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FILIPINŲ VULKANO PAVOJUS NEPRAĖJO OS PRIEVARTA DAVĖ
Daug gyvybiy nusinešė drebėjimo 
sukeltos milžiniškos jūrų bangos

ZAMBOANGA, Filipinai. — Gelbėjimo darbininkų būriai j į 
didžiuliais kranais ir sunkaus svorio kūjais ardo —- kasa namų Į B 
griuvėsius ir laužą, paliktus po žemės drebėjimo ir didžiosios jurų j 
bangos, kuri po pirmojo žemės sudrebėjimo antradienio naktį 
užliejo per pusmylę pajūrių femės. Į .

• Nacionalinis Katastrofų Ko-i . 1 i---------- 1
ordinavimo Centras pranešė Fi- IŠ VISO PASAUUO

Policija neleis jungininkams sauvaliauti
% ir’ardyti Marąuejtę Parko ramybę

CHICAGO, niinois.— Chicagos teisėjas George N. Leighton 
antradienio vakare pareiškė, kad jis neliepsiąs miesto savi-jau

valdybės organams leisti kingininkams maršuoti i Marquette Par
ką ir ardyti vetos gyventojų ramybę.

lipipų prezidentui Ferdinando 
Markos, kad antradienio nakties 
katastrofoje žuvo 3<131 asmuo 
ir 3,117 yra ding be žinios, nors 
nebeabejoja, kad daugumas din
gusių taip pat yra žuvę. Apie 
150,000 žmonių liko be pastogės. 
Žuvusiųjų palaikų ieškojimas 
ypač yra. sunkus,’kad žemės dre
bėjimo sukeltos milžiniškos banl 
gos užliejusios plačius'apgyven
tus plotus daugelio žuvusiųjų 
kūnus sumaišė su laužu ir pur
vu arba nusinešė į jūrą. 

—
Iš Cotabato miesto, esančio la (mockingbird) paukštelis, kai 

už 560 mylių f pietus nuo Mani- Į jam užeina ūpas, gali be pa
los, praneša, kad gelbėjimo ko-, liovos giedoti visą dieną ir vi

są-naktį, autoritetingai praneša 
National Geograpric Society.

Nuo lietaus namai sugriuvo

NEW" DELHI, Indija. — Lie
taus sezonas Indijoje prasidėjo 
tokiomis liūtimis, kad kai ku
riose vietose .lietus sugriovė na- 
mus, 'kUriudse 26 žmonės žuvo, 
iš jų 12 žuvo ir 12 buvo sužeista 
New Delhi, 6 Bombėjuje ir 8 
Agroje.

Visą dieną, visą naktį

WASHINGTONAS. — Pamėk-

Jeigu Jimmy Carter laimės prezidento rinkimus. Jai šie namai gali tapti Amerikos Baltaisiais Rūmais. Jeigu 
jie rinkimu nelaimės, tai juose galės ne tik Jimmy Carter, bet ir visa šeima vasara ir žiemą, gyventi. Namai yra 
Georgia valstijoj. Plains apylinkėje. Jie priklausė Jimmy Carter tėvams.

Gvadelupos vulkanas 
pradeda apsiraminti

mandos ardo. namų griuvėsius, 
iškodami ir tikėdami rasti dar 
gyvu žmonių. Gotabato mieste
iš 80,000 gyventojų mažiausiai 
500 žuvo ir apie 100 tebėra din
gę.

Prisibijoma, kad nekiltų^ ko
kia epidemija, nors oficialiai 
praneša, kad medicinos pagalbą 
— vaistų ir reikmenų turi ga
nėtinai. Gelbėjimo centras yra 
400,000 gyventojų mieste Zam
boanga.

Drebėjimas Turkijoje

ISTAMBULAS, Turkija. — 
Anatolijos žinių agentūros pra
nešimu, ketvirtadienį žemei su
drebėjus, Turkijos mieste De- 
nizli, esančiame už 300 mylių į 
pietus nuo Istanbulo, trys žmo
nės žuvo ir 28 buvo sužeisti.

žemės drebėjimas pagal Rich- 
terio skalę buvo ketvirto stip
rumo, truko vos penkias sekun- 

' dės, bet nuostolių pridaryta 
tiek, kad miesto namų 15 nuo
šimčių sugriuvo ir telefono bei 
elektros laidų stulpai buvo iš- 
vartalioti. ■

Sausros Britanijoje
LONDONAS. — šįmet vieš

pataujanti Anglijoje sausra iš
džiovino rytinę krašto dalį. Iš
džiuvo visi šuliniai. Londono 
miestas gabenasi vandenį net 
iš Škotijos ir Irlandijos. Tokios 
didelės sausros anglai neturėjo 
nuo 1927 m. " ’ •

Greta sausros Angliją užpuo
lė kažkokia nuodinga žolė, kuri 
sausroje augą labai sparčiai. Iš
džiuvę raistai ir miškai savai
me užsidega. Visa Anglija nuo 
tų gaisrų dūmuose paskendusi. 
Sako, kad gaisrininkai nebespė
ja gaisrų prižiūrėti, nes jų ge
syti neturi vandens.

Dabar, esą, Londonui gaisras 
daugiau žalos pridaro negu kad 
Hitlerio leidžiamos antrojo ka
ro metu raketos buvo dariusios. 
Net Anglijos ministeris pirmi
ninkas James Callaghan rado 

reikalo sukviesti atostogaujan
čius ministerius vandens iššauk
tai krizei apsvarstyti.

WINSTON-Calem, N. C. — 
Dar 1950 metais cigaretė vidu
tiniškai turėjo 35 miligramus 
smalos, 1976 metais beturi 17 
mg., o- kai kurios rūšys net 11 
mg. ir dar mažiau.

Sovietų Luna 24 grįžta

' Maskva. — Sovietų erdvėlai
vis Luna 24, kurs praėjusį ket
virtadienį nusileido ant mėnu
lio pa viršau s, sekančią dieną pa
siėmęs mėnulio “žemės”, kaip 
Tass pranešė, pradėjo kelionę 
atgal. Ant mėnulio Luna 24 iš
buvo 22 valandas ir 49 minutes. 
§i, kaip ir kitos sovietu kelionės 
į mėnulį (1970 ir 1972 metais) 
buvo be žmonių.

Italai rado antidotą

GENEVA, šveicarai pranešė, 
kad rastas antidotas nuo svei
katai labai kenksmingo chemi
kalo dioxin, kurs išsiveržęs oran 
nuodingų duju debesiu buvo pa- 
stklidęs litalijos kaime Seveso 
netoli Milano. Nors 730 kaimie
čiai laiku buvo evakuoti, tačiau 
keliolika nėščių moterų prašė 
leidimo padaryti abortus, kadan
gi medicinos nustatyta, kad tų 
dujų gavusios motinos gimdo 
nenormalius kūdikius.
Už 43 centus mergaitė išsipirko

WALNUT CREK. Calif. De
šimties metų amžiaus mergaitę 
Maria antradienį savo 12-mečiui 
broliui Mauricio padedant išne
šioti laikraščius, privažiavęs ap
šepęs vyras ją jėga įmetęs į sa
vo 'automobilį nusivežė. Vos 
spėjus sukelti aliarmą, mergai
tė grįžo sveika. Pasisakė išsi
pirkusi ašaromis ir 43 centais, 
tiek kiek su savim turėjo. Pa- 
grobikas jai pasisakęs, kad yra 
pabėgęs iš San Quentin kalėji
mo ir važiuoja vogtu automobi
liu.

Šiltas .

Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:49

Prezidentas kviečia Carter! Viešai 
debatuoti valstybės

KANSAS CITY. Mo. — Prezidentas F<

POINTE-A-ritre, Guadeloupe. 
'— Soufrere ugniakalnis, kurs 

per daugiau kai mėnesi spjaudė 
.iš žemės gelmių purtinai nųo-

ringą kalbą, kurioje kvietė demokratų partijos'kandidatą Jimmy 
Carterį debatuoti pačius svarbiasius valstybės reikalus.. Prezi
dentas nori, kad krašto gyventojai pastebėtų, kuris yra ge
riau informuotas ir galės geriau spręsti administracijos problemas. 
Respublikonų konvencijai trumpą kalbą pasakė Ronald Reagan. 
Jis padėkojo savo šalininkams ir patarė visiems padėti prezidentui 
Fordui laimėti rinkimus.;

Reikia, kad kraštas pamatytų 
kokia stipri yra respublikonų 
partija. Klausytojus paveikė ke
lios ašaros^ nuriedėj usios Reag- 
ano skruostais. ' M

Prezidentas pasirinko 
kovingą vyrą

Visus respublikonų konven-

Kovoti iki mirties
■ /. „/S' - .. : ■ . .. -

. ' BEIRUTAS. — Kairiųjų mu
sulmonų lyderis Kamai Jumblatt 
įsakė avo artimiesiems ir karei
viams. jog jie turi ginti kiekvie
ną kalnų pėdą, kuriuos dabar 

. eina kovos ir kuriuose sprendžia-
cijos atstovus prezidento Fordo mag jų ir Libano Ukimas. 
pasirinktas sen. Robert Dole jumb]att Įsakė kovoti iki mir-
viceprezidento pareigoms. Pa
starasis yra geras kalbėtojas, su
pranta atdministracijos reikalus 
ir pajėgia gerai išaiškinti pre
zidento poziciją. Prezidentas 
yra įsitikinęs, kad rinkiminei 
kampanijai jam reikės agresin
go bendradarbio. Prezidentas 
yra 'įsitikinęs kod artėjančiai 10 
savaičių kovai sen. Dole yra 

pats tinkamiausias.

Pradžioje manyta, kad prezi
dentas pasirinks sen. Bakerį 
arba buvusį Teksas gubernato
rių John Connally, bet preziden
tas kitaips galvoja.

ties.

Aršūs mūšiai ivyko rugpiūčio 
19 į pietus nuo Beiruto, Chivah 
vietovėje, kur kairieji ■ yra įsi
stiprinę. Taipgi pačiame Beiru
te prie senojo uosto.

garus if' pelehus.
pradeda aprimti ir seismografai 
rodo, kad audra ir spaudimas 
vulkano gelmėse pastebėtinai 
mažėja, nors to ugniakalnio šlai
tuose gyvenusiems ir evakuo
tiems 73,500 gyventojams dar 
per 2 savaites nebus leista grįžti 
namo, nes Paryžiaus universiteto 
mokslininkai ir kiti seismolo
gai tebetvirtina, kad ugniakal
nio sprogimas įvyks ir labai grei
tai.

“Mes negalima pranašauti kas 
vyksta poros mylių žemės gi
lumoje. Tai ne uraganas, ku
riam lėktuvu yra galima įskris
ti j pačią akį”, pasakė Vakarų 
Indi j os Trinid ado universiteto 

seismologas John Tumbolin.

Gali būti pučas . 
Libijoje

TAL AVIV. — Izaelio radijo 
korespondentas skelbia, kad 
netoli Libijos sostinės Tripoli 
yra telkiamą kariuomenė. Ko
respondentas mano, kad tai ga
li būti sukilimo ženklas prieš 
dabartinį Libijos prezidentą -Mu
ammar Kadafį, kuris kaip tik 
yra išvykęs į Colombo, Sri Lan
ką, į valstybių konferenciją.

Washington© sluoksniai sako, 
kad Lijoje yra neaiški padėtis, 
bet jie nieko tikro nežino. Gali 
būti, kad didėjanti Egipto-Lairi- 
jos įtampa verčia pergrupuoti 
kariuomenę prie valstybės sie
nos bei prie sostinės. . #

Pabrangs alyva 1977
CARACAS. — Venecuelos 

ūkio ir pramonės ministeris Hec
tor Hurtado .pareiškė, kad 1977 
m. žemės alyvos kainos" pakil
siančios 20%. Tarn žemės alyvą 
išvedančių šalių šiuo klausimu 
tebeeina nasitarimai ir net gin
čai. Pasak ministerio. kaikurios 
alyva išvežančios šalys reikalau
ja ateinančiais metais pĮakelti 
alyvos kainą 30%. ■

Krenta akcijų kainos
Vertybės popierių makleriai 

tikėjosi, kad respublikonų par
tijos suvažiavimui pasibaigus; 
akcijų vertė pradės kilti. Vie
nok jų tokias viltis vėjai nune
šė, žuvus dviem Amerikos ka
rininkams Korėjoje, nesibaigiant 
mūšiams libane ir didėjant 
įtampai Berlyne bei Libijoje ir 
kitur.

Vertybės popierių vertė pra
dėjo kristi pradedant rugpiūčio

Stingsta krašto ūkis
WASHINGTONAS. — Amer-i 

kos prekybos departamento pra
nešimu. ekonominis Amerikos 
ūkio atkutimas pradėjo stingti. 
Bendrovių antrame metų ketvir
tyje pajamos pradėjo mažėti. 
Momentaliai infliacija sustiprė
jo nuo numatvtu 4.7% per me
tus i 5.1%.'Vienkart vartotojai 
pradėjo daugiau skaitytis su pi
nigu, mažiau pirkti prekių.

Pavyzdžiui, Carson Pirie Scott 
and Co. praneša, kad prekybos 
apyvarta antrame metų ketvir
tyje yra sumažėjusi, bet ne tiek, 
kiek 1975 m.

