa
lipęs laiptais į trečią aukštą pra
dėjęs vaikėzą barti. Jiems be
sibarant iš buto išėjo vaikėzo 
tėvas revolveriu nešinas. Vai
kas pagrobęs iš tėvo revolverį 
trimis šūviais nužudė Barry vie
toje.

Kiek amerikiečiams 
kaštavo kosmetika?

New Times žurnalo apskai
čiavimais amerikiečiai vienais 
1975 metais kosmetikai ir tuale
tui išleido neįsivaizduotinus $6.7 
bilijonų. Daugiausiai šios su
mos pinigų išleista “šamponam” 
(shampoo), veido tepalams (kre
mams) , deodorantams, dantų 
pastoms, plaukų šukuosenai ir 
purkšlams, muilams, perfumams 
ir odekolonams.

Uodų pavojus Houstone
HOUSTONtŽ-&. — Šo. penk

tojo gyventojų skaičiumi Ameri
kos miesto Houstono piliečiai 
buvo perspėti naktimis būti na-1 
mie ir nevaikštinėti lauke, kad 
apsisaugojus nuo uodų (kufeių) 
kandžiojimo, kadangi-uodai šią

yra ąpsAcrėtę ir rali ap- 

or-

uodui k_ri? yn aysikržtę maž
daug po vieną iš 700 kraujage- 
rių uodų.

I Moskitų kontrolės direktorius 
. Robert Bartoett sako, kad uo-

| LJCVX “Ramovė** Centro V- 
r Chicagos skyr. ramovėm^ ren- 

gtafita koncertą - balių, kuriame
1 dai Ypatingai pagyvėja ieškoda- f granią išpildys /LJCV S. "Ramovė t . >_ _ - _ v-- n Cleveiando skyna&s R&movenų Vyrųmi kraujo po pusnakčio. Hous-1 psorast bilietus galima įsigyti Mar

giniuose. 2511 W. 6S St. Koncertas • 
balius įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau
nimo Centre. (PrJ

tono 2-5 mffijonų gyventojai yra 
šią vasarą patapę derlia dirva 
uodams veistis ir daugėti.

Uodų platinamos fatališkos 
encephalitis figos laimei, laiku 
suvaldytos epidemijos Houstone 
1974 metais sirgo encephalitis 
liga 718 žmonės, iš kurių 34 žmo
nės mirė.

Sunku pavogti lėktuvą
PONTIAC, Mich. — FBI jau 

sugavo vieną- ir tebeieško kito, 
kurie praeitą sekmadienį Pon
tiac, Mich., aerodrome pavogė 
rienmotorinį 1976 Cessna 206 
lėktuvą, bet nėtoli skridę, ne vi-' lėtų pasimatyti su senais savo

municipaliniame aerodrome. Su
imtasis yra Charles Bryan El
dridge, 32, is Bostono. Tebeieš
komas Ronald Wolf Jr., 42, is 
Chicagos užmiesčio Harvey.

Bombarduoja automobilius
LA MADDALENA Sardinija.

rtr;- i,-„ wW. Irencijoje nutarta kad Pietu-Va-— Oficialiu pranešimu, pirma-1 J J , -
___  . * Vofii InTsin ■vsjrhnsrn*}dieni nakties metu buvo bom

barduota JAV Laivyno aprūpi
nimo įstaiga ir trys Amerikos 
jūrininkams priklausą automobi
liai. La Maddalena yra atosto
goms praleisti gera vieta, turi 
apie 11,000 gyventojų ir keliems 
šimtams amerikiečių šeimų na
riams vasaroti rietą. Italų ko
munistai. jau...-nuo seniai reika
lauja,, kad .‘^jankiai eitų namo”.

Barre, Pa^ koplyčios altorius 
yra išpiausfytas iš kietosios ang 
lies-antracito vienalyčio ga
balo. Altorius sveria 4^00 šva 
rų. Kadaise Wilkes — Barre
miestą buvo daug lietuvių ang. identifikacijos 
liakasių. ’ taip pat 26750.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

JOHN GECZIS
Gyv. Chicago Road, Glenwood, Illinois.

