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ATSTOVAS W. HAYS PASITRAUKĖ 
I KONGRESO

.WASHINGTONAS. — Demokratų partijos atstovas iš Ohio 
Atstovų Aūmuose Wayne L. Hays atsisakė nuo pareigų ir pasi-

traukė į-pensiją rugsėjo. 1 d. Jis buvo įsivėlęs į sekso. skandalą, 
kurs jį ir išmetė iš kongreso atstovų tarpo, šį klausimą buvo 
pradėjęs tyrinėti Atstovų Rūmų etikos komitetas, bet atstovui 

■Hays atsisakius nuo pareigų, komitetas tyrinėjimus nutraukė.
Hays buVo susiradęs meilužę ■ - ’1 _ 1 - =• '• ---- -

vo sekretorei, mokėjo iš val
džios ižidol4,000 doL metinės al
gos. ' r"' . •
= i • ■ v..;”ųi ;

Atstovų Rūmų etikos komi
tetas savų Idarbus nutraukė^ ta
čiau . federalinės prisiekusiųjų 

. teismo komisijos darbai bei ty
rinėjimai negali būti nutraukti 
atstovui Hays pasitraukus į pen
siją. -Jis ^neteisėtai naudojo iž- 

■_do pinigus, mokėdamas jais al
gą savo, sugulovei. Priesiękusių- 

% jų "teismo komisija7 ir toliau šį
- ,. klaUsiųią aiškins. Greičiausiai- 

atstovas Hays bus patrauktas į 
teismą ir bus pareikalauta grą
žinti valstybės iždui visus pini
gus, kuriuos jis- buvo išmokėjęs 
savo supjovė;. algOši vąrd»

• Atstovo Hays sekso skandalas 
^iškilo š. m. gegužės 23 d., kai 
jo vadinama sekretorė, Eliza
beth Ray, kažkokiais neskelbia
mais sumetimais, iškėlė į viešu
mą neteisėtus Atstovo Hays 
veiksmus. Atstovas ;Hay jnSsk 
pažino turėjęs reikalų su Eliza
beth Ray, bet užginčija, kad jis 
jai uždai mokėją algą valstybės 
pinigais. Pasak atstovo, sekre
torė 14,000 dol. algą gaudavusi, 
kadangi ’ ji dirbusi sekretorės 
darbą ir tvarkiusi jo raštinę.

Ohio atstovas Hays, nežiūrint 
skandalo, gaus apie 30,000 dol. 
pensijos. į metus.

Pašovė policininką
ČIKAGA. — Pietinėje čika- 

. gos daly, 6639 Š. Cottage Grove, 
j ach t klubo restorane 10 vai. va
kare pavakarieniavęs policinin
kas Cl. E. Willamson sėdosi į 
mašina, bet tuo momentu šali
gatvyje stovįs nepažįstamasis 
šovė į Willamsona, peršaudamas 
policininko plaučius ir vidurius. 
Policininkas spėjo paleisti 6 sū
rius į bėganti užpuoliką Neži
nia ar užpuolikui buvo pataiky-

Pašautasis policininkas dar 
spėjo grįžti į restoraną ir papra
šyti pašaukti policiją. Tuomet 
jis sugriuvo.

Policija su šunimis, padedant 
helikopteriui, ieškojo užpuoliko. 
Vėliau buvo pranešta, kad užpu-o 
likas bėgo skersgatviu tarp 77- 
tos ir Marquette gatvės..

Jaunų'Vairuotojų trafiko 
- nelaimės

CHICAGO. — Kai prieš tre
jus metus, Illinojuj leidimas jau
nuoliams gerti alų ir vyną buvo 
atkeltas, iš 21 metų iki 19 metų, 
trafiko nelaimių to amžiaus vai
ruotojų tarpe padaugėjo 83 nuo
šimčiais. Illinois valstybinės po
licijos statistika rodo, kad tarp 
1972 ir 1975 metų girtų vairuo- 

vt - j»{ tojų, areštuotų jaunesnių kaip 
21 metų amžiaus, skaičius pa? 
daugėjo 10 nuošimčiais.

Kodėl Amerikoje daug 
%? meksikonų?

Meksi
kos prezidentas Luis Echeverria
savo kalboje Meksikos kongre
sui piktai kaltino Jungtines Val
stybes, kad jos savo elgesiu su 
nelegaliai jAV-bėse esančiais 
meksikonais “flagrantiškai” pa
žeidžiančios žmogaus teises. 
“Mes griežtai protestuojame 
prieš tokį flagrantišką (skanda
lingą j. žmogaus teisių pažeidi
mą ir prieš pasikėsinimus prieš 
mūsų gerbiamų piliečių gyvybę 
ir asmens vertybę”, kalbėjo 
Echeverria Meksikos kongrese. 
"-JAV-bėskarto nūoTtąrtogrą
žina Meksikai transportus nele
galiai perėjusių sieną meksiko
nų. Echevarria geriau padary
tų, savo gerbiamiems piliečiams 
parūpindamas darbą ir pragyve
nimą- savo tėvynėje. - • . ..

Egiptas laikosi sutarties
TEL AVIV, Izraelis. Egip

tas atitraukė tris batalionus sa
vo kariuomenės iš Suezo Kanalo- 
rytinio- kranto, prisilaikydamas 
karo paliaubų sutarties su Iz
raeliu, pranešė Izraelio .krašto 
apsaugos ministeris. šimon Pe
res. Su Egiptu esą susitarta, 
kad abidvi šalys abipus Jungti
nių Tautų nustatytos neutralios 
zonos turi teisę laikyti po 8 ba
talionus savo kariuomenės, 
bar abi šalys po tiek turi.

Vietnamas nori dolerių 
BANGKOKAS. — Aviacijos 

linijų žiniomis, Vietnamas pa
skelbė, kai kai kuriuos tarptau
tinės aviacijos Unijos galėtų at
naujinti skraidydamas per Viet
namo teritoriją, sumokėdamos 
už kiekvieną perskridimą. Tos 
linijos laisvai skraidydavo per 
Vietnamo teritoriją iki komu
nistų pergalės 1975 m. balandžio 
mėnesį. Dabartinė komunistų 
valdžia norinti už 65 mylių sker
sai Vietnamą? perskridimą gau
ti po $1,000.

Airija ryžosi likviduoti IRA 
DUBLINAS. — Abieji Airi

jos parlamento rūmai trečiadie
nį nutarė skelbti išimties stovį 
(bėdos padėtį), kad vyriausybė 
gaėtų likviduoti už įstatymų ri-, 
bų esančią IRA (Irlandijos Res
publikos Armija). Po dviejų die
nų debatų specialiai tam tikslai 
sušautoje sesijoje 144 atstovų 
parlamentas 70 atstovų balsais 
prieš 65 nubalsavo skelbti išim
ties stovį.

Fianna Fail frakcijos lyderis 
Jack Lynch pasakė, kad jo par
tija pritaria išleidimui griežtes
nių įstatymų prieš IRA, bet yra 
priešinga išimties stoviui, ka
dangi toks stovis nėra pateisina
mas ir tik atidarytų duris poli
cinei valstybei įsigalėti.

Amerikos Lietuvių Taryba yra efektyvi ir 
saka. Derwinskis

— Kongreso atstovas Edward
veikto organizaciįa, —

WASHINGTONAS, — D. C. -
Derwinskis, atstovų rūmų užsienio reikalų -komiteto įtankingas 
narys ir nuoširdus Amerikos lietuvių pasingų rėmėjas ir prita- 

praftėšk; kad ponia prezidentienė jfcžty- Eord rugsėjo 5 
dieną bus Chicagoje ir dalyvaus Lietuvių šokių šventėje.

-1. šia proga; kongresoatstovas ~~ 1 ~ -----
Derwinskis nori priminti, kad- 
jam, kaip užsienio komiteto na
riui tenka turėti. įvairių reikalų 
su rišo krašto etnenėmis -grupė-’ 
mis, bet jis nori pastebėti, — ir 
nemano, , kad • kas nors galėtų 
jam prieštarauti, — kad Ame
rikos lietuviai pagal savo .dvjtf 
šią, jų organizacijų efektyvumą 
ir jų pasiryžimą, turi žymiai 
daugiau įtakos. į Amerikos gy
venimą,negu jų skaičius tai leis
tų. . ;

Kongreso atstovas specialiai' 
išskyrė tokią organizaciją,’kaip 
Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
ri yra būdinga efektyviu vado
vavimu, savo dvasia ir gyvybin- ; 
gurnu visai Amerikos lietuvių ; 
bendruomenei. Kongreso atsto- : 
vas Derwinskis dalyvaus Lietu- ] 
vįų Tautinių šokių šventėje, kaip ; 
jis dalyvavo anksčiau suruošto
se šventėse.

Kongreso atstovas Derwinskis- 
patarė poniai prezidentienei vyk
ti į Chicagą ir dalyvauti Tautu . 
nių šokių šventėje.., .

• Prez. G. Fordas 
puola Carter j

WASHINGTONAS. — Rug
sėjo 1 prez. Fordas, kalbėdamas 
tautinės gvardijos nariams, sti
priai puolė demokratų kandidatą 
j prezidentus Garteri, .neminėda
mas jo vardo.- Ą • ' ''

Prezidentas sakė, kad pasau
lyje: yra pavojingų vietų, bet 
šiąis' politikos , metais yra vis 
dėlto tokių, kurie norėtų ati

traukti Amerikos kariuomenę iš 
užsienyje užimtų pozicijų. Tai 
būtų klaida, nes pasiruošimas 
atneša taiką'' gi silpnybė — ka
rą. ‘Išpiauti raumenį iš Ameri
kos gynybos nėra geriausias ke
lias taikai užtikrinti; tai geriau
sias -kelias ją -sunaikinti”.

b transportas »
- ČIKAGA. — Vietos transpor
tą tvarkanti įstaiga leido pakei-

Amerikos pasiuntiniai Libane l ti daugumos traukinių, tramvajų 
BEIRUTAS. — Du Amerikos 

pasiuntiniai — Robert Houghton 
ir David Mack antrą kartą at
vyko į Libano krikščionių sosti-- 
nę Jounieh kalbėtis su krikščio
nių vadinamų dešiniaisiais, ly
deriais dėl naujos "taikos dery
bų iniciatyvos. Jiedu žada iš 
naujo kalbėtis su krikščionių mi- kaip Burlington Northern, llli- 
licijos vadu, Libano vidaus rei
kalų ministeriu ir abiem prezi
dentais — ligšioliniu SuleimanIC“

ir autobusų bilietų kainas. Či
kagos tranzitą kontroliuojan
čios įstaigos pakelia didesnių 
autobusų linijų kainas 5 centais 
— iki 50 centų. ; ‘ ,

Priemiesčiuose didesnės busų 
linijos kaštuos 50 centų, mažes
nės -— 30. Traukiniais kelionė.

nois Central, Gulf ir Milwaukee 
Road pabrangs -4.5—16%,

Franjieh Jr naujai išrinktuoju 
Elias Sarkis.

BERKELEY, Kai. — Sfrnbio- 
ninės išlaisvinimo armijos vadu
kai Wiliam ir Emily Harrisai yra 
jau nubausti 11 metų kalėjimo 
bausme, bet jie dar turės naują 
teismą rugsėjo 22 d. Kaliforni
joje, kaltinant pagrobus Kalifor
nijos laikraščio leidėjo dūktoj 
Patriciją Heartt.

Prezidentiniai 
debatai

WASHINGTONAS. — Kandi
datų į prezidentus. Fordo-Carte- 
rio, pirmieji debatai vidaus eko
nominiais klausimais prasidės 
rugsėjo 23. Kitų debatų laikas 
dąr nenustatytas. Visi ginčai 
arba, švelniai tariant, debatai

Tht Fiist and
Liihiuinian Daily in Amerio? 
tte>f
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In The United States

IZATORIUS
Mirė žurnalistas 

į Mark Višniakas 
j - NEW YORKAS. — Rugpjūčio 

31 mirė New Yorke, vienuose 
’ senelius prižiūrinčiuose namuo- 
1 se buvęs 1918 m. Kerenskio lai
kais Rusijos vyriausybės narys 'dienas klausęs Martin Luther King Jr. organizacijos paduotą

KAIP IR MARGUOJANTIEJI KINGININKAI
Jis atsisakė traukti teisman Chicagos 

savivaldybę, pagyrė policininkus
CHICAGO, Ill. — Federalinis teisėjas John F. Grady, tris

M lt

t'if- 
ii lt

Mark Vishniak, sulaukęs 93 m. 
amžiaus.