Dujų vartojai . 
protestuoja

‘ ČIKAGA. — Peoples Gas ben
drovė yra numačiusi už parduo
damas gyvenamų namų reika
lams dujas pakelti kainą 7.9%.

Nepatenkinti dujų vartotojai 
susijungė j koaliciją ir pradėjo 
reikalauti, kad Peoples Gas Co. 
nepabrangtų dujų. Tuo reikalu 
jie protestuodami užėihė bend
rovės centro raštinę 12 S. Michi-

18 d. o jau kitą dieną jų vertė- gan Avė. ir įteikė bendrovės di 
krito net 11 su viri taškų. rekcijai pamatuotą skundą.rėk rijai pamatuotą skundą.

Kai teisėjas patyrė, kad rugp. 
21 dieną Demokratų Atletininkų 

i komitetas organizuoja jaunuolių 
Į olimpines rungtynes, tai jis 
• griežčiausiai atsisakė klausyti 
! apie bet kokį juodžių leidimą 
’ šeštadienio popietę maršuoti į 
Marquette Parką. Teisėjas pa
reiškė susirinkusiems kinginin- 
kams, jog būtų beprotystė mi
nėtą dieną maršuoti į Marquette 
Parką. '

žinome, kad Martin Lu- 
organizacijos

ANCHORAGE. — Penki JAV į 
senatoriai demokratai atskrido: 
į Aliaską tikrinti pranešimus, 
kad Aliaskos šiaurinio šlaito 
(North Slope) Vakarų pakrantė
je galima pagaminti kasdien po 
500,000 statinių alyvos pervir
šio. Sen. Stevenson IR pareiškė 

skaičius ^er King, Jr. 
Prudhoe vadovybė sušaukė savo narių su 
tikimasi sirinkima. kuris nutarė šeštadie- 
statinių m" ruošti eisena be jokio leidimo. 
Kiti ty

rinėjimų grupę sudarantieji se
natoriai yra šen. Mike Gravel

reporteriams, kad tas 
yra tik mimumas, kad 
įlankos pakraščiuose 
gauti, po 1.2 milijono 
alyvos kiekvieną dieną.

isJ/'-John Durkin (New

(S. Dacota) ir Walter Hudees- 
ton (Gentucky).

.Kingininkai kreipėsi i atsakin
gas savivaldybės įstaigas leisti 
jiems minėta diena suruošti di
delę ęis.ęito^ -Mamneffie t Parka,, 
"feL tos isfalyos aTsisal-ė -tai da- 
rvti. Tada iuodžiu advokatas 
Stein kreinėsi i teismą, prašy
damas teisėm Leighton privers
ti miesto istaivas duoti tokį lei
dimą ir eisakyti policijai duo
ti- reikalinga marguojantiems 
globa. Praeita karta juos gero
kai ankūlė. Jie nenori, kad ir 
ši karta taip atsitiktu, bet tei
sėjas atsisakė šį klausimą svar
styti.

Bet Chicagos teisme yra iš
keltos kelios kitos bylos, surištos 
su liepos 17 dienos eisena i Mar- 
ouette Parka. Prisiekusiu™ teis-

Komunistu konferencija 
Rytu Berlyne

BERLYNAS. — Rytų Berly
ne buvusioje komunistu partijų 
konferencijoje, dalyvaujant lais
vojo pasaulio komunistams, bu
vo pasakyta daug tiesos Maskvos 
adresu.

Vakarų komunistai toje R. 
Berlyno konferencijoje sukūrė 
“spektklį”, stengdamiesi būti
nepriklausomi nuo Maskvos už- mas nutarė patraukti teisman 
gaidų. Bet ar iie tai darė Mas- Kenneth Earner, kuris įsimaišė 
kvos ponu įsakvti? Neatrodo, i minia ir galėio paleisti kelis 
— atsako “U. S. News and World < nlvtgalius i maršuotouius. Poli- 
Report” žurnalas, 
rimui uatvirtinti, 
Boris Ponomarev, 
Politbiuro ir vyro
Maskvos ponų nuomone, straios- 

-nio ištrauk?, atspaustą Rusijos 
komunistų partijos organe “K0- 
munist”:

“Sovietu Sąjungą, daugiau 
kain visada, turi tarnauti pa
vyzdžiu visoms komunistų par
tijoms, įskaitant ir tas iš vaka
rų”... f

Ir jis. tei- 
pacituoju 

kandidato į 
išreiškiančio

ir

Rytu Vokietija 
protestuoja

Vakaru berlvriečiai nutarė
dalyvauti baisavi- 
beildrosios rinkos 
Toks berlyniečių 
nenutiko Maskvai.

vra pasiryžę 
me. renkant
parlamenta, 

elgesys labai
Ji įsakė Rvtu Vokietijai jau da
bar pareikšti berlyniečiams ir 
Bonos vyriausybei protestą, nors 
rinkimai į bendrosios rinkos tau
tų parlamentą teįvyks už 2 metų.

šuniukų derlius

NORMAL. Ill - Paul Feltht 
šeima gavo daugiau negu norėjo. 
Neseniai per spaudą jie pasiskel
bė horj pirkti. St. Bernardo veis
lės šunį ir netrukus gavo jauną 
kalikę. Brandy, kuri atvedė 14 
šuniukų..

ciia. saugojusi kingininkus. 32 
metu Earnėrį suėmė ir prista
tė i policijos nuovada. Ten pa
aiškėjo. kad Earneris buvo ato- 
stogabantis Chicavos nolicinin- 

, kas. Policijos viršininkas tokį 
noHrininka iki bvlos suspendavo, 
o dabar jis privalės aiškintis tei
sėjui. ka jis eisenos metu darė 
Mamuette Parke.

Teisman patraukti 18 metų 
Michael S. Cristv, 21 metu Shel- 

ila Heitman ir 27 metu Christo
pher Cieslik. Pirmieii du ne
klausė nolirijos. kai buvo iša
kyta išsiskirstyti, o' paskutinis 
gerokai pastūmė policininką ir 
nabėgp iš policijos vežimo. Po
licies ” čiupo, bet iis pirma te
ko verokai pasikumščiuoti.
. Kingo organizacijos advoka
tai padavė teisman Chicagos 
miestą. Jie reikalauja sumokėti 
200,000 dolerių už organizacijai 
nadarvtą žala. Teisėjas Leigh
ton šita reikalą nori panagrinė
ti skyrium. Jis reikalauja, kad 
kingininkai irodytu. kaip mies
tas galėio padaryti kingininkams 
telkia didelę žala. Greičiausiai 
byla bus išmesta, bet juodžiai tu
ri teise skustis, o teisėjas skundą 
svarstyti ir pareikalauti įrody
mų.

Kingininkai be leidimo nega
lės maršuoti, policija yra pasi
ruošusi jiems neleisti ardyti 
tvarkos.
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— Mano tėtis ir mama buvo labai geri žmonės. Jie 
mylėjo savo vaikus, bet niekados nekalbėjo angliškai: na
muose su vaikais, o tik lietuviškai. Aš viską suprantu 
lietuviškai, bet nemoku atsakyti. Jau pamiršau, nes mes 
nedraugavome su lietuviais, nors ją yra Scotlaride. Mes 
trys broliai buvome Il-me pasauliniame karė Europoje. 
Aš Italijos fronte, o Joe ir kitas brolis — Vokietijoje. Jis 
nutilo. Pagalvojo ir vėl tarė man: ..

— Koki mes esame giminės:

totalitarinės; vafetyBėšė (Liau
dies Varpas,' 1934J; Tarnybinis 
statutas (Varpas, 1933), Demo
kratinių idėjų evoliucija (Var
pininkų Keliu, 1939), Lietuvos 
konstitucinės problemos (Var
pas, 4939), Teisė 4r smurtas, 
(Žingsniai, 1948), Lietuvos iš
laisvinimo veiksnių teisinė ir po-

tekus savo mylimos žmonos, vai
kų motinos. Prasidėjo naujas 
rūpestis — prižiūrėti ir auklė
ti tuo metu dar namuose pasi
likusias dvi mažiutes dukre
les. Gerai, kad kartu buvo “ma
ma Domą”, ir ji padėjo M. Mac
kevičiui šių naštą nešti.

Kada dukterys išaugo, baigė 
mokslus, iš namų išėjo, M. Mac
kevičius pasijuto labai vienišas. 
Jau iš anksčiau buvo pažįstamas 
su prof. V. Manelio šeima. Jam

paliko didžiausiai nuliūdo
— savo vyrą, dukreles ir (torius (su J. Būtėnu).

Kalbant apie M. Mackevičiaus

dienų susitikti mieste ir eiti pietų į reštorahį ’kur tą: ir 
atlikome. Be to, dar pasukome , i “karčiamą”, kur ištrau
kėme stipresnės. Išėjome iskcodtailio,padarėme nuotrau
ką, bendrą gatvėje. Bet dar pridėjo Tony Stanoviteh:

Jeigu žmona duos mail 200 svarų,- tai.aplankysiu jus 
Kalifornijoje. Taip, atsisveikinome. Tąt;pat dieną1pava
kary birželio 11 vykome Į Balselės miesteli/kur savo lai
ku gyveno mano tėvai prieš Didyjį Pasaulinį' karą, kurie 
vėliau su vaikais grįžo į Lietuvą 1912 metais ir. apsigy
veno Alvite. ■ . . j, - . ...j

Ballshel miestelyje sutikome daugiau lietuvių. • Su
pažindino mane Juozas su jais. ’ Pirmiausia nuvykome

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-ios)

REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKU SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

— Mykolas Sleževičius “Gyve
nimas ii Darbai” skyriaus au-

savo tautos žmonėms ir skelbti lietuvišką tiesą jame, kas 
šiandien vyksta okupuotoje Lietuvoje ir t t

• ‘(Bus daugiau) -4

nią,. o vėliau atsirado-vyras. Jie turi savo gražiusnuo
savus namus, dviejų aukotų ir labai gražiai įrengtus. 
Vyras kilęs iš Rokiškio apskrities, o žmona Elena Riau
baitė iš mano kampo, Lankeliškių valsčiaus, Vilkaviškio

Onos, Magdės ir Antano Stanoviteh. '.j. • - • .; .
Jis .“pakarpė” ausimis ir liksmai nusiteikęs sako :
— Joe (mirė per šv. Velykas. Toliau jis aiškina, kad 

mama mirė 61 m. amž., tėtis 96 m. amž., John 38, Anne

Kapčiamiesčio. . . -•> :-....r.---
. Mums besikalbant, parėjo iš darbo jų dukra, gimna

zijos mokytoja, o antra gimnazistė. Abi gražios, ■ judrios 
ir puikiai kalba lietuviškai. Pagalvojau ir patariau, kad 
abi važiuotų į Ameriką, galėtų gauti darbą ir sukurti lie
tuviškas šeimas. Abidvi gražios, o vyrų Amerikoje net
rūksta, ypač Angelų mieste. L.'..-

Vėliau p. Jovaras nuvedė parodyti lietuvių apgriu
vusią salę ir joje įrengtą spaustuvę, kurioje gimsta “Iš
eivio Draugas”. Salė sena ir apšepusi. Rodos,- žada tuo
jau griūti, nes remontuoti neapsimoka. Spaustuvė-labai 
primityvi ir raidės renkamos po vieną, sudedamos Į. ei
lutes, vėliau suveržia rėmuose ir taip spausdina “Išeivio 
Draugą”. Tai senoviško tipo spaustuvė, gal veikusi- prieš 
70 metų. Labai sunkus ir sudėtingas darbas, kurį, atlįe-

nčUi 
XL-1OO

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪS V NAMĄ
ERWIN j. ' ‘

DĖS Pi AfS’F:' OFfFCF 
*065 OAKTO*š STREET 
D£ę PtA<NES H . >NO’S 
TElEPHOMF 7^74)770

— Tavo mama vardu'Uršulė?
Jis sako lietuviškai: a - - - ■

■—Uršulė Karužiūtė. .- > <
Tuomet dar .aš jam pridedu: .

— Mudu esame tikri brolių vaikai, pusbroliai.’ ;
Jis labai nustebo, bet buvo patenkintas, sutikęs nau

ją pusbrolį atvykusį iš Kalifornijos. Tuojau --mane pak
vietė nakvynei. Bet aš buvau apsistojęs r pas Kubilius.

kūnas. Tokią senovišką' ir įdomią spaustuvėlę, .-esu pihrią 
kartą matęs gyvenimė. , t

AŠ nuo jaunystės esu gerai susipažinęs „su spaustu
vių rūšimis, žydelių primityviame VOkaviskyje ir su Mo
derniomis spaustuvėmis Kaune, L y. z<žaibo^ kuriai va
dovavo a. a. J. Valaitis, ir “Spindulio” spaustuvę vado
vavo Puida. R ;

Jeigu kas pamatytu šiandien šią mažą lietuvių spaus
tuvę Balselėje, tai netikėtų, kad jos minėt# vyri} pirštais 
gimsta toks gražus, kaklus spaudos leidinys' “Išeivio 
Draugas”, kuri skaito lietuviai Scotlancfo, Anglijos ir

meninę veiklą — organizacijas. 
Dar būdamas Vokietijoje, 1947- 
49 m .atstovavo Vlike LVLS-gai.- 
Aktyviai veikė LVLS-je ir .J AV-j 
bėse; buvo dviejų kadencijų Cen
tro Komiteto pirmininkas. JAVltorius”. . Nepasitenkina poilsiu, 
Lietuvių Bendruomenėje buvo^^^ jar gana aktyviai reiškiasi 
Čikagos org. Komiteto narys, 
Lietuvos Teisininkų ir Lietuvos. 
Profesorių Draugijose buvo jų 
Centro Valdybų nariu. M. Mac
kevičienė' Įsitraukė Į skaučių 
veikla.