; -Mirė 1976 m. rugpiūčio 19 d., sulaukęs 88 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. į

Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Auna, pagal tėvus Gadiekis, duktė Ellen 

Zentersu žentas Stanley, 2 anūkai — Virginia Scudella ir Edward Zen- 
tėra. 6 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Blue Island Eagles Lodge.
Penktadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Spindler— Kod- 

7 ling koplyčioje, 1340 Otto Blvd., Chicago Heights, HL
Šeštadienį rugpiūčio 21 dieną 9:30 vai ryto bus lydimas iš koply

čios Į St John parapijos bažnyčią. Glenwood. HL, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas Assumption kapinėse, Glenwood. III.

Visi a. i JOHN GECZIS giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Žmona, duktė, žentas, anūkai, proanūkiu
Laidotuvių Direktoriai Spindler — Koelling. TeL 755-0242.

1305-07 So. HER51ITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mielą IDA VALAUSKIENĘ

ir jos vyrą JONĄ nuoširdžiai užjaučiame, 
mirus jos MOTINAI Lietuvoje.

Donatas ir Stefa šilkeliai

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juont D«up«ras- ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išteu 
ta Cfctcagoje JW8 lietais paties sutoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
Lių: žemes rikio švietimo problemos ūkininkų krašte. D dalis: Žemės 
ūki© švietimas Lietuvoje

Autorius savo fodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su 
griovęs grafai išaugėsiu ir Suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtą rMžiuotis Ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemes ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa 
saulj išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietavos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus snriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei kietu vai".

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kam* tik S3 06
< • Z

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

> t. NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60Wb 

davę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

SI-H1K1NK1MŲ Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— George J. Stungis, ilgus 
metus buvęs Drovers banko vi
ceprezidentas, kartu su vaikais 
a t syk o į Chicagą savo žmonos 
Barboros laidoti. Stungis su vai 
kais yra apsistojęs Holiday Inn 
viešbutyje, esančiame prie 95- 
tos ir Pulaski. Palaidojęs moti
ną, sąnus kartu su vaikais iš
vyksta į Kentucky, Louisville, o 
George J. Stungis kelioms die
noms pasiliks Chicago  j, kad ga

pažįstamais.

EUDEIKI

Namibia nepriklausomybę 
gaus 1978 m. gruodžio 31

WINDHOEK, Pietų - Vakarų 
Afrika. — Pietų Afrikos. Spau
dos Draugija praneša, kad čia 
įvykusioje įvairių rasių konfe- 

karų Afrika, kitaip vadinama 
Namibia, nepriklausomybę nuo 
Pietų Afrikos gaus 1978 m. gruo
džio 31 dieną. Namibia valdy
ti buvo Pietų Afrikai pavesta 
buvusios Tautų Lygos manda
to teisėmis po Pirmojo Pasauli
nio Karo. '

• Kanadietis George MacMil
lan iš Nova Scotia tarnavo ka
rališkoje aviacijoje ir per karą 
vieno puolimo metu tūnojo ap
kasuose Prancūzijoje. Prie jo 
nukrito dolerio didumo artile
rijos sviedinio skeveldra. Ant 
jos buvo 26750 numeris. Mac
Millan labai nustebo, nes jo 

numeris buvo

E*

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

. - BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AvL, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

"S*ulė ir skydas yra Viešpats, malony ir garb? |ls suteikia. Vieš
pati neatsako gera Hemą, kurie elgiasi nekaltai“. — Psalmė 84:11. J. 
Mus^ tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems. pateptiesiems. Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulė ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuo viso, kas galėtų juos sužeisti, Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti- 

I kertami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
I prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasisventusiems ir ištikimiems Jėzaus

Kristaus pasekėjams.
Visi lino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mA- 

rūšieįi? | tą klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

F. 2AVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
5V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehin 6-2345-6

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DAIMID

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrjrinh 7-6672
1,1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

■>!

P. J. RIDIKAS
Phone: T Ardu 7-1911HALSTED STREET

• _ NAUJ'BNOS, CHICAGO t. U-L.— Friday, AuCTrrt 20, 1976



Uniagesių dalinys bei kilos įvai-
C’ I - • ’1

Compoundedi

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

■1

renybes ir specialios vaikams 
programos.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Hamp Statyba Ir Remontas

Naujienos
(Pr):

Notary Public
INCOME TAX SERVICE f 

'<259 S. Maplewood. Tel. 254-74501 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki Mankai.

HELP WANTED — FEMALE
- , - * Oerbininkiy reikia 1’

.RENTING IN GENERAL 
N u o m o a "

parado iš .Washington High 
School ' '

Šioje švenlėje dalyvauja ir 
lietuviai. Lietuviai ruošia savo 
vežimą; kuris bus atatinkamai.