M. Vishniak buvo gimęs Mas
kvoje. Jis dalyvavo revoliucijoje 
prieš carą Nikalojų II ir padėjo 
Kerenskio vyriausybei, kurioj e 
jis pats dalyvavo, suredaguoti 
rinkimų įstatymą bei potvarkius 
renkant pirmąjį - demokratinį 
seimą. -

Į tą seimą Vishniak buvo iš
rinktas atstovu. Seimas po ke
lių susirinkimo valandų buvo iš
vaikytais V. L Lenino bolševikų. 
- Jis spėjo, pabėgti į" Paryžių 
ir 1940 m., Hitleriui užėmus 
Prancūziją, į New Yorką. New 
Yorke nuo 1946 iki 1958 metų 
buvo Times žurnalo Sovietą sky
riaus ekspertu — redaktoriumi.

Iš profesijos jis buvo teisinin
kas ir. kurį laiką profesoriavo 
Maskvos ir Paryžiaus universite
tuose. Dėstė teisė.

PLAINS, Gar — Demokratų 
partijos kandidatas į. preziden
tus buvęs-, gub. Jimmy Carter 
paskelbė 1975 m. pajamųJr su
mokėtu mokesčiu sumas. Jis 
tasis metais turėjęs 136,138.92 
dol. pajamų,ir sumokėjęs 17,- 
484.14 dol. valstybinių mokesčių. 
Faktinai jis turėjo mokėti 58,494 
dol. mokesčių, bet atskaičius 
'10% investavimo kreditą, jis 
mokesčių sumokėjo žymiai ma
žiau. _J ' ■ ' J> ,
, .šeimos žemės riešutų bizny
je iš rišo 1975 m. buvo investuota 
410,646 doiį šio biznio nuosavy
bės Carteriui priklauso 60%.

Policija gaudo 
taksistus

’ čIKAGATįr- Čikagos policija 
paskelbė 'karą” be leidimo ke
leivius vežiojantiems - taksis
tams, kurių vakarų Čikagos da
lyje yra apie 1,500 ir pietų da
lyje — 1,000. Neleistinai vei
kiančius taksistus susekti ir juos 
suimti Čikagos policijos autori
tetai yra sudarę net speęialų po-, 
licijos- dalinį.

Praktika tačiau parodė, kad 
policijos 'pastangos riepanaikiha 
ir nepašalina iš gatvės nelega
lius taksi vairuotojus^ Jie yra 
suimami ir nubaudžiami 50—100 
dol. bausmė, bet to nepakanka; 
Jie savo amato neišsižada.

prieš Chicagos miesto savivaldybę skundą ir apklausinėjęs poli
cijos vadovybės liudininkus, atmetė kingininkų samdytų advokatų 
skundą, kaip neturintį teisinio pagrindo. Teisėjas Grady turėjo 
pakankamai kantrybės išklausyti ne tik pačių advokatų, bet ir 
liudininkų, universiteto dėstytojų, kurie specialiai buvo atvesti 
į kingininkų eiles ir kartu su jais maršavo į Marquette Parka.

Kingininkų advokatams ir pa
našias ėisenas remiantiems teisi
ninkams ir teisės mokslo dėsty
tojams teisėjas pasakė šiuos žo
džius: Didžioji baltųjų kontra- 
demonstrantų minia rimtojo tą 
pačią teisę būti ten; kokią tu
rėjo ir maršuotojai, ir policijai 
nebuvo jokio pagrindo juos iš- 

■ vaikyti”. ’ ' -%
Teisėjas aiškiai skundėjams

WASHINGTONAS. — Pasak 
Baltųjų Rūmų spaudos sekr. 
Hessen, prez. Fordas visiškai pa
sitiki FBI direktoriumi Cl. M. 
Kelley, bet visdėlto prezidentas 
rugsėjo J. d, paprašė vyr.. pro- pareiškė, kad jam tenka spręsti 

vienas teisinis klausimas: ar 
Chicagos policija suteikė pakan
kamą protekciją kingininkams 
rfiaršuojantiems į. Marquette 
Parką. Chicagos. policijos virši
ninko pavaduotojo Charles Pepp 
liudijimas ir kitų policininkų 
pareiškimai įtikino teisėją, kad 
Chicago miestas davė tinkamą 

Į protekciją maršuotojams. Poli- 
icija sudarę tankų kordoną ir sa
vo kūnais gynė maršuotojus 
nuo laukusios minios.. Be to, po
licija paleido helikopterį, kad 
sektų visą eisenos judėjimą. Po
licija iš helikopterio taip pat se
kė. ar kartais nėra kitose gat
vėse pasislėpusių grupių, kurio 
būtų galėjusios pulti maršuoto
jus. Tokių grupių policija ne
pastebėjo, bęt pamatę krūvą su

neštų plytgalių, kuriuos galėjo

kuroro E. H. Levi skubių žinių, 
kaltinančių FBI direktorių ne
teisėtai priėmus iš . FBI tarnau
tojų dovanas.
r^ Vynausiasii prokuroras. Levi 
^abar teisingumo de
partamento rekomendaciją paša
linti iš tarnybos arba riešai pa
peikti FBI direktorių sąryšyje 
šu dovanų priėmimu.

Sumažintas gynybos, 
biudžetas

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas buvo paprašęs Atstovų 
Rūmų priimti Gynybos biudže
tą 107.9 bil. dol, sumoję, bet 
atstovai su ta suma nesutiko 
ir ją apkarpė. Prašoma gynybos i paleisti į maršuotojus. Policija 
sąmata jie sumažino 3.6 bilijo- I ėmėsi priemonių, kad tie plytga-
riais dolerių. Taipgi atstovai 
iki 1977 m. vasario 1 d. neleido 
prezilentui pradėti gaminti bom
bonešį- B-l. Jie leido tik pra
dėti gaminti bombonešio gamy
boje reikalingas kaikurias da
lis, jei dalių gamybos išlaidos 
neviršis 86 mil, dol. į mėnesį.

Faktinai priimtoje Atstovų 
Rūmų gynybos sąmatoje reikia 
atkreipti-dėmesys į 2.2 Jt>il. dol., 
nes tie 2.2 bil. dol. bus skirti ne 
reikiamiems gynybos reikalams, 
bet gynybos tarnautoju algų pa
didinimui 1977 m.

TAKSTSTAS PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ

ČIKAGA. — Jimmy Morgan, 
savininkas Morgan Cab Co., 542 
E. 61 St., susiginčijęs sū kitos 
taksi bendrovės atstovu A. O. 
Carteriu, 13134 So. Vernon; jį 
peršovė, o vėliau pats nusišovė, j 
Morgan atvežtas į ligoninę mirė, 
o'Carteris — tebėra gyvfc^<3r 
svrikstcL "

liai nebūtų paleisti į kinginin- 
kus maršuotojus.

Kaltinti policiją, kada 31 po
licininkas, gindamas maršuoto
jus, buvo parmuštas arba suža
lotas paleistomis plytomis nega
lima, — pareiškė teisėjas.

— Policija ne vieną kartą yra 
apsaugojusi kingininkus. ji ir šį 
kartą patarė nemaršuoti į Mar
quette Parką, kurio gyventojai 
nėra priešiškai nusiteikę pilie
čių teisėms. Teisėjas pabrėžė, 
kad policiją reikia pagirti už 
parodytą taktą ir pareigų ėji
mą. Teisėjas Grady atmetė kin- 
gininkų samdytų advokatų skun
dą prieš Chicagos miestą. Rei
kalavimas mokėti 200,000 dole
rių netari jokio pagrindo.

Reikia manyti, kad po šio teis
mo sprendimo šiek tiek išryškės 
atmosfera ir kingininkai neban
dys be pagrindo ir be reikalo or
ganizuoti erzinančių eisenų į 
Marquette Parką. I^bai atidžiai 
teisėjo sprendimą turėtų paskai
tyti visi tie, kurie buvo tiek su
sižavėję šitomis eisenomis 'ir 
maršavo kartu su kingininkai*.

Joi ill KriavčtįfOnaitė, V •folios T*v- 
0n>V program©! pra-

šiltas, giedras

Saulė teks 6:17, leidžia*
8.



Gulf Oil atstovas teisme praei

buciją

a____

PAGERBTA “LIETUVIŲ
VASARIO 16 GIMNAZIJA

nazus 
domis

. .{Simons atsišaukė Į fedęrali- 
nius Įstatyrpu leidėjus, kad leis
tu Teisingumd, Sveikatos., švie
timo ir Gerovės departamentams 
kelįi kriminalines bylas federa- 
linėse įstaigose nusikąltusiems 
Mėdicaid programai.

pinigus valstybei. Antra, labai daug turi plantacijų ^jo
dinta vynuogynais ir taip pat yra pagarsėjusi Ispanija 
vyno gamyba.

Izraelis pra- 
statyti

vataras, žėkelis i lietuviu kai

Abiejų kandidatu — Fordo ir 
Oarterio atstovai sutarė, kad de
batai truks tris kartus po 75 mi
nutes ir prasidės su "trečios sa
vaitės rugsėjo mėnesio pradžia. 
Carter dar nesutinka su prezi- 
iento Fordo pasiūlymu, kad kiek
vienas iš tų trijų debatų būtų 
skirtingomis temomis.

po $5,000, kaip jis manė, iš kor
poracijos fondų.

Nėra legalu korporacijoms fi
nansuoti politines kampanijas, 
Set Scott sakėsi nežinojęs, kad 
tie rinigai yra korporacijos, ir 
kad jis tuos pinigus išdalino ki
rn respublikonų senatoriams rin- 
y ūmų kampanijoms finansuoti. 
Washington Post skebia, kad 
Scott pranešė etikos komitetui, 
kad per tuos metus jis gavo iš 
Wild apie $45,OCO.

liui pristatė 1969-70 metais. 5n 
vVa aprūpinti Gabriel sviedi 
niais.

WASHINGTON AS. — Fede
ralinė Rinkimų Kpmisija „(FEC) 
vienbalsiai nutarė leisti. Moterų 
Balsuotojų Lygai finansuoti per 
televiziją debatus tarp preziden
to Fordo ir Jimmy- Carterio, bet 
dar liko neišspręsta iš kokių fon
dų bus apmokėta S150.000 su
ma, reikalaujama už TV. Grei
čiau, kad tas išlaidas sutiks ap
siimti darbo unijos įr korpora
cijos iš savo politinio auklėjimo 
fondu. -

Kelionė po istorines vietas
Jau iš vakaro sutarėme su-kun. Bruno < aplankyti 

daugiau istorinių vietų Madride ir už jos ribų. 1975 Ąn. 
birželio 20 d., penktadienį, nuo ankstaus ryto važiuo
jame autobusu į Toledo. Nuo Madrido apie 60 kilomėt- 
rų. Man neįprastos apylinkės kuriose Įnatėsi. sodai: yjfen 
tik alyvų meziai, kurie buvo pilni vaisių. Tai dideles 
plantacijos. Man priminė kun. Bruno, kad yra didžia  ̂-

lose savo kariuomenę ir skubėjo gelbėti Ispanijos, ir jam 
atėjo į pagalbų Hitleris ir Musolinis. ' ‘. J / “ j/.:J'

Madrids Gražus mestas ir labai švarus, gal švariausias 
kiek pravažiavau. Turi gerą susisiekimą autobusais'ir pože 
mio traukiniais. Švaistosi pilnos gatvės mažų.Jh^riūkų.”. 
Vaikščiojo žmonės gražiai apsirengę. Visi,... mandagūs, 
ypač turistams. Pilna restoranų, maisto produktų ^krau
tuvės užverstos, ypač mėsos gaminių. Daug kas • pasa
koja, kad “biednas ” kraštas Ispanija, bet didmiestyje 
to nesimato. Gal kur užmiestyje senuose namukuose gy
vena ir daug ‘■’biednų” žmonių,-betkur 'jų ^nėi^’jųj^a 
ir Amerikoje... žmonės vakarais pasipila- gatvėse, kur 
visi vaikštinėja linksmi ir patenkinti. Valgoj ųęstora- 
nudse ir 4cas svarbiausia^ kad galima y^gyti|fe^uke,

Kinų ir teatrų yra gan modernių. Svarbiausia, kad 
pigūs bilietai, kas prieinama žemesnės klasės žmonėms. 
Žinoma, yrą brangių vietų, kur lankosi tik aukštoji 
klasė ir valdžios žmonės kinuosejė^eątruose ir pramogi
niuose eoktailiuose. Labai daug rūbų krautuvių. Madų 
atžvilgiu Madridas mažai skiriasi nuo Paryžiaus, Lon
dono, nes miestas labai senai Įkurtas ir turi savo praei
ties istoriją. n , , , . .