Atrodė, kad visas gyvenirilas 
vėl Įeina Į normalesnes vėžes, 
tik, žinoma, prarastos tėvynės 
elgesys abu kankino. Bet M. Mac
kevičių ištiko nauja - nelaimė. 
Marytė Mackevičienė pradėjo 
blogiau jaustis, neskubėjo grei
tai kreiptis pas gydytojus, kol- 
pagaliau turėjo pasiduoti chi- 
rurego peiliui— pripažino krū
čių vėžį. Po to atrodė jaū paši-

MES _TĄ1P PAT
SUS C’HICAGOS
.7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

i visuomeniniame gyvenime, tvar
ko savo atsiminimus ir alieji
niais dažais piešia “landšaftus”, 

[kuriais papuoštos jų namų ir 
, draugų sienos.
Į Nebūtų dar pilnas M. Macke- 
| Vičiaus veiklos, aprašymas, nepa- 
: minėjus jo nuvarytos gilios va
gos spaudos puslapiuose. Spau
doje jis pradėjo reikštis jau nuo 
1925 m. Bendradarbiavo Jauni
me (kurį laiką buvo jo fedakto- 

; rius), Lietuvos Ūkininke, Lietu- 
i vos žiniose^ Lietuvių ’ Žodyje, 
/Studentų Varpe, Neprįkiausomo- 
i je Lietuvoje, Sėjoje^Varpe', Liet. 
Eųcikiopedidjojė fr kt.

fš jo^'žyTOešnių'i^Tafpsiiių tei
siniai š ir politfiriafš klstusirtiais

B. R. PIETKIEWICZ. Prw.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-T083 
. BEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
rw Mokama 4 mėty 

Certifi
MaiiaujG IS,000

B jir daugix*.

Ga.imas dalykas, kad 
grie 11 pasipriešinimu vyrų mo
bilizacija buvo užtęsta, ir tuo 
būdu išgelbėta šimtai Lietuvos 
vyrų nuo mirties Tytų fronte, 
lykas kad tokiu griežtu pasi
priešinimu vyrų mobilizacija bu
vo u. tęsta, ir tuo būdu išgelbė
ta šimtai Lietuvos vyrų nuo 
mirties Bytu fronte.

17” DiegonsI COLOR

With $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

1 Of Mokama 1 mėty 
/2 /O Certiflkafams.

Mafia irsta 51,000 
ar daugiau.

Teks, pasipriešinimas Did. Rei- 
cho r lapams, žinoma', negalėjo 

‘patikti jo vadovams, ir jie grie-; 
besi kraštutiniu priemonių -— vi-1 
sus neištikimuosius išsiuntė Į l 
Stuttlmfo kone, stovyklą (dabar j tenka paminėti, kad M. Macke- 
Lenki.oje). Taip 1943 m. kovo 
,25-28 d. buvo atgabenta vad. 
lietuvių inteligentų grupė, Į ku
rią pateko M. Mackevičius ir 
daugelis kitų mūsų profesorių, 
intelektualų ir politikų. Iš šios 
lietuvių grupės, ne’oepakęsdami 
baisaus kone, lagerio režimo ir 
ligų, žuvo 11 lietuvių. Tenka 
tik stebėtis. Kaip M. Mackevičius 
šias visas kančias atlaikė..

Artėjant Raud. Armijai, fįtųtt- 
hof?. kaliniai buvo “išlaisvinti”.
IŠkTė nauji rūpesčiai — kur ras-Į ’51949 m. Mackevičiai su M. 
ti šeimą, kaip nepatekti į’so-fūlėžėviciėhe atvyko į JAV, či- 
viei-ų rankas, ir išvengti arešto 1 kavą. Teko man parūpinti jiems 
ar Sibiro.-Teko Lenkijoje slaps- butą, kad galėtų su mažais vai- 
tytis,-ktrnį'laiką net dirbti pas -kais tuojau apsigyventi. Jaučiu 
Vieną ūkininką • bernu,’ kad tik ir dabar nusikaltęs, kad užsakiau 
kaip-nors gyvybę išlaikyti. Pa- 'butą su baldais, už . kuriuos su-

254-8500 
parduodame vi 
PRIEMIESČIUS IE

Ko jūs norite, ponai? Juozas sako:
— Tamsta esi Stanoviteh. Jis sako:
— Taip.
Mes norime su Tamsta pasikalbėti.

■— Prašau eiti į vidų.
Einame butas didelis, gražus; bet
Jis žvilgtele į mane ir klausia:

— Kokiu reikalu atvykote? z ■
Be to, pirma atneša kavos ir stipresnės, b vėliau kl'aū . , - . ■ *. z; ■ z ■ r 1 -1 ’ f j ■• ! . • ' «A.sia. ^ T . . .

Kelionės įspūdžiai tarp taiko ir erdvės
KAZYS KARUŽA

vičius 1942-43 m. buvo pakvies
tus Į Vilniaus Universiteto Tei
sių, fakultetą, dėstė komunistinę 
teisę, o vėliau—Pabaltijo Uni
versitete Hamburge — konsti
tucinę teisę. “Visuomeninė - po
litinė veikla beveik absorbavo 
inano energijos didžiąją dalį. 
Tas man labai kliudė pasišvęs
ti vier akademiniam darbui, kas 
man buvo labai prie širdies”, — 
Skundžiasi man M. M. savo laiš-

£1/1 0N investment
V ' ACCOUNTS

Taupmenos padėtai Į reguliarias taupyme sas^aHas iki menesFo 
1 (Mes drenos duoda pilno dMdenda ui vis* m4nesf.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
iALAJ»iW. PifmM » ryto — *00 rak ;
Antra d. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Se$t» 
<T7en7jif<5 ryto — 12:00 dienoi. Tre&adienfais už- 
daryta

tiŽau sumokėk, S800. Taip vaisinei (tėkdBuMb daf juof av litiSė padėtis (Varpad, 1953) ir 
mūsų tautiečiai'tada “gudravo”, lankyti}, bet matyt, operacija l kt. Jis taip pat yramonografijos 
Taigi, dar nepasiekus dėdės Sa- buvo pavėluota, ir Marytė 1964 
mo Žemės, jau įklampinau juos m., 
į didelę skolą. ‘ sius

Svarbu buvo rasti darbą. Nu- ‘mamą Domą”. Ir tai pačiame 
vežiau M. Mackevičių į Edisono savo gyvenimo gražume, sulau-. politines pažiūras, galime drą- 
kompaniją ir “pardaviau” jį ten kusi vo^ 50 metų. Kiek vėl teko į šiai pasakyti, kad jis būvo ir pa- 
— gavo “janitoriaus”- darbą širdies skausmo ir nemigo naktų siliko (fr. V. Kudirkos, dr. K. 
naktinei pamainai. įsivaizduoju, M. Mackevičiui pergyventi, ne- * Grinians, M. Sleževičiaus idėjų 
kaip sunku buvo tai riša M. 
Mackevičiui pergyventi, prisitai
kyti, bet gyventi reikėjo. Gel
bėjo jį kiek lietuvis “bosas”, ku
ris, sužinojęs apie M. Mackevi
čiaus asmenį ir jo iškentėjimus, 
nevertė jo taip sunkiai dirbti. 
Žmona Marytė dirbo sunkų fi
zinį darbą Čikagos skerdyklose, 
be to, atliekamu laiku vertėsi 
piano pamokomis. Vėliau M. 
Mackevičiaus prieteliai kalbino 
jį pakeisti darbą — pereiti į 
raštinę, bet jis, kiek pabandęs, staiga mirus, tokio pat likimo su
grįžo atgal Į Edison Co., nes bi- gilaukė ir jo žmona — agr. Faus- 
jojo, kad su mažesniu atlygini-' tjna. gu sūnumL Jie sutarė sa
mu vargu ar pajėgs išlaikyti tris jungti savo gyvenimo kelius ir 
beaugančias dukras, o kartu rei
kėjo padėti ir “mamai Domai”.

Nepasitenkino Mackevičiai 
vien tik savo šeima — Čikagoje

Jo gyvenimas ir visuomenine veikla
guliau, po ilgų ieškojimų M. Mac- 

. keviėiui pavyko rasti savo šei- 
tOKiu kartu su “mama Domą” (M.

' Slelevičiene), šiaur. Vokietijoje. 
‘ Bestudentaudamas Kaune. M.
i Mackevičius susipažino su stu- 
j dente varpininke — Marija Sle- 
:ževičiūte, 1933 m. jie abu susi
tuokė ir susilaukė gražios šei
mos— trijų dukrelių: Audronės, 
Birutės ir Inos.

Kiek ir joms teko pergyventi, 
netekus savo vyro ir tėvo. Vė
liau teko viską Lietuvoje palikti, 

sidurti Į tremtinių stovyklas, 
gyventi karo baisenybes.
Grįžtant dari Lietuvos’laikus

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 Vest Natoma Avenue. 
Addison, Illinois 60101 — laisvės ir ‘ demokratijos — 

šalininkas ir kovotojas. Jis pa
sitiki lietuvių tautos genijumi, 
kad lietuvių tauta, kaip ir jis 
pats, pergyvenęs tiek fizinių ir 
dvasinių kančių, nežus, bet nu
sikratys jai primestu svetimų
jų jungu ir vėl laisvai tvarkysis. 
Ts tvirtai tiki, kad Lietuvos vals
tietis ūkininkas, tas svarbiausias 
mūsų tautos maitintojas, šiuo 
metu praradęs savo brangiausią 
turtą — Žemę, paverstas bau
džiauninku, vėl atsikurs ir, nie- 
keno nevaržomas, toliau purens 
lietuvišką žemelę.

Prisimindamas savo tėvus, M. 
Mackevičius rašo: “Motina ■— 
saulėta sangvinikė, tėvas — ra
cionalistas ir didelės iniciaty
vos žmogus. Sakyčiau, perdė
tai teisingas ir moralus”. Atro
do, kad ir bič. M. Mackevičius 
paveldtėjo tas savo tėvų būdo 
savybes. Jis didelis tolerantas 
kitos ideologijos žmonių atžvil
giu, gilus demokratas, griežtai 
teisingas, kompanijoje nepamai
nomas savo sąmojumi ir įdomiais 
praeities atsiminimų pasakoji
mais. Kam teko arčiau M. Mac
kevičių pažinti, kiekvienas pa
sakys, kad tai miela ir patrauk
li asmenybė.

Nuostabu, kaip jis, kuriam te
ko nukentėti nuo savųjų ir sve
timųjų, kuris Stutthofo kone, 
stovykloje iškentėjo neapsako
mas fizinės ir dvasines kančias, 
-anksti prarado savo pirmąją gy
venimo draugę, nepalūžo fiziš
kai ir dvasiškai, nekrito į visiš
ką apatiją. Kas jį išlaikė svei
ką ir tvirtą? Ąr iš vaikystės 
fiziniu darbu užsigrūdinimas, ar 
nepaprasta meile^ir prisirišimas 
savo šeimai ir-tautai,- ar tas 
sangviniškas motinos būdas? 
Tik jis pats galėtų į šiuos klau
simus atsakyti. Tikėsime, kad 
apie tai galėsime skaityti jo at
siminimuose. . Kad tik greičiau

■ jie pasirodytų! .
O tuo tarpu norime palinkėti _ ,

bič. M. Mackevičiui ir jo mielai p. p. Jovarus, naujus ateivius.- Radome namuose pb- 
p. Faustinai kuo geriausios svei
katos ir ilgiausių metų.

Jonas Kutra

MUSŲ VEIKLOS
T*

19” Dftgonal COLOR ' *
Remote-Control

w«th $1,50d 'H
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. « 
.and your money grows to $1,695.54in 72 
months.

Or With $2 j 000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. į

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 tri 
2’A years. , K

Or With $1 0,000 j
And your money grows to $10,551.99 g 
in 116 years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year,

OrWith $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

OrWith $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.0$ in 
116 years.

u OrWith $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in 1 year.

1968 m. susituokė, šiuo metu 
abu gyvena Lockporte, Ill. Jų 
namas yra paskendęs ąžuoluose 
ir primena Lietuvos miškus. Čia 

greitai ir vėl įsitraukė į visud- ąžuolų pavėsyje šaukiami liaudi
ninkų suvažiavimai ir kt. paren- 
gimiai. Faustina Mackevičienė 
dirba gretomose Argono labo- 

jratorijose, o M. Mackevičius jau 
prieš keletą metų išėjo į ‘sena- 

Horius’

W J» j jsį

įj i 1 į! i



Amerikos ambasados 
paskirtis Vietname

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
Rašo Vladas Rasčiauskas

Imivos aprimo, mes atsigooome *

Laivas pamažu aprimo, kai 
pastebėjo pačias artimiausias 
Rago iškyšulio salos. A bado J 
kad ten vanduo nebuvo toks gi; 
lūs, todėl jis irt buvo ramesnis. 
Vandeniui įsisiūbuoti — rei
kalingas gylis. Jeigu sekluma, 
tai didelės bangos vanduo ne
sukels. O kai priplaukėme prie 
pirmosios Pietų Amerikos ga
le nosį iškišusios salos, tai van 
•duo jau buvo visai ramus, uo
dai ir pempukės galėjo lais
viausiai jo paviršiumi vaikščio 
ti.