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ ? 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ?t., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 
V. VALANT INAS

. FOR RENT 4 room apt. on 1-st floor. 
Vicinity 34th PL & Halsted, Hot water 
heat, dean, $130 month; Security de
posit and references required. : > 

Phone 788-9622. ■

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28.000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

By appointment only —- call 
anytime in the afternoon.

GR 6-8121

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

UQV& financing. 
° AT 0U« 10W HATH

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WM 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Are 
Chicago, IIL W63t Tel. YA 7-5W0

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-3166

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60601

Pxnx Kazaxavsxas, PntUtnl Ftumei Ybglnfa 7-7747 
HOURS: Man.To«.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

I ^*p ! Neo-Llthuajjįa j>irn«niuk< , 
* kartu su visa valdyba ir Tau 

;. | tinio sąjūdžio rėmėjais, .prade 
j jo veiklos sezoną ruošdami

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARM UP TO k

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBfeS 
Pardavimas Ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
REpublIc 7-1941

------------------------------- ------------------..... L

- net . \Vi> Grįš rugpiūčio 26 d, 'togu pas .Gertrūdos"- gimines^. Poaf Tllfl '
l’Į . D'', /.indė if<i^estieB£, Ko Čonneaut ežero pakraščiuose,! . ® 51 >' * j

jau sugrįžo į Pittsburgh^, ir vėl 
įsitraukė į įprastą visuomenių 
nį darbą, pirmon eilėn SLA.— Dail. vyrautas Kasiulis, 

m. rugpiūčio 21 <1. atvyksta 
Chicag:i ir vadovaus parodos dail. Bronės ir Vvtaulo Kasiu- 
(KinioMinui. Punula jlidaruma liu dailės daii>ų parodą, kuri 
rugpiūčio 27 <L 7 vai. vak. Jau
nimo (Centro Čiurlionio Galeri
joje. Parody globoja korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padalinys.

— Petras Kuzinas iš Marque 
tte Parko apylinkės platinimo 
vajaus proga susipažino su! 
Naujienomis ir jas užsisakė 6

utas jo'

Lietuviai dalyvauja parade

East Chjc&go miestas švenčia
J. A. V. 20U melu nepriklauso-] 

Daugelis žmonių kreipia- ’ niyi>&s šventę. Šventė prasidės 
si į Naujienas prašydami kitųji’Ugįiiu^fai mėn. 22 d. 1 vai. p.p.

REIKALINGOS SIUVIMO MAINOS 
OPERATORES

Jūs tikrai būsite patenkinti dirb
dami patogioje vietoje esančioje fir- - 
moję, kuri dabar priima keletą ope
ratorių, Mes mokame geras algas, ap- 
mokame šventes ir atostogas. Pa
trauklios darbo sąlygos, miesto trans- 
portadja iki pat durų. Prašoma _ 
kreiptis asmeniškai i •. s

MURPHY CO.,
6 Lake St, Room 411

arba teirautis tel. 332-2575.

REAL ESTATE ^oa SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimuimūsų tautiečių adresų. Prašo

me parašyti pageidaujamam 
žmogui laiškutį. Naujenos, jei 

j tuiės jo adresą, laiškučius jam 
i persiųs. Dienraštis negali duo 
i ti skaitytojų adresij kitiems papuoštas ir jį užpildys 'tauti-1 

Ieškomas žmogus niajs rūbųis jiasipuošę Qęandi$ 
atsakyti, jeiguCras šokėjai,, vadovaujami p. 5mie- 

ijiauskiejies. Tas pats ansamblis 
z,..,, s atliks menine dali tautybių pa- I. Mildice (Milda-' . ■ . * ...r <>o .'. . sirodymę rucputcio men. 28 d.

"j7:30 vai.-vak. Washington High 
.School salėje. ■ y y ,
• šiam reikalui aukojo: po 1Q 
jdoi A. Vinikas, Gelvickienė, Jii-j 
škienė, Tiškevičius ir J. Valei
ka. 50.00 dol. — Kazys Čiurin- 
skas. A.L.TX). valdyba aukoju
siems dėkoja..

Prašome visus lietuvius , da- 
lyvauji. ».