Visur vitrinose moderniškos mados, kurios’-patrau- 
kia ir pavilioja turistam akis? Nepaprastai grąžini išs- 
statytos languose, ypač moterų rūbąi, skrybėlaitėj ava
linė, kur kiekvienas praeinantis- turistas stabtele ir 
apžiūrinėja, daugelis net Į krautuvių vidų? traukia ir 
daug ką perka; " \ j ,

Bendrai paėmus, man patiko Madridas savo gražia 
senoviška ir modemiška išvaizda, bei žmonių 'civiliza
cija .Dabar jau bendrais bruožais- noriu šiek, tiefcv^i- 
budinti tas istorines vietas, kuriąs mačiau. Madride, ir 
jos apylinkėse: Karališki rūmai, muziejai, bažnyčios;iir 
garsus Toledo miestas, kuris buvo Įsteigtas prieš Kris
taus gimimą 2000 metų. I

Mirė John A. Wilson 
žinomas egiptologas

CHICAGO. — Pirmadienį mi
rė 76 metus amžiaus sulaukęs 
žymus egiptologas per 35 me
tus buvęs Chicagos universiteto 
profesorius, buvęs visos eilės 
mokslinių Oriento ir ypač Egip
to senovės tyrinėtojas John A. 
Wilson, žinomi jo rašytieji vei
kalai “The Burden og Egypt’’, 
“The Culture of Ancient Egypt’,’ 
“Signs and ^Wonders upon Pha
raoh” ir “Thousands of Years”. 
Be to, jis buvo bendraautorius 
kelių kitų mokslinių veikalų.

staliukų, p inaistaš nėra braagusritąip Paiyžiigf Lon
done. Vskąs trečdaliu kainos, ypač lūbai. batai kurių 
vienas losąngelietis nusipirko net.7 poras, kad labai ge
ri gaminiai odinian Jis? patą-rėvir man nusipirkti, bet 
aš nenorėjau savęs apsunkinti, nes ir taip mano buvo 
sunkūs lagaminat Jis dąr Ispanijoje,; rodos,; nurif^rko 
dyi ' ąr tris eilutes. Ten vakarais nepatpyąštas Judėjimas 
žmonių, senų, vaikų ir daugybė'jaunimo, bet kaip^|mi- 
nėjau visi skoningai, švariai apsirengę. Taip jie vi^*siu- 
va bėgiuoja iki 3 valandas ryto, o vėliau bėga, važiuoja 
namo, kad laiku iš ryto pasiektų darbovietes. Gali eiti 
gatve nors viduryje nakties, niekas avęs heužkabins. 
Antra žmonių Judėjimo mehi; „dieną ir naktį visur vai
kšto policininkai ir kareiviai iT -,ne vienas, bet po du ir 
keturis kartu. Tai tokia Įvesta’Franko apsauga, kad ša- 

!. Gatvės 
plačios ir daug yra siauru. Vietomis klaidingos, 
ypač naujai atvykųsięms turistams. ;Kaip įminėjau, vi
si ispanai mandagūs, kas kita Paryžiuje,Prancūzijoje, 
kur nemėgsta amerikiečių... ' - \ J-s ■

O .dabartinį ^Lenciūgėlį” 
Taukačiką”, “Kria učiuką’^ 
“šiaučiuką” ir kitus reikia pa 
vadinti lietuviškais vardais

onu nue- 
nos. gi 

daugeliu kitu ' c
noriu noriu sal- 
. . . “Kad aš už- 
alandclę. . .

Tačiau ii‘ šie, vadinami da
bar musu liaudies šokiai turi 
likti tokie, kokie jie rasti ir už
rašyti. Jeigu jų turinyje yra 
giminingų liaudies šokiams j u 
dėsiu, tai iš jų išves f i tini ais ju 
desiai įmanoma sukurti tiks- 

i lesnius ir pavadinti savais var 
Į dais .Sakysime, šalia Oulinde- 
rio turėsime ir žemaičių malu 

į jią, šalia Jonkelio — Dzūkų 
’ Joninių šokį, šalia Mikitos — 
Bernų arba Kriukininkų šokį, 
šokį,—nekviestų, atėjusių į ves

I tuves vyrų. Kad butų įsileisti į 
] vidų, atsimenu, jie ^kriukius” 
( turėdavo palikti priemenėje. 
į Vienam grojant savo atsinešta kalbas išmokti, tai gimnazija 
' armoniką, kiti pašokdavo kokį gyvuos ir tarnaus lietuvybei. Jei 

žinoma, ^partijos” prądėę gim
naziją dalintis, tai jos" ateitis 
bus 'ganą Įpyglįuota. -'Ffdgi, gim
nazijos ateitis labai daug pri
klausys nuo žmonių,--kurie jai 
vadovauja.

Aleksandrai’ Stauskas.:

ši ąis ine tais suėj o 25 meta i 
“Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jai” Ape tai buvo minėta spau
doje, bet tikra ir pilna žodžio 
prasme gimnaziją pagerbė “Ue 
tuvių Dienos” birželio mėn. 
laidoje. “Lietuvų Dienos” di-’ 
dži&jų sąvo birželio mėnesio lei 
dinio dalį pašventė mūsų Vasa
rio 16 gimnazijai. Tai gražus ir 
gerbtinas žingsnis. ’Man, buvu
siom gimnazijos mokytojui ir 
galima sakyti “veteranui”, bu
vo ypatingai malonu .patirti tą 
gimtosios ir artimos gimnazi
jos pagerbimą.

Teko patirti, kad įdomiam 
straipsniui medžiagą ir nuotrau 
kas kruopščiai parūpino gim
nazijos direktorius V. Natke
vičius. o lėšas suteikė buvusios 
skaučių Seserijos vyriausios 
skautininkės O. Zailskenės va
dovaujamas Vhvario 16 Gimna
zijai Bemti Komitetas.

Nėra abejonės, kad visi gali
me ir turime didžiuotis ta is <25 
gimnazijos metais. Prismienu 
pirmuosius Vasario 16 Gimna
zijos žingsnius. Tada Labai trū 
ko lėšų, bet daug buvo pasiau
kojimo ir idealizmo. Idealizmo 
turėjo turėti mokytojai, bet 
daug entuziazmo ir lietuviško 
idealizmo su savimi atsinešė į 
gimnaziją patys mokiniai. Be 
to, auklėtinių idealizmo pirmie 
ji gimnazijos žingsniai būtų bu 
vę daug sunkesni. Tik su dide
liu skausmu turėjau gimnaziją 
palikti ir vykt į J. A. V. Nors 
ir nebuvau skautu, bet man ypa 
tingai sunku buvo atsiskirti su 
gimnazijoje veikiančiu skautų- 
sk uičių “Aušros“ tuntu. Tai bu 
\ i pilna žo<izio prasme lietuvių Į 
jaunimo atrama. Jie daug ant (R 
sa\o jiečių išnešė, statant ir sti- (R

lenkiška 
pusiau lietuviška... 

neatsimenu... Atsimenu 
‘Kurica ūlica chočet po- 
. . lietuviškai — “višta 
nori pataikyti”...

musų sokius is ims
- sporto, spord- iš vadinamų aieivių priimti sius rusų dramoje rusus peiso- 

pedagoginių žaidimų, iš nu tautinių šokių reikėtų iš- nažus: “A’okiečiai su rusų barz 
išraiškinės mankš- skirti tam tikra rūšį, atėjusią 

į kai kuiio Lietuvos krašto kai 
mus geičiansiai per svetimų 
valdomus, svetimos kultūros 
židinius, dvarus, per svetimų 
ir rusų administracijos apgy
ventus Lietuvos miestus. Tai vi 
sokie krakoviakai, kadriliai, 

kūrybą. Kiek podispaniniai, vengerkiniai, ka 
s patarnaus zokiniai ir kiti... Jų vardai — 

Gy v a ta
ras, Mikita, Jonkelis, Kazokėlis 
— pritūptinis neatsiliepia mū
sų kalboje, ir ne visi judesiai 

ne apspręsti lietuviškos pasaulė- 
Ouolinderis — Sūdu- 

Olenderiais vadindavo 
olandiškus vėjinius malūnus; 
Mikita — tautinis rusiškas var
das; Jonkelis gal( Jankelis) —. 
slaviškas arba žydiškas. (Krė-

Siūlo kietai bausti 
Medicaid sukčius

Amerikos Medikų Asociacija 
(AMA) antradienį pareiškė, kad 
sukčiavimai Medicaid programa* 
vykdyme turi būti skaitomi fe- 
deraliniū nusikaltimu ir piknau- 
dotojai baudžiami kaip krimina
listai. Tačiau, AMA perspėja, 
negalima už medicinos .pagalbos 
(Medicaid) piktnaudojimą atf 

sakingais daryti tik medicinos 
daktarus; kaltų yra federalinės 

l sveikatos beturčiams programos 
administracijoje, labdaros .kli
entų, chiropraktų, podiatrų, dan
tistų, drugistų (vaistininkų), 
medicinos laboratorijų, optome- 
įristų kaip ij* dąktąrų tarpe.

AMA savo pareiškimą pada
rė po tp, kai Ų. S. Senato komi-- 
tetas senųjų reikalams paskelbė 
'apie masines suktybes, vykstan
čias visoje Medicaid programoje. 
Tikslių žinių apie tas piktadary
bes gauti, Utah senatorius 
Frank Moss, demokratas, persi
rengęs atitinkamai ir nuduoda
mas labdaros reikalingą skur
džių, varstė ir klebeno įvairių 
gerovės (welfare) ir< 
institucijų duris.

Dr. James H. Sammons. ĄMA 
ekzekutyvąs viceprezidentas, pa-, 
sakė: “Man gėda ir sakyti, kad 
kąi kurie medicinos profesijos 
nariai yra įsivėlę. Deja, mes 
-nęturįme galios suspenduoti dak
tarą kaip kąd turį teisininkų są
jungos, kurios galį iš savo profe
sijos pašalinti (nusižengusį) ad
vokatą.

Kelionės įspūdžiai tarp
KAZYS KARUŽA

dėl aukų rinkiniams
WASHINGTGNAS.

ahis Watergate prosekutofius ir 
federalinis grand jury tardė ma
giausiai penkis respublikonu se
natorius dėl pinigų, guriuos Se
nato respublikonų lyderis Hugh 
Scott per 5 metus gaudavo iš 
Gulf Oil korporacijos lobyistų.

Pasikalbėjimuose sp s.eąątę- 
riąis arbą jų pranešėj^s pa
tyrė, kad kiekvienas-’jy jau 'lęląsės greitųjų" puolamųjų sviė- 
Į^jo^„8u.pjosekutprįįiju’.grM.dpdiųUJs šąlančių 220 tęnų lai- 
jury arba su vienų įr lįįta, Tie veliu, kuriuos Prancūzija Izrae- 
cenatoriai yra Strcm TTiurmon'd

S. D.). Robert P. Griffin
Mich.), Charles H. Percy

e yra 
toks posmas, aiškiai pasakąs 
į ką nusižiūrėtą: “Visus.šokius 
asai moku ir kazoką gražiai šo 
ku”... Visą dainą rasite kny
goje .“Liaudies šokis Lietuvo
je“ — Saudargienė .Krakove- 

ntėsjko palydą iš Vilkaviškio mies 
šokių liečiu esu išmokusi tokią;., “šo 

Vaičių

riuose rado. Trumpai tariant,prinaht Lietuvių Vasario 16 gim 
šiuos “tautinius” šokius būtų naziją.
galima apibūdinti taip, kaip Savaime aišku, J kyla mintis 
yra apibūdinę vienas teatro di- ar ilgai ir kaip/gjvuos mūsų 
rektorius vokiečius, vaidinu- gimnazija. Matome, kad turi

me nors ir nelauktą, bet rimtą 
problemą — labai mažas mo
kinių- skaičius.JTenka apgaile
stauti, kad pastangos gauti dau 
giau mokinių dar nedavė pa
tenkinamų davinių. .Jau minė
jau, kad prądętą gįmnązijos 
šaknis leisti dėka pasišventi-j 
mo. Prie to noriur pridėti, kad 
ir dėka to gimnazija tada' 
bent buvo “nepartinė”, vieniu-1 
ga. Buvo tik viena srovė.—- tai: 
lietuviybė, Tėvynės meilė. Apie! 
kokias sroves ar partijas nie-1 
kas ir negalvojo. Tai būtų buvę 
žemiau tikrai lietuviškos etikos. 
Jei ir dabar tai yrą ir bus jyjsų 
lietuvių gimnazija, į kurią ga
lės atvykti lietuvių, jaunimas iš 
visų kraštų, kur lięįuviukai ir 
lietuvatės galės ir "$ąvp kraštų J

Išskiriant 
kitų judesių 
nių 
dailiosios 
tos, iš įrankinės mankštos, gim 
nastinių šokiu, cirkinių jude
sių, iš baleto, čia bus tik pra
bėgomis teatsisukla į jų kilmę, 
prhihatį, santykį su kitomis ju 
desio rūšimis, su kita liaudies 
kūryba, i vaizdavimo priemo-į 
nes ii* tolimesne 
tos d.lestos minty 
pažini: ir suprasti tautinių šo- Žekelis. Ouolinderis. 
km būdui, pamatysime patys.