Laivas, rodos, stūmėsi pir
myn, bet vandens paviršiaus 
jis visai nejudino. Aš paleidau 
į vandenį kelis metus išnešiok 
tą sena žiedą, tai vandenyje 
pradėjo kilti ratai, kaip lietu
viškame tvenkinyje. Ratai da
rėsi vis didesni ir didesni, bet 
tuo pačiu metu vis negilesni. 
Kai sukelti ratai pasiekė laivą, 
tai vos galėjai sukeltas bangas 
įžiūrėti. Jei būčiau turėjęs ran
koje akmenį, tai būčiau jį pa
leidęs, bet kas laive turės ak
menų? O jeigu kuri žilaplau
kė ir vežėsi kelis akmenis, pa
imtus iš Adelaidės salos, tai ji 
ir už pinigus jų neduotų, nes ji 
nori juos patyrinėti ir prisi
minti, kad buvo Pietų Ašigaly- 
le’

Mūsų kapitonas Antartikos 
vandenis labai gerai pažino. 
Pradžioje platesniais, o vėliau 
šiauresniais kanalais jis, grei
čiau ir lėčiau plaukdamas, apie 
pavakare jau įsisuko į Ušuajos 
uostą. Kaip jis tai padariė — 
mes nepastebėjome. Mes manė 
me, kad Ušuaja dar toli, o jis 
visus pasveikino, besidžiaug
damas,'kad kiekvienas laimin
gas ir sveikas uostą pasiekė. 
Mes visi buvome kapitonui dė
kingi. Ypač jis buvo geras 
man. Jeigu jis man nebūtų pri 
pasakojęs apie Magelianą įvai 
riaušių istorijų, jeigu nebūtų 
parodęs .jam ^pastatytų pamin 
klų, tai ir aš nieko apie tą drą
su ir protingą jūreivį nebū
čiau galėjęs tiek čia jums pri
pasakoti. Galimas daiktas, kad 
geografiją ir istoriją studijuo
jantieji lietuviai daugiau šmul 
kmenų apie jį pažins, bet man 
tai buvo gražiausia is tori j o s ir 
drąsos pamoka. Aš visuomet 
gerbiu žmones, kurie imasi ką 
nors darytį, iniciatyvos. Jie pra

— Kaip tu čia patekai pirtna- 
i negu mes? keli manęs pa-j 
i klausė.
I « . Į

— Jūs esate mokyti žmonės, 
ieškote naujų žinių ir planuo

jate ateitį..., aš jiems pradė- 
, jau aiškinti. Mes gyvename 
sprausminio lėktuvo amžiuje, 
ateinanti karta

■ naudos astronautų išbandytas: 
i priemones, o jūs vis dar važi-j 
t nėja te senais, išgverusiais bu- 
isais.,;
J Kai kuriems nepatiko mano 
į pastaba, bet kiekvienas pripa-(“ 
; žino, kad ji buvo taikli ir tei- 
isinga. Bet kaip gyvenime galė
jo atsitikti, kad pasaulį atei
čiai ruošiantieji mokslininkai. 
galėjo nuo gyvenimo atsilikti, 
tai jie patys nežinojo. — Tai 
problema, kurią turėsime pa
tys išsprįsti, nes šitas atsiliki
mo klausimas kiekvienam yra 
kitoks; tu ne,mokslininkas, bett 
šiuo atveju tavo išvados tei
singos. .. ; '

Tokia pastaba mano olerius 
kaip sviestu patepė. Buvau pa 
tenkintas, kad iri nioklininkai 
mokyklų nelankiusiam lietu
viui pripažino teisingą spren
dimą. .

Kelionė buvo įdomi ir nau
dinga. Man buvo nesmagu su 
kai kuriais ekspedicijos na
riais atsisveikinti. Kai kurie 
man kišo popierėlius su užrašy 
tais adresais, o aš kišau jiems 
savo kelionių biuro biznio kor 
teles. Jie prašė, kad aš jiems 
parašyčiau, o jie prižadėjo ir 
mane prisiminti'. Keli jau atsi
liepė ir džiaugėsi su manim 
susipažinę, o vienas tai savo 
pastabas apie pingvinų raudo
no jkaklo plunksnas jau straips 

šiai, tais pačiais keliais vėl at- ni parašė ir man atsiuntė. Keli 
gal grįžti, .Tie kieti Argentinos telefonavo ir , pranešė, kad lai 
busai man pritrankė nugarą, 
kad reikėjo gerokai išsivaikš
čioti, kad praeitų.

Visi skubėjo sėsti ir užimti 
vietą prie lango, o aš pasukau 
į Ušuajos aerodromą, kuris bu 
vo visai netoli. Tikėtą nusipir
kau dar prieš kelionę, todėl 
galėjau sėsti į lėktuvą ir į ge-’ 
rą pusvalandį pasiekti Rio Gran 
de aerodromą. ’

Kai atidardėjo seni Argenti. 
nos busai, dar seniau pirkti 
Amerikoje, į Rio Grande Gero 
dromą, tai aš pasitikau visą

Vladas Rasčiauskas

moksta ir padaro. Kartais jiems 
tenka labai brangiai mokėti, 
bet je padaro. Žmonės be in- 
ciatyvos — nieko nepadaro. 
Jeigu galėčiau, tai jūros ad
mirolui Magelianui paspausčiau 
ranką, kaip savo laika Madri
de spausdžiau ranką išmonin
gam riteriui Don Kichotui. Ku
ris jų daugiau padarė, man bū 
tu sunku-spręsti, bet vienas pa 
suko žmogaus mintis kita kryp 
timi, o antrasis pasuko žmoni
jos laivus kita kryptimi. Abu 
buvo drąsūs vyrai.

Ušuajoje mūsų jau 
trys autobusai, kurie 
mus vežti per visus Ugnies že
mės kalnus, slėnius, keteras ir 
ežerus. Visas tas vietas aš jau 
esu matęs, kai virš šešių va
landų iš Dio Grande į jas va
žiavau. Dabar būčiau turėjęs 
tais pačiais busais ir, greičiau

laukė 
turėjo

mingai pasiekė namus ir mane 
prisimena. Aš- jiems atsakiau, 
patardamas pasinaudoti mano 
patarimais, jeigu rengsis kiton 
kelionėn.

Trumpai turiu pas akyti, 
kad šia kelione aš buvau pa
tenkintas. Jokiame vadovėly
je nebūčiau tiek pramokęs 
apie Pietų Ašigalį, kiek man 
teko patirti-šios kelionės metu. 
Teko iš arti susipažinti su tik
rais mokslininkais. Ne vienas 
man akis pravėrė. Geras moks 
liniukas in labai sudėtingą pro 
blemą man mokėjo išaiškinti.

Mes, Cicero lietuviai, džiau
giamės, kas gražiai išeina, bet
A. Pr. aprašymas š. m. liepos 

Jmėn. 2 dienos “Draugę“ nevi
siškai teisingas.

susisiekimui L Tame n"nHir> Je A*. Pr; rašo’ 
j kad atsisakė dalyvauti tik šau
liai. Rašeiva, tur būt, ne visus 
numerius “Draugo“ skaito, ar- 

įba apsimeta nieko nežinąs. Tai
gi, ankščiau, taip pat “Drauge“ 
buvo paskelbta, kad Cicero sau 
lių būrio vadas p. K. Milkovai- 
tis įeina į komitetą rengti Cice- 
rpje 200 m. JAV Nepriklauso
mybės minėjimą.

Kiek vėliau kitame “Draugo“ 
numeryje pats p. K. Milkovai- 
tis prabilo. Jis pareiškė, kad jo 
vardas į minėtą komitetą įrašy 
tas be jo sutikimo.

Taigi, gerbiamieji, ar ne gė
da tiems, kurie drįsta skelbti 
tai, kas melaginga?! . . . Kyla 
klausimas, ko vertas tas žmo
gus, kuris .drįsta savo naudai 
vartoti garbingos organizacijos 
vadovo vardą. Atrodo, kad to
ki ponai yra labai menkos mo
ralės. " .» . . . .

Toliau rašo, kad dalyvavo 
abi Ciceros Lituanistinės mo
kyklos -su direktoriumi dr,kun.
A. JuškavJLituanistinių mokyk
lų mokytojai nieko nežinojo, 
nes nebuvo kviesti. Tai kas at
stovavo toms mokykloms, gal 
p. A. Prapuolenytė?

Parapijinės mokyklos vedėja 
seselė Salvatore buvo išvykusi 
ir visai nedalyvavo.

Kiek žinoma, mokyklos • vai
kams nebuvo pranešta apie tą 
minėjimą.

Kitas dalykas. Per Vieną to-|‘tuvybės" kelią> 
komiteto įiosėdį p. A. Prapuo-, McCormick Place š. m.
lenytė, vienam asmeniui pa- džio mėn> 25 d JAy me{u 
siūlius pakviesti Cicero Altos I Nepriklausomybės minėjime.'

1 Garbė teko, ne tik, 27 organi
zacijoms, bet ir visiems lietu
viams, tačiau ne tiems, kurie 
ėjo prieš Amerikos pagerbi
mą.

Atstovai, kurie dalyvavo 
McCormick Place minėjime, 
pasakė: “We are proud of you 
Lithuanians.“ i

Gerbiama p. A. Prapuoleny- 
te, kas atsitiko, kad Jūsų globo
jamieji Ciceros ateitininkai ne 
dalyvavo š7 m. liepos mėn. 17

! dieną Pavergtų Tautų eisenoje
< hi*. je

Pavergtų Tautų minėjimo ei- - 
senoje š. m. liepos 17 d. Chica- 
goje lietusių grupė buvo labai 
didinga, net senukai šlubuoda- 

jmi ėjo, o mūsų skautai ir atei
tininkai nepasirodė. Tiesa, bu-

i vo jaunimu, bet tik R. LB, tėvų 
i* tikrų lietuvių patrijolų vai
kai.

Dabar aišku, kad p. A. Pra
bai apgailestavo, kad mūsų gar | Pelenytė yra grynai nusistų- 
bingas dr. kun. A. Juška Litu- 1 
ahistioių mokyklų direktorius, 
ir daug metų dirbąs šioj para- ■ 
pijuj, dėl nežinomos priežasties 
buvo buvo atstumta:;. Mes jo 
labai pasigedome.

Gražų pamokslą pasakė ku
nigas Borevįčius, bet d r. kun. 
A. Juška pasako nė kiek ncblo- 
gesnius.

Vėl rašo, kongr. H. J. Hyde 
pasidžiaugė, kad jaunimui yra 
skiepijama kova už laisvę.

Mieli lietuviai, graži kalba 
buvo kongr. H. J. Hyde, bet 
mūsų vadų ir vadovių (žino
ma ne visų) darbai parodė, kur 
jie veda jaunimą savo ambici
jų dėka, nes s. m. McCormick 
Place 200 JAV Nepriklausomy
bės mnėjime, kurį surengė 27- 
nios organizacijos atsisakė da
lyvauti tautinių šokių grupių 
vadovės p.V. Stonkienė, p.Smie- 
liauškienė ir kitos, su savo gru
pėmis. Nuo šių neatsiliko ir; 
chorai.

gautus iš vadų. Vada ir vado
vės, kur vedat mūsų brangų 
jaunimą? Tėvai, kodėl leidžiat 
sava vaikus tokiems asmeninis 
globoti?

Rašoma, kad mišias laikė inū 
sų garbingas vyskupas V.Briz- 
nys ir kili kunigai, ne Cicero 
parapijos jam asistavo.

Bet Ciceros parapijiečiai la-

ta

čius prieš Altą, kurks ruošė kar 
tu su Pavergtų Tautų Komitetu 
šių demonstraciją. Bet kai bus 
jaunimo kongresas, tai nesigė
dys prašyti piniginės paramos 
iš altininkų, šaulių ir pensinin
kų, kurie, sukaupę paskutines 
jėgas, žygiavo ir nešė sunkias 
dideles tautines vėliavas, nes

BAXGKOKAS, Tailandas.
Vietnamo raudonųjų valdžios 
pranešimu. Jungtinių Valstybių 
amb isados r?s‘at?i ir plotus Sai- 
gone paverčiami j istorinę vie- 

Vistnarno žinių agentūra 
Ba. e?ą amOLsa*^os struk

tūra yra ‘Jungtinių Valstybių 
agresijos ir kriminaližkos inter
vencijos liekana Vietname ir 
klasifikuota kaip istorinė vie
ta kultūros ministerijos žinioje. 
Ta ambasada buvo centrinis ner
vas visų Amerikos pastangų 
Vietnamo kare ir Vietkongo ata
kų scena — Tet ofenzyvos me
tu 1968 m. Karui besibaigiant 
ir komunistų pergalei aiškėjant 
šimtai vietnamiečių bandė per
lipti aukštas ambasados aptva-

jiems pakeist nebuvo to bran- r0 sieRaSt aptvaro viduje he-
gaus jaunmo.