, Liepos ihėn. 10 d. A.L.T. rae- 
Įtiniame susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba: A. Vini- 
kaš — pirih., A. Nanienė — I 
vicepirm.’,. J,. Valeika —II vice 
pirm., J. Skėrys — kasininkas, 
K. Valeika ^— sekretorius. Biru
tė Vilutieifė- dėl laiko stokos iš 
valdybos laikinai pasitraukė.,

Valeiką 
— Antanas ir Milda Vaivadai 

atvyko į Chįcagą savaitgaliui 
praleisti ir padėti motinai ap
tvarkyti' namą. Savaitės pra
džioje jie išvyksta į" Washing- 
toną. /sirinp- .j - .

Stasys Patlaba su žmona I

imponuoja visus meno mėgė
jus ir visus Cikagiškius, nes 
Kasiuliai atvyksta iš pasauli
nio meno centro — Paryžiaus, j 
Korp' N'eo-Lithuania. valdybo-i 

ije vra: Algis Augaitis -— vice- , I . ■ ' ... o , Į žmonėms,i pirm., Kornelija Bakšvtc-sekr.,!' , , , ■ „ • pats galesAntanas Juodvalkis — izd. ir ,... ... ... reikalo.. Aitą Aleksandriunaile — na-* menesiams, vakar gautas jo , _ . , , l .. ... .. .. x. .. rė J parodos ruošą įtraukta — Juozaslaiškas, o šiandien Naujienos 1 1 . .. .. , ,'daugelis meno mėgėjų. Paro- zis) dahan yra aukščiausio lai-^ 
dos atidarymas bus rugpiūčio psnio Amerikos lietuvis Chiča- < 
27 d. Jaunimo centre, uždaro- gos miesto policijoj. Jis yra ka| 
ma rugsėjo (5 d..Rengėjai tikisi! pitonas ir Policijos deptį. Fi 
tinkamo ėikagiečių dėmesio

■ mūsų retiems svečiams ir mtį- 
sų reprezentantams meno pą-

1 saulvje. wi
-' — Šiandien, rugpiūčio '20 d.,

jau yra jo pašto dėžutėje. Dė
kui už dėmesį lietuviškai spau 
dai ir Naujienoms, dėkui už at 
siiiepimą i platinimo vajų. 
Taip pat dėkojame p. P. Kuzi- 
lio draugams, kuiiie jį supažini 
dino su Naujienomis ir pada 
r? teigiamos įtakos. Visi skai 
ty tojai prašomi rem ti Naujie 
nas ir prisidėti prie platinimo. Lakefront festivalio programo 
Vajaus proga jos yra siunčia-j je yra įspūdingoji Venecijos 
mos susipažinimui 2 savaites naktis. Ji prasidės 6:30'vai. vak. 
nemokamai pagal gautus pagei Monroe Street Harber rajone? 
davimus arba platintojų alsus Dienos metu, pradedant 11 vai. 
tus galimų skaitytojų adresus.

— Kristina Grinienė iš Wil
liamsville, NY, išvyko į Alexan 
dria. Virginijos valstijoj.

— Dail. Vanda ir dr. Gedi
minas K. Batukas išvyko atos
togų i Bevenlv Shores, Ind. - , ,„ ‘G ■ nuo 9 rvto iki 6 vai. vak.Griz rugpi ucio 27 d. Alfonsas i
Gailius iš Cicero atostogauja) — Painias Dangis su žmona 
Hillstrom vasarvieteje, Spoo- Gertruda praleidę savaitę atos

lyto, tęsiamos sklandymo var
žybos prie Ohio St. Jos bus 
taip pat šeštadienį toj pačioj 
vieloj ir tuo pat laiku. Taip pat 
bus polo varžybos, o sekmadie 
nį varžybos ir finalinės rungty 
nčs Portage Parko baseine

nansų direktorius. Jis yra pak-l 
vieslas koordinatorium Bicen
tennial minėjimo Marquette 
parke šį sekmadienį, rugpjūčio 
22 d. Programa prasidės 10 vai, 

■ryto jaunimo sportiniais žaidi 
< mais bei rungtynėmis parko 
aikštėse, gi publika kviečiama! 
dalyvauti šeimų pikniko ahnos 
fei'oje. Nuo 2 iki 7 vai. bus tau
tinių grupių pasirodymai. Lie
tuvių grupėms, kurių tarpe d a 

i lyyaus Irenos Smieliauskienės 
vadovaujami. Grandies šokėjai, 
bus 4-5 vai. Taip pat bus Chi- 
cagos policijos raiteliai ir Ug-

— JAV LB (R) Cicero apylin
kės valdyba ruošia pikniką Gri
nių sodyboje, Lemonle š.m.rug- 
piūčro 29 d., sekmadienį, 12 vaL 
Bus skanūs lietuviški valgiai iri 
veiks bufetas. Kviečia" visus' 
dalyvauti; Dėl informacijų 
skambinti 656-2550." Valdybą

j •• .r'- ?