Tautiniame mūsų prisikėli
me lokių šokių, kaip dabar še 
kaire, dar nevartojome. Ji 
buvo išėję į scenas, sales, kaip! jautos, 
b’ivo išėjusi daina. O retais at-ivoje 
vėjais mūsų tautiniams šo 
kiams atstovavo Suktinis, Kiti 
mpakojis, Noriu miego, viso 
kios polkos. Tik apie I-jo ne- 
priklausomybės dešimtmečio! vės raštuose Janka yra) 
vidurį lygiagrečiai su įvesi 

jnokykias kūno kultūra prade bos žodyną dar nepriimti 
ia dairytis liaudies šokių. Tad nepateko.. Mikitos dainoj

-Jau pašauktieji į gyvenimą ir 
naujai surastieji bii’.ų dveėjos 

įkibnes: ateiviai ir vietiniai, 
i: npie mūsų tautinių šokių 
Xkelią ir pirmuosius atkurtuo- 
>ius šokius rasi’e kiek žinių
I-sius Tautinių šokių šve 
vadove “Mūsų Tautinių 
istoriniai bruožai 

; nienė.
Ateiviai šokiai, su tam tikra 

sąlyga, galėtų ar gali būti va
idinami tautiniai visoje Lietu
voje žinomi tie patys pirmei- 
ivi.ii — Suktinis, Klumpakojis, 
iNoriu miego... dėl giminingiu 
rino, įsisenėjimo, supanašėjimo 
/mūsų dainose.
/ Suktinis atitinka verpiamo

jo ratelio sukimąsi, ridę, gir
nų. malūno judesius, gavęs dai 
bos keleriopą palydą — “Bitu-

- tč pilkoji'*. .. “Suk suktinį”.. . 
^“Oi tai tai. ąžuoliniai pama

tai . . Klumpakojis atsiliepęs 
apavui, daugelyje dainų ir pa

L.sakij minimoms klumpėms, 
"klmnputėms. kurpaitėms... pa- 
si trepsėjimą m

r«go“. be paties šokio dai 
. miniuojasi su 
^dainų — “Vai 
xiaus miegelio’ 
įmigčiau nors 
į Pilkos žingsnio šokiai atitin 
jką mūsų tryptinius, primušti- 
nius. aprėžtinius. kai stipriai 
vvrai kulnimis primuša ar rė- 

‘žia šios rūšies šokius nerei
škia vadinti “Dzūkų polka”, ir 
T<ito krašto. Dzūkai, galimas 
daiktas, pirmiau už lenkus to 
kio -žingsnio šokius yra šokę: 
jie tryptiniais ir vadinami. Tad 
būfu “Dzūkų tryptinis, primų 
šlinis. rėžtinis”. Jeigu Noriu 
hiHL n Suk tinis. Klumpakojis 
larpc mūsų šokių įsiteisino be 
sa\o kilmėm krašto vardų, tai 
tuolabiau lietuviški tryptiniai 
neturi būti vadinami “|u>lko-

t kit mergos... Krakoviaką, te- 
jgu vyrai kampuos šneka, tegu 
šneka, tegu loja, kad tik mergos 
neatboja". Mato, vyrai dar šio 

• naujo šokio nemokėję šokti ir. 
jį užgrojus, mergų šokti neve
dę. Mergos šodkdavo vienos...

Podispano palyda buvo žo
dinė pusiau lenkiška, pusiau 

i rusiška 
1 Visos 
tiek: 
past" 
gatvė

Šių vardų šokiai visoje'Lietu 
voje. žmonių atsiminimu, ir 
nebuvę žinomi. Mikita, Jonke 
lis daugiau Dzūkų krašto, kiti 
— Žemaitijoje. . . Toks padis- 
paniškas šokis buvo pašoktas 
vaidinime “Vėjas Glusmuosc’’ 
Čikagoje.

Tūlas gal tarstels, kodėl ne 
galima turėti lietuviškų krako 
viakų. kadrilių, padispanų, ven

I gerkų, polkų kokietkų, kazo
kų, oulinderių. Galime. Jie pa
tys iš mūsų nepabėgs. Kurėja 
liaudis tų atsiradusių vardų 
greičiausiai nė reikšmės nezi-j 
nojo. Ji nepavadino nė savo su j 
kurtų šokių savo krašto miesl 
tų vardais — žemaitiniu. kau-j 
neku, teišeku. niarijampoleku. j 
(Dainose minimas Vilnius, Iii’ 
žu. Alvitas, Karaliaučius...) Tai 
atrodo negalėjo sąmoningai sa 
vo šokių pavadinti svetimų 

‘valstybių ar miestų vardais — 
k rakovmiais. ispanirrfais. olan ' 
(lininis. l ik \rksnieji šokių ieš 
kofojai rastus šokius galėjo 
pavadinti vardais tu kraštu, k u

Izraelis ginkluojasi
LONDONAS 

dėjo plačią programą 
neskelbiamą skaičių mažų grei , ,. - . . ■ • . . « *
tų laivelių sviediniams šaudyti siu pasaulyje Ispanija, kuri gamina ir augina- alyyų 
ir patruliavimui. Tuo būdu Iz- i plantacijas ir transportuoja alyvas (jos vaisius) į viso 
raelis duoda atsakymą j Sirijas pasaulio šalis, o ypač Amerikon. Iš to padaro didelius 
ir Egipto iššaukimą, kurioms pj^g^g iSpanįja. Veik visa Ispanijos teritorija apsodįn- 
-panašiu laiveliu atsiuntė Soyie- f ° . -i , . . .. . . .
tu Sąjunga. medžiais, ypač daugiausia ju yra slėniuose ir pa-

įj. r . „ kilimų kalnuose, lęur:žemos rjjšjes žemė, niekas neauga,
Izraelis tyri yisą dyyliką Saar n V7 liA;a neša

jp lubyistas Claude Wild nuo 
lV60 iki 1963 metą kiekvieną pą- 
vasarį^^ir rudenį davė Scotfui niiestą, kur išnuomavome viešbutyje nakvynę. INTER- 
__ ” t^CI0NAL HqTEL už parą paskaitė 388 pezetes.

Pavaikštinėjome po miestą ir grįžome namo, o aš vė- 
i liau į viešbutį nakvynei. Kambarys vidutinės klasės, ku
riame buvo švori lova, rašomas stalas, dvi kėdės, at- 

‘skiras ‘kambarys: prausykla, dušas ir linksma vieta. Ko 
'daugiau reikia turistui. Puikiai išmiegojau, atsikėHau, 
nusiprausiau, pavalgiau pusryčius viešbučio ...valgykloje 
ir išvykau i miestą pasidairyti, nes Madridu nuo 5 jau
nystės domėjausi dar gyvendamas nepriklausomoje 

' Lietuvoje. Nes tuo metu buvo sukilimas, kur buvo šų Ru- 
Percy sijos armijos pagalba pagrobta komunistų visa yalsty-

(Bus daugiau)
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GYVENIMAS NEPRIKLAUSOMOJ AFRIKOJ ttaip pat buvo reikalaujama pa- 
į gerinti maistą ir palikti ilgiau j 

.. , , , atidarytą universiteto bibliote- •
Ugandos prezidento idi Amin gyvenimas ir darbai ką. Beje, Idi Aminą

’ ‘ (Tęsinys) '
Idi Amin ir Makarere 4 

universitetas
Angių laikraštis The Man

chester Guardian praneša iš Dar 
Es Salam, Tanzanijoje: Savo 
akimis matę prieš kelias dienas 
Kampaloje veikiančio Makare- * ta studentė buvusi “palaida”, 
re universiteto studentų sker-jkuri dažnai per ištisą naktį ne

pareidavo nakvynės universite
to dormitorijoje. ___

Mrs. Bukenya atsisakė taip vįus 
liudyti, kadangi tai buvo netie
sa. Jai buvo pasakyta “eiti na
mo ir pagalvoti”. Dormitorijos 
kaimynų pranešimu “tyrinėji
mų biuro “valdininkas sekančią 
dieną lankėsi Mrs. Bukenya na
muose ir nuo to laiki niekas jos 

t • □ xtx daugiau nebematė. Patikimi
kaip 2,00° studentų perskaity- ^onės Ktop&ie Ikampala -

šaukta į blogo vardo įstaigą—- 
'“tyrinėjimų 'biurą”, kurio pa
reiga yra valstybės saugumas 
studentų tarpe. Tarną .biure bų- 
V© iš jos pareikalauta būti liu
dininke byloje vienos Kenijos pi
lietės studentės. Mrs. Bukenya 

.buvo paprašyta paliudyti, kad

ls pats sa- i 
ve paskyrė to universiteto kanc-' 
lenu ! . - * '

Paskutinis studentų reikala- 
riioas buvo, kurs ir iššaukė vi-

dynę pasakoja;
“•Mažiausiai dvidešimt, o tik

riausiai šimtas studentų buvo 
nužudyta, kai Ugandos > karei
viai puolė studentus penktadie
nį ir antrą.kartą antradienį ir 
trečiadienį anksti rytą.

Patikimų liudininkų tvirtini
mais, rašo Guardian, universite
to aikštėje susirinko nemažiau

ti ir išklausyti nusiskundimų są
rašą.. .. . -

Ugandos studentai reikalauja, 
kad valdžia paaiškintų, kur din
go . Theręsa Bukenya, universi
tete matematikos instruktorė ir 
studenčių dormitorijos univer
sitete prievaizda. Mrs. Bukenya, 
kuri buvo- jau- šešis mėnesius 
nėščia,, birželio pabaigoje, dingo 
be žinios. /

Makarere universitete kalba- pašalinti, valdžios saugumo per
ina, kad Mrs. Bukenya buvo pa- sonalą iš studentų rezidencijų,

Ugandos sostinė) pasakoja, kad 
jos kūnas be galvos-buvo rastas 
Sezibva upės atlajoje toliau nuo 

' miešto," * -
s ■

.. Antradienio studentą demon- 
tracijoje buvo reikalaujama pa
aiškinti ir dėl trečio asmens — 
Ugandos’teisių studento dingu
sio kovo mėnesį. Kitų reikalavi
mų tarpe dar buvo reikalavimas

są kruvinąją pirtį, pašalinti pre-i 
ridento Į< i Amino sūnų Tabanąl 
iš universiteto, nes Tabanas yra 
beraštis ir jo universiteto sąra
šuose buvimas yra atsakingas j 
už “standardų nuosmukį”.

Nieko- netrukus Aminas nu- 
į siuntė į universitetą savo karei- 

liudininkų,, savo akimis 
mačiusių pareiškimais, kareiviai 
pradėjo studentus badyti šautu
vų durtuvais, šaudyti ir Iš kelių 
aukštų pro langus mėtyti žemyn 
ant brūkio... Rezultate buvo tarp 
20 ir 100 studentų užmušta ir, 
nuo’700 iki 1,000 sužeista.
Brutalaus tirono idio-sinkrazijogį ' \

Vieną dieną Idi Aminas, sa
vavališkai pasivadinęs Makerere 
universiteto kancleriu, sušaukė 
visus studentus išklausyti savo, 
ilgos kalbos, bet studentai už
protestavo dėl laiko gaišinimo' 
egzaminų metu. Išgirdęs stu
dentų atsisakymą klausytis jo

Tuvis de Chavannes žvejų šeima”

TAMPA. FIA.
X iskam'yra ozbai-a

Mes visi pradedame senti, kur 
Ije-nltcme, kur begyventume. 
Vienur ar kitur, bet visur mė
giname sava gyvenamą pastogę 
Įsirengti ir išpuošti pagal savo 
skonį. kt

Skaitau “Naujienose”: Atsi
sveikino Mikalina Baronienė. 
Pereina šiurpas per visą kūną. 
Dar prieš keletą metų Mikalina 
su dukra Lilija apsilankė pas 
mus Floridoje. Buvo malonu
mas su Mikalina pasikalbėti. Ji 
buvo dar gana ju<Jri, pilna gy
vumo. Aš labai apsidžiaugiau 
ir pakliausia, kur ir kaip ji taip 
gerai laikosi, ar nenusibodo gy
venimas vis vienatvėje? Mikali
na atsakė: kas per nuobodumas? 
Turiu daugybės draugų, lankau 
visokius lietuvių parengimus,

NAUJIENŲRUDENS
PIKNIKAS

Rugsėjo 12 dPOLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės) 

Visi lietuviai maloniai kviečiami į '‘N.” pikniką

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauflvnoM salima šauti pulkis knysv, kuriat papuoš bet kokly 

knypu aptirta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų, dienų 

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

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimų jvykių pri: 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, f 
tyti į 12 dalių; 296 psl., kaina $5. k ■

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas.
Hate viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Blrfiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis. 225 psL, irišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_________________ *—- ---------------

Henrikas Tome* — Tamašausko*, LIETUVHUCASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais, aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 838 psl., kaina $6.