L. Dambrauskienė
likopteriai skubėjo išlakinti pa
skutinius amerikiečius.

Garbė toms tautinių šokių 
grupių vadovėms ir jų grupių į 
šokėjams-oms, kurios išlaikė 

4 j savo tikrą lietuvišką liniją ir 
■|parodė jaunimui patrijotinį lie 

i. dalyvaudamos 
balan-

Gėliu ciklas — aliejus

skyrių,* su' didžausiu protestu 
atmetė, sakydama, kad pasenus 
organizacija ir tokios nereikia. 
P. A. Pr. apgailestauja, kad 
šauliai nedalyvavo šiame minė 
jime. Kam* tas verkšlenimas, 
jeigu gerbiamieji rengėjai per 
daug išdrįsote kitų vardą be 
jų sutikimo Įtraukti savo ko
miteto sąrąšam Elkitės sąžinin
gai, tada įgysite visuomenės pa 
sitikėjimą.

Š. m. birželio 13 dieną Cicero 
Alto skyrius surengė Baisiųjų 
birželinių dienų minėjimą Ci- 
ceroje.

Pasigedome salėje p. A. Pra- 
puolenytės globojamųjų ateiti
ninkų, kuomet buvo partizanų, 
savanorių ir visų mūsų tautos 
kankinių pagerbimas. Kur atei
tininkai ir skautai iš bažnyčios 
po pamaldų su savo vėliavomis 
nukeliavo? .

Vietoj, kad pagerbtų minėtus 
lietuvių tautos kankinius, tai 
ateitininkai ir skautai susilank 
stė vėliavas ir išėjo pro duris. 
Na, Ciceros ateitininkų globė
ja, ką dabar atsakysit? Vaikai 
nekalti, nes įsakymus vykdo

Magdalena B. Stankūnienė

1732 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JwnlnM, A KISS IN THE DARK. PikantiSIn) Ir Intymlo nuotrldn 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. .

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Daugams šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gahma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų. ■.

, . i i j- •• t Diemą man mosejo įsaisKinu.mokslininkų ekspedicija, hpan' / . , J , .v. -v . , L,. . , ., I Prastesni am buvo sunkiau taičią iš autobusų. Vis į buvo iš
vargę, kelionės apdaužyti. Kie 
krienas tiktai žiūrėjo, kokiu 
būdu galės patekti į saugią ir 
ramią vietą poilsiui. -

__ :_________________________

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

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.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje e 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, HI. 60608.

padaryti, nes ji ir jam pačiam 
nebuvo pakankamai aiški.

Mano patarimas toks: visuo
met draugauk šu daugiau ži
nančiais, tai galėsi iš jų pasi
mokyti to, ko nemoki. Pietų 
ar šiaurės ašigaliu važiuok su 
mokslininkais, tai iš jų apie 
ašigalius daugiau patirsi, negu 
geriausiai parašytuose vadovė 
liuose. Nesigailiu brangiau už 
kelionę užmokėjęs, nes vertė
jo važiuoti.

Pabaiga

Taupykite dabar 
pas mus

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-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niulfonot* pilimi gauti puikių knygų, kurioj papuoš bet koki# 

knygų tolnfa ir Unlvni-
. Aleksindras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, {domūs jaunu dienu 

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

A. Pakalniskii. META! PRAEITYJE. Netolimų, {vykių prisimini- 
ir laiko {vykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina 35.

Dr. Kaiyi Griniui, ATSIMINIMA! IR MINTYS, n tomas, 
šiais viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkštais virš.

PrH. Vacį. Blrittkt, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL. irišta — 33.00. minkštais vir- 
lėliais — 32.00; U dalis, 225 psL, įrišta — 33,00. minkš
tais viršeliais -..— --------

Gra-

w.8 _______________________________________  __ __ M.00
Henriku Tomas — Tamaiavskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $6.

P. KuiOnu, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnt, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psl.------------------------------- ------------------------------------- $3.00

M. Gudolls, POVILAS MILERIS, biografijos bruciai 232 
puslapiai ■ -- _ ____ ______ $2.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

1739 S. Balrted SL, Chloro, HL 60608. — Tek HA 1-6100

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. . >

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremfies rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos

3

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metalu. TEL. 421-3070

Įstaigoe pietaose kiemas automobiliams pastatyti.



' ''

apie nepaprastai kl 
kitų dalykų , ji rašo

“Tačiau atsiranda jau ir tokių, kurie, palys pra- 
i radę principus, bando įtikinėti, jog laikas ir mums 

prisitaikyti prie esamų laike besikeičiančių okupa
cijos sąlygų tėvynėje, esą pavergėjas praskleidęs lan
kytojams sunkias užuolaidas, įleidžia daugiau ir lais
vės oro. Bet nesigilinant į smulkmenas tokioms klai
dingoms mintims atsakymą duoda tik vienas faktas, 
kad kol Lietuvos vyriausiuoju šeimininku yra ne lie
tuvis, bet rusas, mes laisvajame pasaulyje tautos iš
silaisvinimo pastangų migdytojams, principų lau
žytojams, turime griežtai priešintis. O tam yra bū
tinas dvasios vieningumas. Galime turėti daug or
ganizacijų, galime jose kartu ir atskirai įvairiais, 
klausimais diskutuoti, galime atskirai nuo kitų links
mintis, tai kiekvieno asmens laisvė demokratiniame 
krašte, bet kada kalbame apie visos lietuvių tautos 
idealą — jos nepriklausomybės atkūrimą, kada dis
kutuojame būdus ir priemones to siekti, tai parti
nius ginčus ar bet kokias pastangas palenkti vienos 
kurios srovės iniciatyvai bei asmeninėms ambici- 
ganizacijų, galime jose kartu ir atskirai įvairiais 
joms privalome išjungti ir to tikslo siekti aukščiau
sio vieningumo ir talerancijos dvasioje, jei norime 
teisingo istorijos sprendimo mūsų egzistencijos lai- 
(Dirva, 1976 m. rug. 19 d. 3 psl.) u
Amerikos lietuvių dauguma, priklausanti įvairioms 

politinėms grupėms, besiskirstančiom dar įvairesnėm fi
losofinėm kiekvieno klausimo koncepcijom, vis dėlto ra
do bendrą kalbą pavergto krašto laisvės klausimu. Vi- 

sunkiau. Ten kiekvienam tenka vienokiu ar kitokiu bū- soms toms grupėms rūpėjo Lietuvos nep^klausomybė 
ir pavergtos tautos laisvė. Visos suprato, jog privalo veikti 
bendromis jėgomis. Kiekvienai buvo aišku, , kad Ameri- 

1 koje reikalinga vienybė, jeigu nori efektlyviai užtarti ne- 
i laimėn patekusius mūsų brolius ir seseris. Šių tikslų ve- 
I darni Amerikos lietuviai suorganizavo Amerikos Lietu- 
*vių Tarybą bendrai ir vieningai kovai vesti.;

Amerikos Lietuvių Taryba atliko didelį darbą. Dar

PkhCihed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., 1
1739 So. Halstad Str*ot, Chicago, ill. 60601. Talephon* HA 14100

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $28.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada S3Q.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams___ _____  $7.50
vienam mėnesiui ---- ------- - $2.50

Kanadoje:
metams--------------------------- $30.00
pusei metu_______________ $16.00
vienam mėnesiui __ ________ $3.00

15 cents per copy Užsieniuose:
metams _______________ _  ^1.00;
pusei metu______________$18.00
vienam mėnesiui________ $4.00

Dienraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

metams _______
pusei metu ----
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams_____

pusei metu ___
$26.00
$14.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St_ Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos lietuviai jau kelintas metas svarsto klau
simą, ar verta su okupantu arba okupantui pasišokusiais 
tarnauti lietuviais bendradarbiauti, šitas klausimas jau 
kelintas metas neduoda ramybės lietuviams. Didelė Ame
rikos lietuvių dauguma nenori nieko bendro turėti su 
okupantu arba jam tarnaujančiais lietuviais. - '

Pačioje Lietuvoje šis klausimas sprendžiamas daug

du daryti kompromisą, nes reikia rasti būdas duonai už
dirbti ne tik pačiam sau, bet ir šeimai. Bet Lietuvoje šis 
klausimas kažkaip lengviau sprendžiamas. Net ir prie
vartos darbą dirbantieji lietuviai pramoksta okupanto- 
neklausyti, į jo pinkles neįsivelti, išnaudojimui priešintis 
ir kovoti už savo teises. Tuo tarpu Amerikoje, kur kiek
vienas yra laisvas pasirinkti vieną’ arba kitą kėlią, šis 
klausimas sunkiau sprendžiamas. Kol didesnių organiza- ' didesnį darbą ji dirba šiandien. Ne tiktai krašto prezi- 
cijų priešakyje stovėjo kovai vadovavusieji veteranai,'dentas, bet Valstybės Departamentas, kongreso komite
tai klausimas buvo aiškus, bet kai jaunesniems reikėjo tai ir Įtakingesnieji politinių partijų vadai šu jos atsto- 
užimti vyresniųjų eiles, tai pradėjo abejoti įsteigtom br- 'vais tariasi. Dar didesnis darbas jų .laukia ne tolimoje 
ganizacijom, vedamu bendro darbu ir siekiamais tikslais, ateityje, kai Rytai ir Vakarai turės spręsti Europos ir 

kitų kontinentų taikos klausimą. Jeigu taika nepasiekta 
po paskutinio didelio karo, jos ir paskuinomis sieks po nau 
jo karo. Mums visiems reikia išlaikyti teisines gimtinio 
krašto pozicijas, kad busimoje taikos konferėhijoje galė
tų,būti pakeltas balsas už pavergtą tautą, galinčią sava
rankiškai tvarkyti visus savo reikalus.

Pilniausiai sutinkame su p. čekoiene, jog tai ne vie- 
labai ambicingų politikų darbas. Taip

Amerikoj įsteigtų organizacijų bendradarbiavimo 
su okupantu kryptimi palenkti nepajėgdami, naujai atsi- 
radusieji politikai sugalvojo steigti naujas organizaci
jas ir ardyti senąsias. Blogiausia, kad jie, norėdami pa
lenkti lietuvius Į kitą politinę plokštumą, neturėjo reika
lingos drąsos savo tikslams išdėstyti. Jiems trūko poli
tinės išmintnes naujai politikai formuluoti ir tas formu
les ginti. Nieko teigiamo neduodami, jie organizuotai nų vienų, kad 
griovė veikiančias organizacijas ir niekino jų vadus. Jie pat žinome, kad tas’darbas nebus atliktas principų netu- 
paneigia išdėstytus vyresniųjų kovos principus ir gali- rinčių žmonių. Kovos eigą ir pasiekti rezultatai aiškiai 
mas naudoti priemones, jie stengiasi palenkti iki šio me- pasakys, kurie principai buvo teisingesili ir kurie Lietu- 
to vestą darbą Į kitą plokštumą, kad galėtų visai jį para- vos laisvės kovai buvo naudingesni, bei principai priva- 
ližuoti ir tuo budu pasitarnauti okupantui Naujienos lo būti Beprincipis žmogus kovon nesinmeta, nesiaukoja, 
prieš tokį beprincipinį kovos būdą pasisakė ir nurodinė- didesnio darbo neatlieka. Beprincipiais pasinaudoja tik- 
jo, kad jis naudingas tiktai okupantui. Prieš jį pasisako tai ambicingieji, kurie vėliau okupanto yra panaudoja^ 
ir kiti lietuvių spaudos organai.

E. Čekienė, kalbėdama apie dabar gyvenamą laiko- Aiškūs žmogaus principai, tolerancija ir pasiryžimas 
tarpi, užsimena apie kai kurių Amerikos lietuvių nuotai- kovai bus naudingi gimtinio krašto laisvei. Beprincipiai 
kas, apie reikalingą vienybę didesniems veiksmams ir ’ gali tiktai plaukti pavandeniui.

mi dar didesnei prievartai ir išnaudojimui primesti

PAVASARIS EINA KARPATŲ
KALNAIS

Roio D an Kuraitis

■ -"■'JyZ-x-'.-“*•

•'-N'

MedžiokMnis šuo pasitiko mus 
lodamas, bet moterų sudraus
tas j mus žiūrėjo šnairiai. Tuo
met Stundžia lasius šunelį dar 
kartą sudraudė. Sūnelis galu
tinai nurimo, nors į mus fiūrt-

pasitenkinimą savo budrumo.
Kurzeniec

Missouri valstijoje, Lockwood apylinkėje jauria farmerio žmona, 
Jean Sscnelle, sustabdė sodintoją, kad galėtu ištraukti žoles iš raty 
ir baigti darbą. Tuo tarpu kitoje rankoje ji laiko savo šešiy mėnesiu 
sūny, nes neturi kur jo palikti. Jis nori būti su motina ir sekti, kaip 
ji sodina kukurūzus. ~

PRIESPAUDOJE
Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje

Ig Andriaus Ryliškių atsiminimų knygos “Fragmentai 
iš praeities miglų”

| Už miestelio atsiskleidė žavus, 
| platus pievų beribis plotas. Vi- 
i sUr-aplink jautėsi ankstybas pa
vasaris. Medaus kvapas sklido

(Tęsinys)

Pro mūsų galvas skraidydavo 
naktiniai paukščiai, o krūmuo
se suokdavo lakštingalos. Kar
tais praskrisdavo gužučiai ir nu
tūpę upelyje, pradėdavo meške
rioti žuvis bei varles gaudyti. 
Saulėlydžio žarose buvo ryškūs 
jų siluetai. Jie kantriai stovė
davo nejudėdami ant vienos ko
jos ir laukdami grobio. Jų ryš
kūs ploni ištiesti kaklai liudijo 
apie grobio rijimą. Grįždavome 
į savo vežimus laužams pradėjus 
gęsti. Visi mūsų gyvuliai, ma
tomai, saugumo instinkto vėdi
ni patys grįždavo prie savųjų 
vežimų, po kuriais ilsėdavosi dau
guma šunų.