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

NARĘ SKAITYTOJŲ VA.IUS
ffAUJIEN’OMS šiemet suėjo 50 metę. Minint sukaM. gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras Institu
cijas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Joę yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: CMcageft Ir Kanadoje metime — $30.00, pusti metv — $75.00, 

Hmi mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $3L00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
jk žemals nuošimčiais mėnesiniais issimokėjimais

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 V*. Cermak Roar Chicago IT Virginia* 7-7747

PŪKINIAI ARBA PLUNKSNŲ 
PATALAI 

išparduodami dabar. Jų tarpe 
yra geriausios iš V. Vokietijos 
importuotos antklodė ir išlen
ki jos importuotos plunksuosf

Su šiuo skelbimu ir anlklo- 
tižių užsakymu iki rugsėjo 1 d., 
duodamą antklodė priedu yeltiti 

PALATINE D1UPERY “
1326 N. Milwaukee Ąye._arba 

4211 S.Areher Avė. P17Ž76-6260

1 — Linksmas ’ šokių 'vakaras 
įvyks Vyčių'salėje, 2455 West 
47 Street, šešt., rugpjūčio 21 d;
4 vai. p. p; grojant A. Rambnio 
.miuikai. Veiks baras su užkan
džiais. Įėjimas 1 dol. • ,-ę

. , . : i.. . Salės vedėjas

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

I Visę RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUO SIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaui

BALYS BUDRAITIS• * • . -
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
133-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

♦ Floridos Sliužii rrt^fitutas TAA^RN & HOLSE FOR SALE 
patyrė, kėd?viena vėžlių rūšis! Marquette Park on Western Av. 
turi Iiežuvį?\atrodantį kaip- slie 
kas. Būdamas alkanas, vėžlys 

atostogauja Floridoje, maudosi’išsižioja ir.laukia, koi žuvis 
šiltame vandenyje. : < įgriebs jo liežuvį.\

■-----------—--------- $

— BALFo gegužinė - piknikas 
laukia rišu rugpiūčio 22 d. 12 
vaL, Polonia Grove sode —Ar
cher ir 46 gatvėj, su lietuviškais 
valgiais ir bufetu. Barą aptar
naus Marquette Parko Balfo 
skyrius. Privažiuojama ir mie
sto autobusais. Prašome neuž
miršti BALFo.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA,

Llatwiv kalbt: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1*00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sm

■INSURED'

WITH REPAYMENT
TO FIT YOUR

__ _____ M •'
INCOME

■M
i*

L* * ■ 
8

Mutual Federal 
Savings and Loan

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių'agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi . ■

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis narduoda už 
$52,700. .

2 BUTU MŪRAS ir 2 auto mūro ga
ražas. Prieš 15 m. gražiausiai pastaty
tas namas Marquette Parke. $55,000.

MŪRINIS* — MEDINIS , pajamti na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
* auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $28,000.

2 BUTU moderniai įrengtas namas 
už Kedzię. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.

4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau
jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. ’Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1.000 tik už 3 doL metams. 
Jiems vra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie' grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1.000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin. % 
Tel. 421-6100.'

PLATUS.LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

D fe M E S J O 
S?—<0 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

' Kreiptis:
1. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

TeTef.: HEmlock 4-2413
715$ S©. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS, 
V'39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

X W W *1 v m,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

: Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

. Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago UI. 60608.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyH prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos, yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

1

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolls

GA 4-8654

ITATI XAtM

INSUt A*NC>

Statė Farm Fire and GgsoMty Compaq

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį ksdUnlnta* 7^ KĄ 

Chlcs.co’e ------

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489

(bato)

3

Jeigu kam - paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi dauglieturiu dailininkų 
paveikslų^
4038 Archer Ave., Chicago, D.

18S North W*h**h Areno* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

I

SKAITYK II? KITAM rATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS“