P.' Keri Ona*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl--------------------------------------------------!------------------- M0C

M- Godeli*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232
puslapiai --------------------------- ------ —---------------------—-— 43.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

LAIKAS IŠSIAIŠKINTI 
BENDRADARBL4VIM0 KLAUSIMĄ

r? (Tęsinys) |kvai. Apie juos čia ir nekalbė-
Isave panegirikų,i Aminas vėl at- ™ Privalu sekti Vatikano1 sii£ ' - _ 
siuntė 4 universitetą savo ka- Pohhka’ kad-palengvmh tikin. Taipogi, is okup. Lietuvos at 
reivius, kuriems buvo įsakyta‘į _?UP- t7^a į JAV ir kita.S
suvaryti visus studentus į mies
to aikštę ir tuo metu iškrėsti 
visų studentų kambarius dormi- 
torijoje. Visus studentus, apsi
vilkusius raudonomis togomis, 
suvarius į miesto skverą prezi
dentas Amin pradėjo savo. ne-, 
baigiamą tiradą, pareikšdamas, 
kad šio universiteto studentų 
apsikrėtimas gonorėja esąs, di
džiausias visoje Ugandoje., Kai 
jam kalbant keli’ studentai gar-, 
šiai nusijuokė, kareiviai tokius 
tuč tuojau surinkę nusivedė... '

Kaip valstybės galva, Aminas 
pasiuntė.- labai ilgą telegramą 
Tanzanijos prezidentui Nyere, 
kaltindamas, kad jis leido bu
vusiam prezidentui Obote pa
daryti invaziją į Ugandą per Tan
zaniją. Telegramos tekste bar-i 
damas Nyere Aminas įterpė tokį 
sakinį: “Jei būtum moteris, aš 
tave' vesčiau’nepaisydamas ta
vo žilų plaukų” Ąį

“Prezidentas Amin nevengia 
naikinti ir pats savo seimos na
rius ir draugus. Iš jo keturių 
žmonų, tik viena žinoma, kad te
bėra gyva. Viena jo žmona bu
vo rasta sukapota į smulkius ga
balus, po to, kai Idi. Aminas ją 
apkaltino turėjus santykius sy 
vienu daktaru, kurs tik ją gydė 
nuo venerinės ligos, gautos per 
savo vyrą Aminą. Kai kurie 
žmonės buvo likviduoti dėl to, 
kad Aminas norėjo gauti jų žmo
nas ar dugras.

Savo priešus Amin mėgsta su
šerti krokodilams. Jis mėgsta- 
dažnai lankytis Murchison Falls 
National Parke ir susižavėda
mas žiūrėti į krokodilus, į juos 
su meile kalbėtų pažadėdam&s 
jiems atsiųsti “garduminų” — 
suraišiotą kalinį. «

Sykį vieną savo arabą sve
čią nusivedęs į specialų kam
barį, parodė, kur budelis laiko 
tvarkingai sudėliotus atliktų 
mirties bausmės įrodymus — 
nužudytųjų nukirstus pirštus. 
Arabas apalpo. Keista, toks jau
trumas, pastebėjo šeimininkas 
savo svečiui: “Jūsų krašte va
gims ir kitokiems nusikaltė
liams jus nukertate visą ranką, 
o mes pradedame tik nuo vieno 
piršto”... J. Pr.

(Pabaiga)

Labai abejotina. Atvirkščiai, 
jeigu mes garsiau kelsim oku
panto nusikaltimus religijos ir 
žmoniškumo reikalu, informuo 
sim viešąją pasaulio, opiniją,

Vakarų valstybės savo gimi
nių-atlankyti, jeigu* gauna lei
dimus, kurie gana sunkiai duo 
darni. Manoma, kad lengviau 
galį * gauti • leidimus giminės 

tai bus daugiau naudos krašte! bendradarbiavimo šalininkų, 
gyvenantiems negu mūsų nuo-! Todėl kas nori atsikviesti savo 
laidumas okupantui. gimines, vengia dalyvauti rišu

Vakarų valstybių blokas, tu- omeninėj veikloj, kuri paremta 
ri savo prekybinius ir politinius ’ Lietuvos ' 
išskaičiarimus vykdydami de-Į j^e 
tentės politiką. Iki šiol detentėsj sukurtą ’ 
politika mūsų kraštui laisvės ne, į}raueį;a 
priartmo. Kaip žinoma, iš deten 
tės daugiausia turi naudos So-, 
vietų Sąjunga.

Tikėjom, kad tremtinių jau ir kitokius “misionierius”, 
hoji karta, baigusi mokslus. Panagrinėjus minėtas išvy- 
Amerikos universitetuose, bus kų grupes į okupuotą Lietuvą, 
tinkamas pakaitalas seniesiems galim pastebėti, kad daugiau 
kovotojams del Lietuvos lais
vės. Deja universitetų libera- 
ralioji profesūra, matomai, su 
gebėjo juos geriau įtikinti apie 
komunizmo filosofiją, negu jų 
pačių tėvai tremtiniai, pažinę 
komunizmą ant savo kailio. 
Taįgi dalis jaunosios kartos, 
kurie nepažino Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo, mano, 
kad laisvinimo reikalams ben 
dradarbiarimas su okupantu 
nepakenks. , - ...

Okupantas įvairiais suktais 
būdai bando išeivijos lietuvius 
įtraukti į savo pinkles ir pa
laužti jų vieningumą.
■ Vykstantieji į okup. Lietuvą 
galima suskirstyti į kelias gru 
peš:- .

X) vykstantieji su eksurši- 
jom nustatytu maršrutų, k. t, 
kitų kraštų 5 dienos Vilniuj ir 
kartais viena diena Kaune.
2) Vykstą su specialiu leidi

mu giminių iškviesti, kuriems 
leidžiama plačiau pavažinėti 
po kraštą. «'-t ‘ i

3) Studentų vykymas Lietu
vių kalbos ir istorijos studi
joms gilinti Vilniaus universi
tete.

4) Mokyklinio amžiaus vaikų 
organizavimas ir siuntimas į 
pionierių stovyklas, ir
5) Raudonųjų — progresyvių 

grupės, kurios vyksta išskirti
nos privilegijos sąlygomis nes 
jie besąlyginiai tarnauja Mas-

laisvinimo idėja.
okupantas, per savo 
užsienio lietuviams 
kuri diriguoja visus 

bendradarbiavimo ir išeivijos 
[skaldymo darbus, tam tikslui 
’siunčia pas mus operų solistus

kų grupes į okupuotą Lietuvą,

tikslių žinių, gali gauti apie 
krašto būklę iš pirmos grupės 
t. y. Vykstančių rybotam laikui 
ir vietai. Jie, kiek įmanoma 
be agentu kontrolės, pasikalba 
su giminėmis bei pažistamais 
iš ko paaiškėja sunkus okupa-

cijos jungas. Grįžę atgal jie 
nevengia apie tai kalbėti. Gi 
iš 2-ros grupės, kurie gauna 
privilegiją laisviau pakeliauti 
ir ilgiau krašte pabuvoti, apie 
gv’venimą tenikšlį vengia kal
bėti arba kalba tik iš teigiamos 
pusės. Tam yra daug pavyz
džių. štai iš Clevelando vienas 
žymus Tautinės S-gos sk. vei
kėjas, grįžęs iš tokios kelionės, 
buvo gana optimistiškai nusi
teikęs. Jis, net, Vilniuje “gir
dėjęs” tik lietuviškai kalbant 
gatvėse, restoranuose ir kt. 
Atsilygindamas už gerą priė
mimą jis talkininkavo slaptai 
ruošiant Vilniaus operos solis 
tės Juodikaitės koncertą Gleve 
landė. Taigi puikus bendradar 
bi ari mas.

Tenka priminti nemalonų 
tautinės minties žmonėms fak 
tą, kad buvę nepriklausomais 
laikais Tautininkų partijos su 
slovai — publicistai, gyvenda
mi laisvėj, pirmieji pradėjo 
advokatauti bendradarbiavimo 
su okupantu, idėjai. Tautinė 
S-ga išeivijoj nuo jų atsirybo- 
jo, nes S-gos tiksluose yra. be- 
kompromisinė kova del Lietu 
vos laisvės atstatymo. Teikia 
stebėtis, kad LB. pirm, ponas 
Gaila savo biuleteny verkšle
na, kad tų “publicistų” nema
to “Dirvos” bendradarbių tar 

jPe- ' į
1 (Bus daugiau)

priklausau kelioms organizaci
joms. '.v to tunu savo numylėtą 
gražią pastogę. Apsitvarkau me
delius, gėles ir man laikas taip 
greitai prabėga, nejaučiu jokio 
ilgesio. Dar paklausiau Mikali
noj. ar ii kai kada pamano, kad 
teikės atsisveikinti ir apleisti 
savo numylėtą pastop-ę? Ji mar. 
kiek pagalvojusi sako: Tiesa, 
gal prisieis, bet tai man bus sun
kus momentas pernešti. .

Dabar jaučiu -kaip Mikalinai 
buvo skaudus tas momentas, 
kada atėjo laikas palikti ką my
lėjo; kur visi dalykai, viduje ir 
lauke, jei buvo tiek žinomi, tiek 
mylimi, kad ji ir mažai bematy- 
dama juos matė ir nenorėjo pa
likti vienus be globos.

Mieloji Mikalina, raminkis ir 
kartu džiaugkis, kad turi kur 
prisiglausti. Turi savo išaugin
tas ir apsirūpinusias dvi mielas 
dukreles ir jų šeimynas, kur ta
vo naujas gyvenimas bus kaip 
naujai atgimusiai laukti savo 
saulėleidį, kurio mes visi — SOS 
tikrai sulauksime, gal pirmiau 
ir už tave. Žinome, kad mums 
visiems ir viskam yra užbaiga.

Mikalina! Aš, rodos, tave ma
tau kaip lėtai peržengi savo 
slenksti paskutiniu žingsniu, il
gus metus išvaikščiojusi, išmin
džiojusi tą taip numylėtą gūšte- 
lę. Aš šiuos žodžius rašydama 
minutei susikaupiu, kaip bus 
man ir daugybei kitų motinų, 
kurios ne tik neturi kur prisi
glausti, bet ir būna išmetamos 
iš namų. Kaip tuomet saulėleidis 
būna tamsus, kai neturi kur sa
vo senąją galvelę priglausti. 
Jaunystėje niekados neateina to
kios mintys. Bet kai tas gyve
nimo saulėleidis pradeda artė
ti, priseina tokios mintys. Bet 
kai tas gyvenimo saulėlydis pra
deda artėti, priseina rimtai ap
galvoti. Kodėl likimas vieniems 
skyrė žmoniškas šeimas, ki
tiems — ne.

Mieloji Mikalina, aš tikiu, kad 
būsi daug laimingesnė savosios 
dukros globoje. Tikiu ir lauksiu 
kuomet vėl apsilankysite pas 
mus su visa, šeima. Gerai, kad 
palikai visuomet sušalusią Či
kagą, dabar jau būsite daug 
arčiau šiltosios Floridos ir toliau 
nuo juodųjų užpuldinėjimų.