> -
... šemeto miestelis

Nusileidus nuo kalvos pama
tėme-šemeto miestelį. Iš medžių 
žalumos stiepėsi į padanges du 
bokštai -su -raudonu bažnyčios 
stogų ir ortodoksų cerkvė su- 
svogūniniu žaliu stogu.

čia mes sustojome priė baž
nyčia ir tryse Užsakome klebo- 
nijon pasiteirauti apie geresnį 
kėlią Į Boryšovą. Pasitikęs mus 
jaunas kunigėlis paaiškino,-jog 
pro Vileikos miestelį vargiai 
šiuo pavasariniu laiku mes iš
važiuosią, nes labai balnotos 
vietos. Jis patarė vykti pro Kur
zeniec miestelį, tik neužmiršti 
užeiti pas vietos kleboną, nes
jis esąs labai praktiškas žmo- vyrų, pavirtusių ant upelio van
gus. dens alksnių, perėjo ir atsira-

nių ir kitų ankstyvųjų gėlių. 
Upokšniai vos talpino savo .kran
tuose pavasarinius vandenis.

Toliau pavažiavus, nuo kalvos 
akims atsivėrė beribis miškų 
plotas, šen. bėi ten pagražintas 
melsvomis ežerų dėmėmis ir 
vingiuojančiomis upokšnių gys
lomis. ;

Pavasario saulė slinko į va
karus. Rausvi ir gelsvi atspin
džiai ištiso toli akiratyje.-Sau
lė buvo už tolimo miško medžių. 
Rodėsi, kad ji ant jo svyravo. 
Mes-taikstėmes nakvynei didžiu-. 
Ėo miško properšoje. .Miško la-. 
puočiai 'dangstėsi dar gležnais 
švelniais kvepiančiais lapais. Pa
žėlusi pieva puošėsi kiaulepienė- 
mis; kurių suglaustus' žiedus 
švelniai lingavo Vakaris vėjelis. 
Pievomis viduriu vingiavo Upok-š 
nis. Jis ■ nuobodžiai ir monoto
niškai čiurleno skalaudamas alk
snių šaknis. • • ■' j

■Platesnio upokšnio pusėje su-: 
stojo irgi tokių, kaip mes penkių 
vežimu vilkstinė nuo Molėtu. 
Bevakariėniaujant kitoje upelio 
pusėje pamiškėje suliepsnojo 
molėtiškių laužas, žmonės ap
link jj judėjo ir net matėsi jų 
apšviestos galvos.

Po vakarienės keletas mūsų

žinoti, kada iš čekų žemės išeis paskutinis ginkluotas vis dėlto niekam nebuvo malonūs čekų valdžios > pa- V « * - T * 'rusas.

Kitas parlamento nutarimas sako, kad Čekoslova
kijos vyriausybė privalo tuojau, nelaukiant nei vie-

ruošti skundai.
Sovietų valdžios atstovai keliais atvejais čekams' 

buvo pabrėžžę, kad soviątų karo jėgos bus reikalingos 
sienai su Vakarų Vokietija saugoti, bet parlamentonos dienos, pradėti pasitarimus su sovietų vyriausy-Į . . . .. v- ' . . . ~ H ,, i., i i - • .v i <• inanai atmete šią sovietu pretenziją, čeku parlamen-

REIKALAUJA DATOS KARIUOMENEI 
IšSTKRAI’Smi

Čekoslovakijos parlamentas, išklausęs Oldricho Čer- 
niko pranešimą ir jį apklausinėjęs vienbalusiai atmetė 
Svobodos ir Dulxiko is Maskvos parvežtą naujai pasi
rašytą Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos susitarimą. 
Pats svarbiausias ir silpniausias tos sutarties punktas 
buvo nešimas datos, kada sovietų karo jėgos pasitrauks 
iš Čekoslovakijos. Parlamento nariai norėjo, kad bū
tų įrašytos dienos, kada pradės sovietų karo jėgos 
trauktis iš Čekoslovakijos ir kada išvyks paskutinis so
vietų kariuomenės dalinys, čekų parlamentas nori i

be dėl datos kariuomenei atšaukti. Pats černikas pra- į 
nešė parlamentui, kad Šiandien pat, t. y., rugpiūčio 
28 dienos vakarą, čekų užsienio ministerija praneš 
Sovietų Sąjungai apie partamento nutarimą ir parei
kalaus touojau pradėti pasitarimus, kada sovietų karo 
jėgos atšauktos iš Čekoslovakijos.

Černikaš taip pat informavo parlamentą, kad to
kias pačias notas tos pačios dienos vakarą pasiųs 
Rytų Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir Bulgarijos vy
riausybėms. Su šiomis valstybėmis čekai planavo būti 
žymiai griežtesni. Jie pareikalaus, kad kiekviena vals
tybės galimai greičiau atšauktų savo kariuomenės 
dalinius iš Čekoslovakijos.

Černikas, besivaduodamas parlamento narių pa
darytais pareiškimais iii atsakingų pareigūnų padary
tais teisiniais aiškinimais, tą pačą naktį privalo išeiti iš 
Čekoslovakijos. laiškas Jungtinių Tautą saugumo ta-- 
rybai, kurią čekai privalo suformuot apie Sovietų 
Sąjungos ir kitų Varšuvos Pakto valstybių sutarčių 
laužymą, čekai nutarė prašyti Jungtinių Tautų pagal
bos. kad sovietų karo jėgos būtų atšauktos iš Čekoslo
vakijos be nuostolių čekams.

Be fo. parlamentas įsakė vyriausybei pranešti Var
šuvos Pakto valstybėms, kad Sovietų Sąjunga sulau
žė Varšuvos pakto susitarimus. Be to, rusai sulaužė 
Ciernos ir Bratislavos susitarimus. Varšuvos naktas i 
neturėjo organo sutarties laužytojų sankcijoms, bei iš ten sklido smarvė.
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tas buvo įsitikinęs, kad patys čekai galėtų labai vyku
siai saugoti vakarines Čekoslovakijos sienas. Jis spe
cialiai pabrėžė, jog rusai privalo išsikraustyti iš vi-.

čekų žemių, įskaitant ir Vakarų Vokietijos pasienį.sų

ČEKAI NEMĖGSTA APGAULĖS

Kilo saulė iš užu tolimo miš
ko. Ji darėsi mažesnė, bet šildė 
gerai. Mūsų vežimų vilkstinė 
jau 23 šeimų pasiekė gudų kai
mą. čia gyvenimas virė visuo
se kampeliuose.

Patvoriuose kapstėsi vištos. 
Dailidės sėdėdami ant naujų 
statomų namų rentinių stebėjo 
mus, o jaunesni šelmiškai mer
kė mūsiškėm merginom ir juo
kavo.

Pasiekėme Kurzeniec mieste
lį apie pietus. Prie bažnyčios 
šventoriaus sustoję, ėjome j kle
boniją su kunigo Burbos laišku. 
Viduramžis aukšto ūgio kunigas 
pasitiko mus kieme. Perskaitęs 
laišką jis pirmiausia pasiteira
vo apie ligonis bei šiaip nelaimes. 
Atsakėme, kad važiuojame dar 
tik pirmą savaitę, oras visą lai
ką buvo geras ir hegalavimaiš 
niekas nesiskundžia. Teiravosi 
■kuo mes kelionėje sti vaikais 
maitinamės ? Atsakėme, kad 
kiekviena šeima varosi pienin-

žmonių ir šunų sudaro žuvys, 
Dėl kelio į Borysovą, jis patarė 
važiuoti miško geru šunkeliu, bet 
ne vieškeliu. Nes vieškelis vin
giuoja balnota lyguma, labai 
duobėtas ir purvinas, tuo tarpu 
miško šunkelis, esąs tiesesnis 
ir žymiai sausesnis. Jo patartu 
šunkeEū apsisprendime naudo-

to žmonės ramūs, bet pamiškės 
sklypininkų tarpe pasitaiko vi
sokiu”. Jis patarė kelionėje lai-

fa krienam paskui kitą, bet ne 
būriu, visuomet ir visiems už 
jūOštų turėti -užšikišūs tnžžuš 
kirvelius dfcžtijtmėiriš priė Savęs 
laikyti šuiiį.

(Bus daugiau)

— 1 L.K.V.S. fr'fcamovB'’ Centro V 
bos ir Chieagos skyr, ramovėnii ren
giamą koncertą - balių, kuriame pro
gramą išpildys “Ratrovė”
Cleveland© skyriaus Ramovėm?. Vyrų 
choras, bilietus galima įsigyti Mar
giniuose, 2511 W. 69 St* Koncertas • 
balius įvyks rugsėjo mėn. 18 d. Jau
nimo Centre. (PirJ

♦ 1611 m. Turkijos sultonas 
Ahmedas 1-šis paskelbė karą 
Persijai tikslu pagrobti milijo
ną svarų šilko. Tą šilką norė
jo dovanoti savo 3,000 žmonų.

Visi šie klausimai buvo iškelti čekų parlamente. 
Parlamento nariai sakė drąsias kalbas ir reikšdavo, 
kad tankai būtų išvežti iš Čekoslovakijos. Ne tik tan
kai, bet visa sovietų karo jėga privalo būti atšauk
ta. Parlamento nariai aiškiai pasisakė prieš bet kokį 
susitarimą, jeigu jame nėna datos sovietų karo jėgoms 
pasitraukti iš Čekoslovakijos.

Iš Ptagos tankai iššliaužė, bet per Čekų dienraščiųre- 
dakcijų ir čekų televizijos stoties tankai pasiliko. Kaip 
redakcijose paslinko ir sovietų karo jėgų paskirti 
cenzoriai ir redaktoriau šitie tankai labiatt erzino -če
kų. parlamento narius, negu Maskvoje ant greitųjų 
pasirašyta nauja sutartis, čekų parlamentas atsisa
kė jąrratifikuoti, jeigu nebus aiškios datos, kuris nus
tatys kada sovietu karo jėgos privalės apleisti Čekoslo
vakiją.

Bet čekai iškėlė tiar riedą klausimą: parlamento 
nariai žinojo, kad sovietų slapta policija, pradėjusi 
veikti kartu su pirttiais lėktuvų nuleistais tankais, su
ėmė gana daug Čekų. Vieni buvo priešingi komunis
tinei santvarkai, bet kiti užėmę atsakingas Valstybės 
pareigas it nenorėjo klausyti soriettį karo vadų. Pir
momis dictwntis sovietu kl»ro jėgos suėmė apiė 300 
valstybės prieiakyje stovėjusių Čekų ir išvežė juos 
keliais lėktuvais. KUr jie buvo išvežti — niekas Pra
goję tiksliai nežinojo. Net sovietų karo vadai nežino-

Sugrįžus prezidentui Svobodai ir partijos pirmam 
sekretoriui. .Aleksandrui Dubčekui, sovietų karo va
dovybė įsakė visiems didiesiems sovietų tankams pa
sitraukti iš Pragos centrinių gatvių. Tankai pasitrau
kė, bet jie toli nenušliaužė. Dauguma tankų pasuko 
į paikus ir didesnius sodus, esančius pačios Pragos 
priemiesčiuose. Pati Praga ir jos apylinkės nepapras
tai gražios. Upių pakraščiai apsodinti puikiausiais 
sodais, vaisiniais medžiais ir jepomis. Aplinkui kiekvie 
nų didesnį dvarą, ūkį ir žemės ūkio įstaigą — pui
kiausi krūmai, tvarkingai prižiūrimi ir tinkamai lais
tomi. ‘

Čekai džiaugėsi, kad so'velų tahkai neprašyti nu- _ .
silcido Pragos centre, nespaudžiami patys pasitraukė* j°» nes sovietinėje sistemoje viskas eina didelėje pas- 
iš centro. Bet tie tankai įšliaužė j parkus, palindo poįlaptyj6- čekų parlamentas pirmame poodyje patvika- 
krūmafš/pradėjo viską gadihti. Savičių taukai gali!tavo, kadtumV.vokiečiai ir lenkai gražintų į £ekoslo- t 
tūnoti krūmuose ir patvoriuose, bet sovietų * tankistai vakiją visus suimtus 'čekų piliečius. t. T
tokiuose tankiuose ilgai uždaryti negali tupėti. Pir-i (gus daugiau)
ma pasitaikiusia proga jie lindo laukan ir teršė so_J -S ■ " .u-..*., -<—muja

dus, pamiškes ir krūmus. Kur sovietų tankai tūnojo, I SKAITYKITE IR PLATINKITE
' MĖNRAŠTI “NAUJIENAS1’iru



Lietuvos Atgimimo

TĖVAS IR SONUS

EUDEIVelionio gyvenimo bruožai

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSTaisau Ambrose * klaideles

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
HIGHEST RESERVES

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assocfasjjos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

PER ANNUM 

$1000 or mor* 
1 year min.