Mikalina, noriu Tau palinkėti 
laimingo ir sveikų Washingtono 
klimato 1 ’ Onutė

..JL

Gru-

<2.00

1739 S. Balated SL, Chicago, UL 00609. TeL HA 1-6100

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 ber-

gyti- ' 1
Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

- KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminat, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

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

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

Dr. Juozą* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynu istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ju ir 
kitu knygų galima įsigyti atsilankius i Naujienų arba atsiuntus čekį--ar 
piniginę perlaidą ,

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

Įsteigta 1923 metate. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608
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su sovietų karo jėgų pavergtomis ęĮ^utopils.
-y-. Žurnalistas Salisbury liudijo sen. Jackstiiiu pakomi
tečiui, aiškindamas nepaprastai sunkias žurnalisto dar
bo sąlygas Maskvoje. Jis kalba tiktai apie Maskvą, nes* 
užsienio žurnalistai turi teisę gyventi, važinėti tiktai | 
30 mylių atstumoje nuo Maskvos centro. Jeigu kuris šio 
patvarkymo nepaklauso ir toliau, kad ir per neapsižiū
rėjimą, nuvažiuoja, tai jis baudžiamas; tardomas, įtari
nėjamas ir kartais net išsiunčiamas iš sovietų teritorijos. 
Jeigu kartais užsienio žurnalistai leidžiami pamatyti ku
rią kitą Rusijos vietą, tai juos lydi užsienio ministerijos 
pareigūnai, jiems leidžiama kalbėtis tiktai su valdžios at
stovais ir jie gauna tiktai valdžios pageidaujamas infor
macijas. Senato komitetui žurnalistas Salisbury šitaip

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vąL

Žurnalistams sunku dirbti Maskvoje
Prieš metus Brežnevas Helsinkyje pasirašė doku

mentą, kuris visas pasirašiusių valstybių galvas įpa
reigoja sudaryti sąlygas Europos taikai: Viena tų są 
lygų buvo laisvas informacijų pasikeitimas tarp visų 
pasirašiusių valstybių. Brežnevas žinojo kad jis pasira
šo pavojingą nuostatą, galintį pajudinti jo išsilaikymą 
valdžioje. Nuo pirmos perversmo dienos Rusijos bolše
vikai kontroliavo žmonėms teikiamas informacijas. 
Prieš perversmą jie reikalavo, kad būtų panaikinta ca
ro valdžios įvesta cenzūra, bet kai. Leninas pateko vy
riausybės priešakin, tai jis įvedė tokią cenzūrą, kurios 
Maskvos valdovai iki šio meto nepakeitė. Brežnevas,

“Paskutiniais metais Vakarų korespondentai 
Maskvoje mušeikų, (kuriuos vėliau jie galėjo atpa
žinti, kaip sovietų slaptos policijos agentus) buvo 
kūniškai sumušti, jų mašinos buvo sugadintos, su- 

. daužytos, o padangos supiaustytos, gazolinas iš
čiulptas, ir ne vieną kartą buvo koliojami žodžiu; ra
šytais gąsdinimais ir grasinimais. Rusai, kurie ban
do užmegzti ryšius su tais korespondentais, iškvie
čiami į policijos nuovadas^ įspėjami arba net įmeta
mi į kalėjimą. Jiems grasinama atėmimų darbų, įka
linimu arba net išsiuntimu į užsienį. Vakarų kores
pondentai, turint galvoje tokias sąlygas, nenori iš
duoti savo sovietinių draugų tokios priespaudos 
veiksmams, ir visai suprantama, kad sovietų pilie
čiai nenori bendrauti su Vakarų korespondentais. 
Aš čia panaudojau “Vakarų korespondentus”, bet 
buvo dažnų atsitikimų, kad komunistinių ar trečio
jo pasaulio valstybių atstovai baudė suteikti žinių, 
kurių rusai nepageidavo duoti, tai panašiai buvo 
traktuojami” (Hearing before Permanent Subcom- 
mitte on investigations, 178-9 psi.) 
Anksčiau Sovietų Sąjungoje dirbusieji žurnalistai

Trecioje ir Ketvirtoje sokiy sventeje gražiai šoko Chicagoje veikusi 'Grandis^ Šokly mok> 
toja Smieliauskienė įdėjo nepaprastai daug darbo jauniems šokėjams mokyti. Paveiksle matorrw 
du "Grandies" šokėjus, buvusius serus mokytojos pagelbininkais. Šoka iTamašiunaitė ir O. Čh 

žika$< '

PRIESPAUDOJE IEŠKANT LAISVĖS i tiesėmis, rankšluosčiais ir plo-

pasirašydamas šį nuostatą, apsiverkė, nes jam buvo aiš- tylėjo, kol gyveno Maskvoje, o kai išvažiuodavo, tai pa
ku, kad bus pajudintas visas sovietinės valdžios pama- : 
tas

Sen. Henry Jackson, įtakingas demokratu partijos 
narys, vadovauja pakomitečiui, kuris tyrinėja JAV val
džios operacijas. Jo žinioje yra ir Valstybės Departa
mentas, kuris privalo daboti, kad pasirašyti susitarimai 
būtų vykdomi. Helsinkyje buvo pasirašytas svarbus do
kumentas, todėl sen. Jackson panoro šį klausimą ati
džiau išnagrinėti. Jis pasikvietė kelis specialistus, kad 
padarytų šiuo reikalus pareiškimus. Šių metų pradžioj 
je jis išleido knygelę, kurioje atmušti ' keli svarbesnių 
liudininkų parodymai. Mes jau minėjome apie šį sen. Ja- 
eksono vedamą darbą, bet norime panaudoti progą dar 
keliems svarbesniems faktams iškelti.

Senato pakomitečiui liudijo Harrison B. Salisbury, 
New York Times redakcijos narys, kelis mėnesius bu
vęs Maskvoje ir daug rašęs apie gyvenimą Sovietijoje 
ir apie santykius rusų su kitomis valstybėmis. Savo lai
ku New York Times spausdino labai daug medžiagos, 
pačių sonetų valdžios atstovų paruoštos ir įteiktos 
Maskvoje buvusiems korespondentams. Tos sovietinės 
žinios, sovietų cenzūros leistos, buvo persiunčiamos į 
New Yorką ir spausdinamos, šitas klausimas buvo iš
keltas viešumon ir didelio dienraščio redakcija pristab
dė tokią praktiką. Dabar ji duoda gana tikslių žinių ne 
tik apie pačių rusų gyvenimą, bet ir apie rusų santykius patikrinti. Jeigu duota žinia'"suabejos ir bandys' tikrinti,

Kqip lietuviai pirko Maikavos dvarą Rusijoje
Ig Ąndriaus Ryliškio atsiminimų knygos “Fragmentai 

z iš praeities miglų”
(Tęsinys)

Mes lietuviai naujakuriai at
likdavome daug darbų talkomis.

___ _ Senas paprotys, tąį pagarbos ir
I meilės įrodymas. Daugelio ran
kų reikėjo sunkiems darbas nu
dirbti. Talkos skatino bendra
vimą, skiepijo darnumą ir mokė, 
kaip sutelktomis jėgomis be prie
vartos atlikti kūlę bei linų mi
nimą mašinomis1' rąstų vežimą 
ir daug kitų darbų... Vyrai trauk-

rašydavo platesnius reportažus apie žurnalisto gyveni
mą sovietinėje valstybėje. Bet toki žurnalistai būdavo 
paskelbiami priešiški. Kai pasirodydavo tikrovę aprašau- 
tieji jų straipsniai, tai jiems jau įsiems laikams būdavo davo j miškus u,vlsari„; išau. 
uždarytos durys įkelti koją į Sovietų Sąjungą. Tas pats' gUs jų skynimui ir valymui.-Jie 
Salisbury nurodo, kad dar ir šiandien užsienio kumalis- palikdavo žiemai kirsti didelius 
to darbo sąlygos Rusijoje yra nepaprastai sunkios. Dau- medžius rąstams.

Kaimas laikėsi- trilaukinės 
— trilaukio sėjomaino būtent: 
—• trilaukio, sėjomainos būtent: 
pūdymų riekimą (arimą) apie 
Sekmines, prasidėdavo pavasarį

giausią žinių jie surenka skaityklose, kur gali pasiskaity
ti provincijose leidžiamų sovietinių laikraštėlių. Bet ne 
visi korespondentai moka rusiškai ir tų sovietinių laikraš- 

- -r

:čių negali skaityti « :

Kada kilo triukšmas dėl Helsinkio akto pažadų ir. dar- priskintų laužu, deginimas sky- 
bo sąlygų Soveitų Sąjungoj tai sovietų valdžia padarė' anuose. Naktigoniai-užkurdavo 
vieną išimti: anksčiau užsienio žurnalistas, norėdamas• į-ži^vusiŲ sakų krūvas, sudė- 
isvaziuoti is Sovietų Sąjungos, privalėdavo laukti nusta- - _ - ___
tytą laiką; kol gaudavo išvažiavimo vizą. Panašiai' bąda- skarotas egles bei. įmantrius 
vo ir su įvažiavimo vizomis. Dabar užsienio žurnalistams 
sovietų valdžia sutiko duoti vizas keliems įvažiavimams ir. 
išvažiavimams. Bet visos kitoę .užsienio.žurnalistų darbo 
sąlygos yra nepaprastai sunkios, yieną kitą dalyką, gali 
patirti tiktai rusiškai kalbantis žurnalistas. Jeigu rųsų 
ar kitų rusų pavergtų tautų kalbos jis nemoka, tai jis 
privalo maitinti savo skaitytojus'tiktai sovietų valdžios 
paruoštomis ir užsienio laikraštininkams pakištomis ži
niomis. Ar tos žinios tikros užsienietis jokiu būdu negali

tas pavasarį. Liepsnos išrau
davo iš tamsos ištakias pušis,'

ąžuolus. Viskas būdavo perdė
ta ir atrodė milžiniška ir paslap
tinga. Kvepėjo viržiais,, gry
bais,, žolę... Iš. juodo nakties 
dangaus maloniai žybčiojo skais
čios žvąįgždęs.

Lietuvaičių darželiai prie gry
čių kaime žavėdavo praeivius

J. VENCLOVA

nų drobių audimu. ,Po Velykų 
švenčių iš dažnų namų pro ątyi- 
rus langus gryčiose pasigirsdavo 
linksmas juokas, čiauškesys bei

ivairiaspalviais žiedais. Darželio Atsat, tų gryaų se>
viduryje, kjaip'taisyklė pūpso- m™nkes bu™ surnames m ų- 
jo lelijų krūmai,- darželių ®°-
kraščiuose išrikiuotos jurginų erys ir merpnes^zeidavtf pas
ėdės, patvoriuose žaliavo kvapie- siūrėt: s^ioliknyaų servetę au-eilės, patvoriuose žaliavo kvapie
ji diemedžiai, mėtos, rūtos, kark- 
liūkai (phlox) ir .daugybė kitų 
gėlių įvairiais vardais. Visi paša
liai žėrėjo įvairiaspalviais nas- 
turtais, gvazdikais ir kt.... .

Mąlkavos kaimas vasarą pa
vakaryje kvepėjo liepų žiedais, 
obuoliais, darželių gėlėmis ir šeš
tadieniais beržinių vantų kva
pais.' . * ’ ;
. Iš laukų genamos gyvulių ban
dos kiekvieną vakarą priminda
vo save: raguočiai maurodavo, 
avys bliaudavo, kiaulės žvieg
davo...

Beveik (tuo pačių laiku iš lau
kų grįždavo moterj7s pulkeliais 
dainuodamos. Mat, jos gyvulius 
su varydavo į.diendaržius' iF vir
davo vakąrienęs. Viso- Jkąiinb 
gaidžiai prieš giedrą rėkdavo, 
eidami tūpti. ; ;

■Ūkininkai ’ sekmadieniais: va-

dimo
vo; £\t ■■ -<f-

' - - -z - ' ’ ~ : \ *

šiaip moterys nuo pavasario 
iki rudens buvo užimtos daržų 
bei laukų darbais, namų apyvo
ka, gyvulių bei paukščių augini
mu. Daibai užimdavo jas išti
sus įmetus. Nes moterys į gy
venimą žiūrėjo praktiškai jūs ne
pasiduodavo pačių savimi gėrė
jimosi-jausmui ir neturėjo per
dėto sau gailestingumo.

Pavakarė kaime pavasary . 
’ -• ' ' -\

į Įprastas gyvenimas vyko prieš 
vakarienę kaime. Nuogos ^mo
terų kojos švitravo kiemuose: 
vienas pešė vąndeųį kibirais, ki
tos tempė įtolę pintinėmis, tre
čios su tuščiais įaįjyais ėjo kar-

- _ .. . rių melžti. Diefldpririuose' su
žinodavo į. Riasnos miestelį į Į bliaudavo ąyys, subaubdavo kar- 
bažnyčią, o grįžę popietėmis ii- 1 arkliai prieš naktigonės joją 
sėdavosi arbą šnekųčiūodąypsi lprįrišti kiemuose, Nekantriai dė- 
apie laukus, javus (ir atęipąųcių jį^ kanopąs.
J?-_____ ______ JCŽ____  ' i- ' ' % ■' ‘

bažnyčią, o’ grįžę popietęipįs li

dienų rūpesčius...

Malkoviėtės męterys domėjo-

ves, arkliai prieš naktigonės joją

Prie stątomų trobesių daili
džių kirviai beldėsi visame kai- 

• me. Praeivis jautė deguto, pri- 
= melžto pieno ir šeštadieniais ber-

tąi gali patekti į policijos nemalonę ir be jokių-ceremoni
jų išsiųstas iš Sovietų’Sąjungos. ..

žinių vantų kvapus.