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 menfWe2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

REMKITE TUOS UiZNIERIt 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

Telefonas: LAfayette 3-0440

DR. K. G. BA1UKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski RcL (Crawfora

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

Ofiso tele: HE 4-1818 <
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MAKAUSKAS . 
gydytojas ik CmikukuAS 

VIDAUS LIGŲ SPĖRIAUSIAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
ttieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

GtLtS VISOMS PROGOMS

Beverly HtHs

Aplinkybėms besikeičiant, kei
tėsi chorai. Chorų dainininkės 
ir vyrai senstelėjo, paliovė dai
navę, o jaunimas ne taip greit 
augo, bet Steponavičius nepa
liovė veikęs, surado naujų dai
nininkių, jaunų prasilavinusių! 
vyrų ir vėl statė operetes, vėl 
rengė koncertus. Be “Pirmyn” 
choro, jis mokė kroatų bei ser
bų chorus.

Kazys Steponavičius buvo tik 
ras muzikas, o politika nesido- 
niėjo. Juozas šmotelis

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

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MOVING
Apdraustas perkravstymaf 

Ii įvairi v atstu m v. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tai.: F frontier 6-1882

ŠVtNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ANTANAS M. PHILLIPS
• TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

žodžiai ir melodijos, kaip jis 
pats prasitaręs kažkaip neside
rino. Bet jis tų chorų mokė ir į 
mokymų dėjo savo sielų. Gal 
po metų įvyko nelauktas įvy- 
kis: į jo butų atėjo daktarai —

Kostas 
Augustas, ir prašė eiti prie 
“Birutės“ choro. Pabuvus kurį 
laikų su "Birute”, juomi susi
domėjo “Pirmyn” choro vado
vybė ir paviliojo Steponavičių 
pas save, šiame chore jis pasi
juto visiškai savo vietoje—cho
ristai buvo jo draugai. Su “Pir
myn” choru jis pastatė kelioli
ka operečių ir surengė daug 
koncertų — choro vardu ir ki
tiems. Taip Steponavičius pri
tapo prie platesnės lietuvių vi
suomenės.

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

rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą H- 
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? i tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Kazio Steponavičiaus vadovaujamas Pirmyn choras Chicagoje statė 
“Cavalleria Rusticana”. Paveiksle patys geriausieji Pirmyn choro dai 
nininkai vaidina ir dainuoja.

p. Šileikis, o. p.
OIČTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

X_S Aparatai - Protezai. Med. Bau- 
lįr dažai. Speciali pagalba kojoms 

i (Arch Supports) ir t L
Vai: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago HL 60629

Telete P Respect $4084

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

fox Valley Medical Cantor 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

1928 m. Steponavičius pra
dėjo mokyti Kanklių • Chorų. 
Tasai choras 1919 m.-buvo at
skilęs nuo LSS 81 kuopos cho
ro ir vadinosi Komunistų cho
ru, bet dėl savo spalvingumo ir 
politiškumo, darėsi ne populia
rus, tai pakeitė vardų, nors dva 
šioje liko komunstiškas.

Steponavičius Kanklių cho
re jautėsi svetimas. Jo' ir cho
ristų nuotaikos skyrėsi ir dai
navimas jam atrodė dažytas 
svetimomis spalvomis. Dainų

PERKRAUSTYMAt

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i ER t N AS 

Tel. WA 5-8063

Kazys Steponavičius gimė 
1905 m., Broockton, Mass. Te
nai baigė pradinę ir aukštesnių
jų mokyklas ir privačiai mokė
si groti smuiku. 1925 m. atvy
ko i Chicago įstojo į American 
Conservatory of Music, tobuli
nosi smuiko grojimo meno ir 
mokėsi muzikos bendrai. Bai
gęs konservatorijų buvo pa
kviestas ten likti ir mokyti ki
tus. Taip, per daugiau, kaip ke
turiolika metų buvo muzikos 
ir teorijos mokytoju. Konseva- 
torijoje susipažino su Alice Ša- 
laveičikaite, gimusia tais pat 
1905 m., Manchester, Corm, ir 
toje pat konservatorijoje besi
mokinusių. Ir juodu susituo- Alekso Ambroso Chicagos lie 

tuvių istorijos vardyne yra įrašy 
ta, kad 1919 metais K. Stepo
navičius buvęs L.D.L.D. (Lie
tuvių darbininkų literatūros 
draugja) cen tralinis sekreto
rius. Tai kaida. Ten buvo kitas 
K. Steponavičius, nes muzikas 
Steponavičius tada buto tik ke 
turiolikos metu.

- . ’A;- Nulūdę: lieka:
- •?/' žmona, sūnus ir giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL GR 6-2345.

DR. P£TER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Razida 388-2233 
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 val_ 
antrad.. penstadieni nuo 1—5. tree, 

ir šestad. Ūkui susitarus.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR GrilRUK^AS. 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ, ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

Tėte PR M 223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vaK. Sestaaie 
oiais 2-4 VAi. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. FRANK motai 
OPTOMETRISTA'S

- KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Tst St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anvad. nuo 1;—4 pb pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

Kuopos vardu, red. M. Gudeliui, “Naujienų” dienraščio 
vardu, muz. Faustui Stroliui, Vyčių choro ir muzikų var
du, J. Pasiukui, Dainavos Ansamblio vardu ir inž. Antanui 
Rudžiui, anglų kalba atsisveikinime dalyvavusiems kita
taučiams apibūdinusiam velionio gyvenimų ir veiklų.’

r < Jo fizinei širdžiai užgęsus, ypatingų padėkų reiškiame 
velionio antrajai širdžiai — Pirmyn chorui, — muz. Anta-

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5(rth Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003
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Braziui, Alvinai .Giedraitienei ir Kristinai Mileriūtei-Lind- 
(joist už giesmes atsisveikinimo metu, laidotųyių dienų kop
lyčioje ir prie kapo. \

Nuoširdžią padėkų tariame kartanešiam Prnjyn cho
ro valdybos nariams ir solistams: Juozui Laurušoniui, Vy
tautui Lazausku^ Valentinui Liorentui, Albertui Snarskiui, 
Albinui Vieraičhii ir Juozui Vieraičiui, žengusiems už ve
lionį paskutniuš žemiškos kelionės žingsnius.

Dėkojame visiems, kurie pagerbė mūsų mylimų vyrą 
ir tėveli, prisidėdami bet kokiu būdu prie laidotuvių bei 
mus paguodė šioje skausmo valandoje.

Dėkojame laidotuvių direktoriams John Evans ir sū
nums už nuoširdų ir rūpestingą laidotuvių tvarkymą.

Nuliūdę: Žmona Alė, duktė Ramona ir kiti giminės.

Kada “Pirmyn” choras rengė 
savo gyvavimo 25 m. sukaktįį 
Steponavičius parašė chorui 
naujų dainų — muzikų Vište- 
liaus poemai:. “Up; up, Nemu
nėli, ar tu mane šauki?” ir ta 
daina tikra patriotiškai skam
bėjo. Jis man pareiškė, kad jo 
sieloj gimė tikras patriotizmas 
—meilė Lietuvai.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kava
lierius. Mirė 19/6 m. liepos 30 d. ir buvo palaidotas rugpiū- 
čio 4 d. Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741-1742

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 Se AUnheim Rdv Westchester,
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8-^3 vai 
Tel4 562-2722 arba 562-2728

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

itEZ.: G1 8-0873

DR. W. iiSiN - aSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 
GINEKOLOGINE CrtiRURGWA 

hi Lx oo. Ave., WA 5-26/0
valandos pasai susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

- 489-4441 561-46U5
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVtų 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

GĖLININKAS
Linksmumo arba KūrfesJO valandom 
gražiau"**? _

gTU papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT**’JUTAS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Mariom Ava. — 586-1220

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6«72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, TIL 974-4410

FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Gyv. Cleveland*.

Mirė 1976 m. rugpjūčio 20 d. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko nulitidę žmona Marija, sūnus Šarūnas su šeima, uošvė Al
dona Drąsutienė ir kiti giminės.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei 
jūdžiuL

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 22 d PETKUS Mar
quette koplyčioje, 2533 West 71 Street, rn

Laidotuvės pirmadienį, rugp. 23 dieną 10 vai. rytą bus lydimas iš 
koplyčios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. ZlfiMO PECKAUS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

DR. A. B. (jimCKAs 
vrDYlOJĄS IR ČHlROKuAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
jyu/ west IWrd Btreer r 

Valandos pagal susitarimą.

Reiškiame gilų padėkų dvasiškiams: kūn. J. Vaišniui, SJ. 
už maldas 1 koplyčioj e, palydėjimą į kapines ir maldas prie 
kapo, kun. J. Prunskiui ir kun. A. Stasiui aplankiusiems ve
lionį koplyčioje ir pasimeldusiems už jo sielų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusems velionį at
silankymu į koplyčią ir paly dėjusiems į kapus, pareišku- 
siems užuojaiitą žodžiu ar raštu, už gėles, ir už aukas Šv;

- - . -SsL- _ ’ ' •

Mišioms ir labdaringoms organizacijoms.
Gilių ir nuoširdžių padėkų reiškiame velionio mieliems 

bičiuliams —•’ sol. Algirdui Braziui ir inž. Antanui Rudžiui 
už suorganizavimų ir pravedimų įspūdingo atsiisveikinimo 
koplyčioje rugpiūčio 3 d. ir atsisyekinimo metu tarusiems 
žodį: geriamai konsulei Juzei Daužvardienei, sol. Algirdui

Ph<m«: YArda 7-1S11

. Amerikos lietuvių muzikos 
mylėtojų gretose liko didelė 
spraga, kuriai užpildyt nenu
matoma kito muzikališko or
ganizatoriaus bei mokytoj#. 
Jis buvo veiklesnis ir sumane
snis mažne už visus pirm jo |St. Biežis, K. Kliaga ir 
buvusius lietuvius muzikus. Da 
bar jis palaidotas Lietuvių Tau 
tinėse Kapinėse, trečioje sekci
joje, 21-me bloke, ketvirtame 

I sklype antrame kape. '

Naujienos, 1976 ni., rugp. 5 
d., gan tiksliai aprašė atsisvei
kinimų su Steponavičium ir jo 
laidotuves, tik nepaminėjo, kad 
laidotuvių dienos atsisveikini
me ir kapinėse maldas kalbėjo 
katalikų bažnyčios kunigas. Stė 
ponavičius buvo ne katalikas, 
jo siela — lietuviška ir tos ku
nigėlio maldos teko ne jo sie
lai, bet palydovams, kurių tar
pe buvo daug katalkų.

W^*g**T
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CICERO
Ciceriečiai rengiasi 

pas Grinius

Ciccjp lietuviai rugpiūčio
mėn. 29 d. iš pat ryto vyksta jJ 
Aldonos ir Aniceto Grinių so-Į 
<lybų, esančią tarp Lemonto ir 
Lackporto prie 143 kelio.

Geriausiai vykti 55 — Ste
venson greitkeliu iki 83, 83 ke 
liu sukti į kairę — pietus, o kai 
šis susijungia su 171 — Archer 
Avė. važiuoti per tiltus ir pas
kui laikytis 171 — Archer Avė. 
iki Lemonto — State St., kuri 1 privažiavus, sukti į kairę, ku-l^^ 
nuo užvažiavus j kalną bus j | 
138 Str., o pavažiavus State ss. 
Str. kiek toliau bus 143 kelias, 
pasukus į dešinę, visai netoli 
bus Grinių puiki rezidencija.

muzikos studiją. Taip pat yra — RALFO piknikas, kviečia ( Blažiui už iniciatyvu dėkui yi- 
nepaprasia raitųjų sporio rpė-A»siyrTūgpjūčtdZ2^.'I2vakį sjėrns aukotojams už- para- 

‘gėja ir šiam iM&jLonuniui laiko Polonia Grove sixją, Archer ir mą.
. nuosavų ;
bų Lemonto lituar.istikos iuo- valgiai ir bufetas.

imas ir miesto autobusais. Prie meratą, savo gerus linkėjimus
i “Laimės Šulnio” talkininkaus .parėmė $9 auka Mašinų fon- 
Cicero Balfo skyrius: r. O.Ma- dui. Dėkui. Visi skaitytojai, pra- 

. .. t. jtušienė, O. Zailskienė, o pikni-^omi remti Naujienas ir jas
|nanciais metais aigia aukštes vatjovas—Balfo apskr. pinu. ‘ platinti. Visi lietuviai kviečia-

- HELP WANTED — MALE 
.' ?D«rt>tolnkt Raibi*

;irkliuM% Be šmj.Uaf- 46 gatvėj. Tradiciniai lietuviški! _ Bronius Strikaitis, Roche-- LAYOUT/FTITER
Privažiavi- $ter, N. Y.,-pratęsdamas prenu- Experienced in structural and misceM

kykloję dėsto dainavimą.