(Bus daugiau)
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■' protėvynę nėra lengva, nes trūksta patikimėnių žinių; G. Glotz (La civilisation egeenne, Paris, 1923) tiesiog dėl jo mirties tiek verkusios, jhg jos prie Ęndano 
___  _ _ _ __ _ __ _ : ■ _ __ _ _ _ - _ W _______ -■ r ‘ _

Tačiau beveik visi istorikai sutinka, kad įndoeųropie-, dorėnus vadina trakais. Dr.- C. Kephart (62-297) nuro- 
čiai į Graikiją atvyko iš šiaurės keliomis- hangoiųis, do, jag dorėnai buvo šiaudės arijai bei indoeuropiečiai 
pradedant maždaug 1900 m. prieš Kristų, kaip konsta
tavo jau mūsų minėtas prof. M. Finley (28-1): “Greak- 
speking people first migrated southward into the Greek 

I peninsula at beginning of the second millenium B. C., 
I almost certainly before 1900 B. C. ’

Sulig dr. J. Pinkerton T100-66) pirmieji atvyto iš čiai ‘garbinę dievaitį Apoloną, kad jie turi giminys- und Litauer “įrodinėjo, jog graikai gyveno šiaurėj 
Trakijos į Graikiją pelasgai, kurie yra ir skaitomi pir
mykščiais Graikijos gyventojais (“Geinoz und Freter 
have amply shewn that the Pelasgi came from Thra
ce”). Dr. J. Prichard (104-230) papildo: “Pelasgai ar
ba pradiniai graikai. .. Pirmykštis graikų karalius Pe- 
lasgos (Aeschylos) r

Apie vidurį antro tūkstanmečio prieš Kristų j Grai
kiją iš šiaurės bei Trakijos - įsiveržė helenai, kurių 
vardu dar ir dabar graikai patys save vadina, žymus- 
vokiečių istorikas dr. L. Wilser (153-59) helenus lai
ko didžiosios trakų tautos atplaiša.'Prof. T. Karsten 
(16-16) helenų pirmykščių tėvynę nurodo tolimoj 
šiaurėj. O garsusis istorikas prof. H. Hirt (45-182). he
lenus randa net Galicijoj (“in Galizien die Hellen”). 
Pagaliau mūsų žymusis proi.storės žinovas prof, dr. V. 
Krėvė — Mickevičius (Tauta ir žodis, 1923 m., 79 p.) 
konslalavo: “Helenų gimtinės, jų pačių padavimų ir 
rašytoju nurodymais, reikia ieškoti taip pat šiaurėj 
ir, be to. kaiminystėj su lietuviais”. Tos pačios nuomo
nės yra ir dr. O. Schrader (H4-131). >

Kaip prof. G. Poisson (102-1'68), ‘prof. C. Starr 
(23189), S. Mueller (92-87), prof. J. Myres (93-475), 
prof. C. Hayes (42-74) ir kili tvirtino, kad apie 1200^tai 

Graikai sudaro viena iš pagrindinių arijų bei in- met. prieš Kristų į Graikiją iš šiaurės bei Trakijos lės 
doeropiečių šeimos narių. Vienok kalbėti apie graikų atvyko dorėnai ir sau sukūrė sostinę Spartą.

Hellenoi bei helenais.
pasisavino nuo šiaurinės dalies 
tiksliau tariant, nuo didvyrio 
vardu ši tautelė pasivadino apie

ir jų ryšys su lietuviais 
SENOVĖS GRAIKAI

Apie graiką nardą
Graikų istorijos žinovas prof. M. Finley (panaudo

tos literatūros numeris 28-knygos puslapis 3) aiškiai 
tvirtino: “In their own language the Greeks have never 
called themselves “Greeks*’... “Dar ir dabar ant Grai
kijos pašto ženklų pats kraštas vadinamas Heilas. Ir 
jie patys save vadina

Helenų vardą jie 
tautelės pavadinimo, 
vardo Heleno, kurio
vidurį antro tūkstanmečio prieš Kristų. Prieš tai Ati
ką bei dabartinė Graikija buvo vadinama Pelasgia, o 
patys gyventojai pelasgoi nuo savo karaliaus Pelasgo 
vardo, kaip pažymėjo istorikas prof. J. Cuno (15-357): 
“Pelagų valstybė gavo vardų nuo karaliaus Pelas- 
gos“

O pagal prof. B. Dwight (22-53) Graikijos bei grai
kų vardą jiem suteikė romėnai: “The name Greece 
was given by the Romans”. Visai panašiai pasisakė ir 
garsus pasaulio istorikas prof. H. Hirt (45-153): “Kaip 
žinoma, romėnai helenus vadino Graeci vardu, kuris 
tik tai šiaurinėj dalyj Graikijos buvo žinomas ir ten 
maža tautelė juo vadinosi“.

Graikų protėvynės klausimu

iš Ukrainos;
Ir graikų legendos, ąnot prof, H. Rawlinson (108- 

25),'labai daug kalba (De le Gaule a la France, 1923 
m., 69 p.) hyperboriečiai gyveno ir prie Nemuno kran
tų. o Diodorus Siculus (11,-42) kalba, kad hyperborie-

upės (Hėrbdotus pasakoja, kad gintaras randasi, prie 
Eridano upės), buvusios užburtos į medžius. Bet ir tuo 
met jos nenustojusios verkti ir iš jų' į upės vandenis 
kritusių ašarų pasidaręs gintaras’. '

Tad ir prof. dr. L. Brenner (Deutsche Tagezęitung 
vom 12.9. 1917) rašė apie lietuvius ir graikus, kaip gi
minės brolius, gi dr H. Krueger savo veikale “Griechęn

tės ryšius su graikais ir kad jų kunigas Abaris buvo at 
vykęs’ į Graikiją, kaip su savo giminaičiais, pažinties 
naujininaui. Gi .6 amž. prieš Kristų graikų istorikas He- 
kataeos apie hyperboriečius taip rašė: “Pas juos pa
siliko deivė Leta (Apolono motina) ir dėl to iš visų die 
vų labiausiai garbinamas Apolonas, jie yra -draugiški 
heleriams, ypač atėniečiams su deliečiais”.

Seniausias graikų dievas buvo Kronos (Pig. W. 
Mcnzęl, Die’ vorchristliche Unsterblįcheitslehre,-I -L, 
93 p.). Dr. W. NVajręn (149-187) nurodė, jog Kronos 
karalystės būstinė buvusi tolimoj šiaurėj. 1576 metų 
Lietuvos kronikos epitome skaitome, jog Nemunas se
niausiais laikais vadinosi Cronus, kurio vardą prof. 
S. Kolupaila (židinys, 1934, 7 nr.) rišo su graikų dievo 
vardu Kronos, nes “Nemunaičio bažnytkiemio vietoj 
buvo kaž kokia Nemuno dievaičio garbei pastatyta 
bažnyčia”.

Be to, seniausios graikų legendos kalba apie gin
taro atsiradimą iš seserų ąšarų, išlietų dėl brolio mir-t 
ties. Vienos sako, jog seserys verkusios paverstos į pau
kščius. Bet, atrodo, arčiau-prie- tieses užrašyta -Aesėhy- 
Jo, kurią patiekė dr. M: Anysas'(2-8yt “Graikų'poetas 
(Alesfcylos janmžlno šią „graikų legendą) 'apie jgintarą

. našė: Rhaetpnas jam jo tėvo Boebo duotą sau- 
:imą taip blogai valdęs, jog jis nukritęs ant že-. 

Prof, m ės if užsimušęs. Jo seserys Poebe, Lampta ir Aeglel

kaiminystėj su lietuviais, o iš čia iškeliavo į pįptųs 
((“nach Sueden ausgewandert”).

Čia tenka pastebėti,, jog senovės lietuvių gyvena
mas plotas buvo gana didelis-nuo Baltijos jūrų siekė 
Rytuose Dniepro upę (plačiau J. Venclovos” Latviai 
irgudai". 1976). • ' '

Tokiu būdu, susumavus visus aukščiau iškeltus 
faktus, tektų matytį, jog graikų protėvynė buvusi Prį- 
peties žemupyj ir Dniepro (graikiškai Dąųaprio).

Apie pelasgus
Kądangi yra istorikų, kurie peiasgus priskiria prie 

semitų rasės, tai tenka šiek tiek paryškįntj. Dr. Q. 
Muehlmann. savo istorinių vardų sąraše (89-132) pą- 
žyipi pelfTsgus, kaip seniausius Grąikjjos gyventojų^. 
O dr, jį Pinkerton (100-46) peiasgus tapatina su se- 
niąusiajs graikais: Pelasgi or oldest Greeks. Istorijos 
tėvas Hęrodotus (1,-57) atėnus laiko pę|a?gų kiltimi: 
Attinosi genos Pelasgikon. br. J. Priehard (104-497) 
ne tik priskiria palasgų kalbą prie graikų kalbos, bet 
nurode. jog^pašaągų^kąlbą davė pagrindą išsivystyti 
visiems kitiems graikų* kalbos dialektams. Net rasišfci 
pelasgai priskiriami prie šiauriečių tpo (Plg. J. My-

* res,’ 30 p.).
(Bus daugiau)
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antratL. penKtadiem nuo 1—5. tree, 

ir šestaa. Ūkui susiūtos.

vaL.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Mooicirtos direkTorius.

1938 $. Menheini Rd., WesiChester, IH.

VALANDOS: 3—9 darbo dįeiioinis ir 
kas antrą šeštadieni 3 vai ~
T«L:’562-2727 arba 562-272t 1 del medžių nupiovimb

iGLĮZr*: GI 6-U873

DR. žiših - LbihAi 
AKUseKŪA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
34 <ao. K«azi»'Ave.; wa 5^670

Valančios pagal susitanina. Jei n-?at- 
- siiiepia. sKamtnnti'Ml 3-0001.

TcL. — S£ 3-5893

DR. A. 8. W9KKA5 
GYDYTOJAS IR CH1KUKGAS 
SPECIAL Y bE AKIŲ LIGOS 

3907 VY«st 103rd Street 
/ Valančios pagal susuarinis.

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 56146C5 .

CSOS LIGOS — CHIRURGIJA
1002 At WESTERN AVfc.
5214 N. WESTERN ĄVĘ.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-1818 " 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET^ 

VALANDOS: Pirmadieniais, anuadie- 
niais—-ketvirtadieniais ir penkta
dieniais, nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAi 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu^ ir 

“contact lensės”.. x 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEI&UTIS 
inkstų; pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: aiūzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
- Ofiso telefu 776-2880 
Nau|*s rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos ! šiai pritarė. 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tate PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. Į 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

... pa£al susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
^<5 orthopedas-protezistas 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojorru

♦ (Arch Supports) Ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
1450 West 43rd St, Chicago UI. 60625

Telef- PRospect 8-5084

GĖLININKAS
Linksmume arba liūdesio valandom 
gražiausi žt'Jz ii *ai<>3u2 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėles.

ROY R. PETRO (PUT?* VI f ‘KS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

REMKITE TUOS BrZAlKRIUS.
KORTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

ŽINIOS Iš BRIGHTON PARKO
Šių metų Rugpjūčio 28, 1976 ketų pasikvietė Stasę Palekie- 

m. Vyčių Salėje įvyko Lietuvių nę ir Barborą Strumskis, ku- 
Brighton Parko Namų Saviuin 
kų Draugijos visuotinas narių Ligonių lankytojus Viktorui tų karo laivynas, kurs turi tris 
susirinkimas draugijos svarbes’ Galeckui išbuvus dvi kadenci- kartus daugiau povandeninių 
niems reikalams aptarti. Susi-'jas, padėka už darbą pareikš- laivų, negu jų turi Jungtinės 
rinkimų pifavedė pirmininkas, ta, b nauju ligonių lankytoju Valstybės, rodo ruošimąsi agrė- 
B. Paliulis. Į paprašė narį p. Palųbeckų ar sijos karui prieš Vakarus. Savo

l Pirmiausia paprašyta narių'jis sutiko su jpasiūlijimu, ne- nauju 40,000 tonų lėktuvnešiu 
I susikaupimo minute pagerbti (buvo girdėta. 
. nesenai morusį narį Balį JJulio Į “
lį, o jo žmonai pareikšta užuo-‘ir darbingoj nuotaikoj, o dan Amerikos ilgai turimą pirmeny- 

; jauta. Toliau pirmininko buvo geresnė nuotaika pasitaisė prie bę-
pranešta apie draugijos gyves 
nę veiklą ir atsibudimų iš il
gesnio snaudulio. Kad prisira
šė gerokai naujų narių, kurių 
šiuo laiku sąraše yra daugiau 
200 dūšių.