Grinių dvynukai — ąžuoliu
kai Edvardas ir Ričardas atei-

' laneous steel. Days. Overtime avail
fable. Call Mr. FischL

375-9600 3 ,
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkiv reikia
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE sor SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

niąją mokyklą. Yra Lemont jValerjonas Šimkus. Visi malo- mi atkreipti 
Lockport <• “
krepšininkai, o dabar įsitrau-r

I kė ir į lauko tenisą. Kad ir ne 
visuose i 
penktoje tautinių šokių šventė 
j e. S, Paulauskas

apylinkėj geriausi. niai lal}kiaini

— Ponia Barbara Barzdię iš >

savo asmenišką 
dėmesį į Naujienas, gerai su jo- 

§ mis susipažint ir pareikšti sfl-

REIKALINGOS SIUVIMO MASINOS 
OPERATORĖS

Jūs tikrai būsite patenkinti dirb- 
i ' darni patogioje vietoje esančioje fir- 

I moję, kuri dabar priima keletą ope-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

augo temsą ivaa ir ne pietvakariu tapo N’au!vo ^menišką nuomonę jas ui-lratoriit Mes mokaAe gem al^g-
šokiuose, bet dalyvaus ^nicagos pietvakarių lapo .\au k ( pialinjmo vaiaus oro- mokame šventes ir atostogas. Pa- 
. Pintiniu šokiu Šventė-’J'enų ‘skaitytoja. Tuo tarpu ji ^anu riatinimo vajaus pro- traukJio$ darbo miesto

— Cicero Lietuviu Medžioto
jų ir žuvautojų klubas š. lį.

■113 kelias pasibaigia, kai pa-, rugpjūčio 29 d., sekmadienį sa
siekia Archer Avė., kas nepas
tebėtų Lemonto — Statė St. ar 
ba 143 keliu pravažiuotų Gri
nius, nuo kampo 143 — Ar
cher, grįsti atgal 143 keliu ir 
tada kairėje kelio pusėje ras 

-Grinius.
Aldona iri Anicetas Griniai 

aukščiau gyveno Ciceroje, o įsi 
gyję šią gražią sadybą, kasmet 
kviečia ciceriškius pabendrau
ti.

Jų dukrelė Kristina jau yra 
baigusi aukštąjį mokslą ir dir 
ba savoje profesijoje, 
tiesioginio darbo yra 
muzikos mėgėja. Ilgus 
studijavusi 
Jakubėna,

vo ūkyje — Deep Lake Road, 
Antioch, Ill., ruošia gegužinį- 
pikniką. Programoje dr. M. 
Gaižutiehės keramikos darbai, 
dail. J. Paukštienės — paveik-

foto darbai. Svečiai bus vaiši
nami skaniais valgias. Atsigai
vinimui veiks baęas. Pradžia 11 
vai. ryto.

Autobusas į pikniką išvyks
ta 10 vai. ryto nuo ‘‘Paramos” 
krautuvės 69 ir Maplewood gat 
vių kampo, iš Cicero 10:30 v. 
ryto nuo Šv. Antano parapijos

■ bažnyčios. Kelionė, autobusu
bet be 
didelė 
metus $3.50 į abi puses. Blagam orui 

pas prof. Vladą j esant gegužinė nukeliama į rug 
o dabar turi savo sėjo 12 d. '

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct„ Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS -

užsisakė tik šeštadienių nume
rius. Vakar jos duktė Annette 
paskambino administracijai, o 
šiandien šeštadienio numeris 
jau buvo p. Barzdienės pašto 
dėžutėje. Dėkui, už dėmesį ir 
ir už prenumeratą. To proga 
pranešama, kad šeštadienio nu 
meriai vieniems metams kai
nuoja $8.

— K. čiurinskas iš St. John, 
Ind., kartu su kopmlimentąis 
už tikslias žinias, ir teisingus 
įvykių aprašymus, atsiuntė 
Naujienoms 820.. Dėkui už nuo 
latinę parama ir už bendradar
biavimą. ■

— M. Mėlienė.. iš Brighton 
Parko apylinkės pratęsė iš ank 
sto be .raginimo*, savo prenume
ratą ir ta proga, kartu su ge
rais linkėjimais, atsiuntė dešim 
kę. -Mašinų fondui/ Ona- Orlo
vienė iš North-Hollywood, Gal., 
atsiuntė $4. Dėkui už aukas ir 
už prenumeratos pratęsimą iš 
anksto be raginimo, tuo sutau
pant ' laikę ir mąžinęnt išlai
das.

— Juozas Blažys iš Marquet
te Parko, apylinkės, sąžiningas 
ir tvarkingas tautietis, šrink- 
tas Lietuvių Pensininką >klub'o 
iždininku, vakar aplankė Naiį-. 
jienas ypatingu ir visus tarnai^ 
tojus bei naujieniečius džiugi
nančiu reikalu, šviečiančiu. mef-‘ 
lės lietuviškai spaudai pavyz
džiu. Jis įteikė aukų lapą ir pa-.

ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai pagal gautus telefonu 
arba laiškais pageidavimus bei 
platintojų atsiųstus galimų pre 
numeratorių adresus.

— Justinas žemaitš iš mūsų 
kaimynystės išvyko į Central 
Community, ligoninę. Jonas Va 
Škęvičius iš Brighton Parko apy 

‘ linkės gydos šv. Kryžiaus !ligo-
ninėj-e. ' Ų. ■ - ■
. — Cicero-'Medžiotojų ir Meš
keriotojų klubas rengia, metiny 
gegužinę savo ūkyje rugpiūčio’

— Naujienų rudeninis pikni
kas bus rugsėjo 12 d. Polonia 
Grove sode prie 46-tos ir Ar
cher Avė. Šokiams gros Jurgio 
Joniko orkestras.

Emilija Juozaitytė bagė 
baka-

portadja iki pat durų. Prašoma 
kreiptis asmeniškai j

MURPHY CO..
6 Lake St, Room 411

arba teirautis tek 332-2575.

KRAN2TEN STUDIJAI REIKALINGA 
SIUVĖJA - ’ '•

Fotografijos— madų departamen
tas didelės komercinės studijos ieš
ko asmens, patyrusio prie taisyino 
darbu vyriškiems ir moteriškiems rū
bams. Skambinti Rose Strickle.

Tel. 922-9200.

RENTING IN GENERAL 
■; į N u a m o a

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

Phone 788-9622. |

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermal Ros/ Ghieapn jy VJrgini* 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
. Į VlŠŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22J

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow BUD’S REAL ESTATE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, Dl. 60629 •TeL WĄ 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvalrfy prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.1US
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir Msidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems {domios, 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 Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų 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
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadai* metam* — S30.00, pusti metų — S18JXJ, 

trims mėn. — £8.50, vienam mėn. £3.00. Kitose JAV vietose metams 
— £26.00, pusei metų — £14.00, vienam men. — £250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf n*mokam*L

Prašė m a naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS, 
1*'39 So. Halsted St_, 
Chicago, UI. 60608

Q Siunčiu---------------dol. Naujienų prenumeratai Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS ---------------------------------------------------------------------
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humanitarinius mokslus 
lauro laipsniu York universite
te. Rudenį pradės studijas ma
gistro laipsniui Toronto univer
sitete. „ t a .t

— Dail. Vytautas Kasiulis iš 
Paryžiaus šiandien atvyks Chi- 
cagon pasiruošti savo kūrybos 
parodai, kuri bus rugpiūčio 27 
—rugsėjo 6 d. Jaunimo centre. 
Dailininką-ir jo parodą globos 
Korp! Nėo^Lithuania.
— Cicero lietuvių r bendruo 

mene rugpiūčio mėn. 29 d. -r-į 
sekmadienį/ Aldonos ir Anice
to Grinių sodyboje, tarp te- 

___ _ ___ _ monto ir tpckporto prie 143 
gal ji surinktus $75 Mašinų! Hįksmą pobūvį
, . \ . . . ' * gamtoje. Dėl smulkesniu mforfondui. Aukojo: Juozas Blažys ’
825, Bronius Draugelis $2Q, Ba
lys Sebastijonas 810. Du auka
vę po 85 r aukavęs 810 prašė 
pavardžių neskelbti. Dėkui p. J.

macijų klausti - Pranskevičių. 
tel. 656-2550?

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas /• 

1644 WEST 69th STREET .
Tatofj REpublte 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NĖDZIN«KAS, 4065 Archer Ava

Chicago, hl. *0622. Tat. Y A 7-5910

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuvi v kalbi: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1 *00 v. popiet — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

' • P A IE § K O”JT m'a'S”
. Ieškomai Kisielienė - Nastė, duktė 
Jono, ieško giminės iš Lietuvos. Atsi
liepti: J>- Maziliauskas, 106 Evelyn 
Cress, Toronto, Ont. M6P 3E1, Cana-

su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wpii ^99 nnn *

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

62-tra ir Talman. S29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per men. Brighton Parke. 
$28,000. š

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSTT. 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

’ 133-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

PUSMEčIUI $52 CICEROJE 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
ARPRAŪDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

TAVERN & HOUSE FOR SALE 
Marquette Park on Western Av. 
By appointment only — 'call 
anytime in the afternoon.

GR 6-8121

-<1

: -VISOKIUS! AUTOMOBILIUS :'
Greitas ir sąžiningas darbas, 

. - kaina nebrangi, ‘
Telefonuos 737-3988 — TEXACO

58-tos ir Western Avenuekampas

Notary Public
./ ..-INCOME TAX SERVICE
«259 S Maoleweod. Tel. 254-7450 
Tnin pat daromi vertimai, cimlnlu 
Iškvietimai, nilnomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda 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 pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

• 17 M. DIDELIS 2 aukštą mūras ir 2 
»auto mūro garažas. Radiant' šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai įrengtas "namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja "$30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High. Nau

jas, gazu šildymas. “ ‘ 
auto mūro garažas.

Nauja elektra. 3 
S44.900.

PREKYBOJ TERRA (3235-37 
West 63rd Street, Chicago, Ill. 
60629, telef. (312) 434-4660) 
-didelis pasirinkimas gražiausių 
aukso papuošalų — grandinė; 
lių, apyrankių, sagių, medalio
nų, kryželių, žiedų su įvairiais 
brangiaisiais akmenimis, kul
tūrinių perlų, ’ jadų, koralų ir 
kt. Aukso papuošalams taiko
ma 20% nuolaida nuo ikišioli- 
nių jų kainų, t- (sk.)

— R. VILIAUS.Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

— Linksmas šokių vakaras 
Įvyks Vyčių salėje, 2455 West 
47 Street, šešt.,; rugpjūčio 21 d. 
4 vai. p. p. grojant A. Ramonio 
muzikai. Veiks baras su užkan
džiais. Įėjimas J. dol.

Salės vedėjas

f. ___ J ;•
LIETUVIS 

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dažo namus 1$ Uuko IrMi vidius. 
Darbas ■garantuotas.

SkambiiitiYA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

STAGE’S-FASHIONS
Kūdiki a mstr vaikams-

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So, Kedzie Avenue 

Tei; 4364184 lj _
• -i'*--■‘C*/’"' ■ . ’S

Sav. Stasė Bacevičienė

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit,.' garantuotai ir są
žiningai it..

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tei: 927-3559 -

IŠPARDAVIMAS UŽ % KAINOS-ii Europos imp. (Vak. Vokieti
jos) vasarinių batu vyrams, moterims ir vaikams^ Daug modelių, gaila, ne 
bevisi dydžiai kietviename modelyje, ypatingai vyrams^ /

Be to, pas mus galite gauti ir vokiškų plokštelių, tarp jų Vokietijos te
levizijoje labai populiarios šlagerių dainuotojos lietuvaitės Lena Valaitis. 
Taip pat mes turme vokiškų 8-tracks ir casssettes, laikraščių ir žurnalų. 
Siunčiame ir pašttL

NORDEN IMPORTS
3059 N. Lincoln Avė., Cricago, UI. 60657 

_ Tel. (312) 248-2646

‘**O**« /▼ J —• —V- * .

plokštelių, Jarp jų Vokietijos te-

CHICAGO, ILL. 60629

knygos

100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.
DAINŲ ŠVENTĖS 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
derį tokiu adresu: S'

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

— Kiekvienas lietuvis gali ab- 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
810,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ■ ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
*1.000 tik už 3 dol, metams. 
Tiems vra ir. Taupomoji — En 
dowment andrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentale 
apdraudę organižaciiu na
riams — tik 82 už 81.000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

PLATUS LOTAS 
ligoninės Pigus.

arti šv. Kryžiaus

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Hemu Statyba Ir Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8166 '

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
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų* administracijoj, 
Knygos kaina 83.. Su legališko
mis formomis — 83.50.

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

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
W—«0 M 4MŽFAUC VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolls

GA 4-8654

STATI FARM

INSURAMCt
V-- - • ~

$Ute Farm fete and Cawalty Company

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pa* vientnteU
llBtuvJ kai liniuką

Chicago je

NORMANĄ

(Pr).

263-5826 
(jatugoc) ir 
677-8489 

(buto)

Jeigu kam paveikslo reik, 
I Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų. i
4038 Archer Ave., Chicago, B.

185 North Wabash Avesra* 
2nd Floor Chicągo, IDL 60601

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI ’MAUJlaiAS"