Pirmininkas pageidavo, kad 
ši draugija išaugtų iki 400 na
rių ir pageidavo, kad nariai 
pakalbintų kaimynus įstoti na
riais, nes pagal jį šio krašto vie 
tinės vadžios įstaigos skaitosi 
tik su stipriom ir nariais gau- 
ingomis draugijomis, kreipiau 
tis dėl vienokių ar kitokių pro
blemų. Tuomet valdybos na 
ią’s ponas Tamasevičius pasiū
lė gerų, ir praktiškų sumany
mų, kad narių tarpe yra spe? 
cialistų prie namų pataisymo, 
pavyzdžiui elektrikų, plumbe- 

| riu, karpenterių, tvorų, langų, 
• bei stobelių -—Miesto valdybos

paprašė narį p. Palubeckų arsi jos karui prieš Vakarus. Savo

' ' . (“Kiev” klasės laivu sovietai kė-
;į narį Balį Molio i Susirinkimas praėjo pakilioj sinasi ir lėktuvnešiais veržti iš 
i ei ii7im_ l

stalo ir kavutės — . ir prieRa- 
nionio muzikos kam neskaudė
jo kojos ir turėjo sveikatos, tre. išplaukė į Viduržemio jūrų. Ant- 
psėjo ir kiti visaip kraipėsi ras toks- jau nuleistas į vandenį 
polkutes, tik reikia pastebėti, ir dar vienas ar du statomi. Spė- 
kad po susirinkimo prie stalo' * ’ ' ’ ‘ .............
ir''Šokių narių ir* nenarių skai
čius padvigubėjo. Kagi, ener 
gesni” naudojosi proga.

Dalyvavęs narys — V. G

metų sulaukusiems taksui suma 
žinimąs, Parūpino ir blankas 
taksų numažinimui, ar seną ga 
ražų, gal po nugriuvimo. Tuos 

darbus atlieka miesto valdyba 
už dyka, tik reikėtų žinoti, kur 
kreiptis. Del to ponas Tamo- 
šeyičius surinko specialistų pa 
vardes ir telefonus įstaigų.

Susitarus sų vicepirmininke 
.ir* reikalų vedėja, čia gimusia 
panele S. Bartkute, ir, reika
lui esant, vienokiai ar kitokiai 
narių problemai atsiradus, kad 
neklaidžiotų nežinojime, ar bū 
tų visokių pasipinigautoj ų ap 
gautiems, reikia tik paskam
binti panelės tele. 927-2351, 
o ji nurodys, kur reikiamu rei
kalu kreiptis. Susirinkimo ši
tas . sumanymas buvo užgir- 
tas patvirtinat smarkiu rankų 
plojimu.

Pakils Draugijos prestižas, 
kaip atliekantis savo paskir
tį. Pirmininkas pasidžiaugė, 
kad Brighton Parkas šiuo lai
ku dar gana rami vieta, aps
tojo apiplėšimai, ir kitoki ne
ramumai. Pabrėžė, kad Mar
quette Parkas atsilaiko prieš 
visokio plauko triukšmo keli
nių tik dėka ten stiprios ir ge
rai organizuotos Namų Savi
ninkų Draugijos.- Brihgton Pan 
ke tų problemų kaip ir nėra, 
tik pradeda kaimynystėje atsi
rasti meksikiečių, tas irgi ne
malonus reiškinys, nes jų tau
tiečiai užėmė beveik visą Town 
of Lake, iki Damen Avenue

Vėliau eita prie rudeninio 
paremgimo (Banketo) š. m. 27 
Lapkričio, kur čia pat tarp na 
rių išplatinta draugiau 120 pak 

i vietinių. Reikia tikėli, kad pa- 
j rengimas pavyks, nariai gau

Parengimų vadovui Napole
onui Zajančiauskui atsisa
kius, pirmininkas paruošti ban

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

ii (vairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL’ F Rentier 6-1882

*

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR M>834

»

rios moka gerai gaspadinauti.

Rusai ępnkluoict* 
agresijos tikslui

LONDON AS. — U PI praneši- 
mu,1 smarkia didėjantis Sovie-

Pirmasis Sovietu lėktuvnešis 
iš Juodosios jūros per Bosforu

Baltų tautų kultūros kursas 
Los Angelės universitete
Šių metų rudens semestre 

Kalifornijos universitete Los 
Angelėj bus skaitomas kursas 
apie Baltų tautų gyvenimų kraš 
tų, jų kalbų ir kultūrų. Jį orga 
nizuoja šio universiteto profe
sore dr. Marija Gimbutienė. 
Paskaitos bus skaitomos kiek
vienų ketvirtadienį vakarais, 
nuo 7 iki 9 vai. Kursų galės 
klausyti. 1) šio uniyersiteto stu 
dentai, kurie sieks už šio kurso 
išklausymų mokslo kreditų 
(gaus du kreditu), 2) šiaip stu 
dentai, norintieji praplėšti sa
vo mokslines žinias ir 3) kur
sų pasiklausyti galės ir šiaip 
pašaliniai ašmenys, kurie įdo 
miaujasi Pabaltijo kraštais ir 
jų tūkstantamete. kultūra.

Paskaitos bus pradėtos ir 
vyk§ šia tvarka:

Spalių 7 d. prof. Marijos 
Gimbutienės inauguracinė pa
skaita— Baltai indo eoropiečių 
tautų tarpe.

Spalių 14 d. pfof.' M. Gimbu
tienė — Baltų proistorė.

Spaliu 21 d. prof. Jonas Ku- 
prionis — Baltų gyvenamnieji 
kraštai ir* jų gamta.

Spaliu 28 d. prof. Vladas Juo 
deika — Tautybių santykiai bal 
tų kraštuose ir visoje sovietų 
sąjungoje.

Lapkričio 4 d. prof. 
Levin — įvadas į baltų 
tyrą.

Lapkričio 11 d. prof. 
— Baltai ir slavai.

Lapričio 18 d. prpf.
Gimbutienė — Baltų mitologi
ją.

Grudžio 2 d. prof. Rimvydas; 
Šilbajoris — Lietuvių literatū
ra.

Gruodžio 9 d. poetas Pranas 
Visvydas — Lietuvių poezija, 
poetas Stųinbrs — Latvių poe
zija.

Čia dera pažymėli, kad Los 
Angelėj jau antrus metus vyk 
donios radijo transliacijos vad. 
“Baltic Herritage’, iš eilės pa
ruošiamos lietuvių, latvių ir 
estų, kiekvienų trečiadienį nuo 
8 iki 8:30 v. v. Kcryv Fm ban
ga 89.9.

Julės 
kalbo-

Meyer

Marija

Nuo J 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. ’ Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos ik)

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

K.

irMašinas sudaužė 
neatsimena

Vienas jaunuolis įsimaišęs 
į Hickory HHls policijos stoties 
patkimnio aikštę, pradėjo ieš
koti priekabių: jis su savo rau 
donos spalvos “Dodge’’ daužė 
ir trankė aikštėje stovėjusias 
policijos mašinas. Taip ant po 
licįjos pyktį išliejęs jaunuolis 
savo “Dodge“ -visu greičiu pa
leido bėgti 95 gatve.
/Lžaliarniuota policija jau-> 

nuolį pagavo ir uždarė į kalė
jimą, kurts ir kalėjime dar Šč. 
lo. Pasirodo, kad jaunuolio bū 
ta James T. Wilfįngėrio, gyv. 
890 S. Maple Ln„ I&kory Hil 
Is, Pas jaunuolį ir jo mašinoje 
policija rado marijuanos ir, spė 
jama. kokaino miltelių.

Wilfingeris teisme sakėsi nie

už 5.000 doL užstalę

r.x>
si SIKI.VKIMU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Lietuvininkų Pensininkų Sąjungos 

Valdyba šių metu rugsėjo mėn. 9 d. 
organizuoja. išvyką autobusu i p. p. 
Briedžių sodybą. Lemonlo apylinkė
je. Kūrintieji išvykoje dalyvauti, pra 
šomi užsiregistruoti šiais telefonais: 
434-8063 (p. Vanagūnasj arba 434- 
3419 (p. Blažys), Valdyba

"Test o vi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano rank y pakė
limai kaip vakaro valgomoji auka".

yra užplanavę turėti šešis. Ir ta
čiau Jungtinės Valstybės pir
mauja kaip lėktuvnešiais taip 
ir puolamais povandeniniais lai
vais.

Autoritetingos “Jane’s Fight
ing Ships” informacijomis, So
vietai turi 135 atominius ir 255 
diezelinius povandeninius laivus.

Psalmė 14E2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą . ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojame savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukoto jais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuolir 
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos uepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir išdkimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mL 
rusieli? ] fą klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
4V. RAITO TYRINĖTOJAI

jama, kad sovietai tokiu laivų

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VERONIKAI MOTUZIENEI

TĖVAS IR SONUS

DELORES J. BARAUSKIS
Pagal tėvus FISCHER

' Gyv. Chicago, Illinois.
Mirė 1976 m. rugsėjo 2 d., sulaukusi 43 metu amžiaus. Gimusi 

Chicago, Ulinois.
Paliko nuliūdę: vyras Casimir, duktė Diane Mateja, jos vyras 

William, sunūs — Casimir Michael ir John Robert, švogerka Rose 
Didžgalvis, seserys —Judy Trella, Nancy Pacholski, Susan Ellen ir 
Mary Hope Meadows,, brolis William Fischer, Jr. ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Šeštadienį, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Blacke-Lamb ko
plyčioje, 712 W. 31 Street

Antradienį, rugsėjo 7 dieną 10:00 ryto bus lydima iš koply
čios į St. Pancratius parapijos bažnyčią, o po geudulingu pamaldų bus 

• laidojama, šv. Kazimiero Lietuvių, kapinėse.
Viri a.a. DELORES BARAUSKIENĖS giminės, draugai ir pažįsta

mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. “ .
X . .. Nuliūdę lieka: _

Vyras, duktė, sūnūs, švogerka, seserys, brolis
Laidotuvių Direktorius Blakę-Lamb. Tel. 735-4242.

mirus, vyrą FELIKSĄ, dukterį Mirgą ir žen
tą Leonardą Michaels, anūkę Lenorą ir jos vy
rą, nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Dr. Juozas Brundza, žmona ir sūnus 
Plainfield, Indiana

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽ1AŪSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
M

III
MIDLAND
SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE
CHICASQ. LLI MOLI MKC

RHOME: 254401

į

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
JTirek torių
Associacijos

Z

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

71

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid Quarterly,

Certificate 
(Minimum S5,000).

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

. BUTKUS - VASAITIS
144(5 So. 50th Avė., Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU. MEILE < J 

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Dr Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 

ta Chicagoje 1^66 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: 2emė>(

1 ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savą žodyje rašo: **Jei liūdnas lietuvių tautas likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomu I 
niq ir kultunniq laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didūiuotia ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygas apie žemės ūki atrodo bk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%^ buvo ūkininkai ir po pa 
šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūk) 
ninkaL arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi absa 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvon 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas rimus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 3ūd puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00 
Gaupama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

^NAUJIENOS
17M 8o. HAlSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060b 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

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

- STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE , Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

*354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

Phone: YArds 74911
ssssgsssassssisaBSKsessss
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— šiius Vai tų par. salėje spaliu D

T-A U M P P i

— New Yorko Lietuvių Atle
tų klubo futbolo komanda kar
tu su tautinių šokių grupe ir 
ekskursantais atvyksta j Tauti
nių šokių šventę. Ta proga rug
sėjo 6 d. 11 vai. ryto Marquette

ttianica senjorais, o 1 vai. žais 
abiejų klubų pagrindinės ko
mandos. Rungtines atidarys 
sen. Frank D. Savickas ir alder- 
inanas Ken. Jakšys. '

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuviu Tarybos in
formacijos vedėjas, - Chicago 
1'ribune rugpjūčio 29 d. laidoje 
rašė, kad Pasaulinė Bažnyčių 
Taryba paskyrė $560,0(X) tik f 
rainoje laisvo Porto Rico lais
vinimui. Ta proga paklausė, 
kolei ta taryba nieko neskyrė 
J j’et u vos, Latvijos ir Estijos lai 
svinimui?
— Chicagos Lietuviu opera šio 

mėnesio vidury pradės 21-mą- 
jį veiklos sezoną. Bus statoma 
Gounod opera Romeo ir Julija. 
Į operos chorą priimami naujr 
dainininkai. Operos dirigentu 
ir meno vadovu bus muz. __
Kučiūnas.

— Cicero Aukšt. LituanistinėK 
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 11 d. 9 vai. ryto pamal
domis šv. Antano parap. baž
nyčioje.

— Kanados LB Taryba posė
džiaus Montrealio Lietuviu Au-lna

- » m i ■ 3 ar** '*&■ ■

z HELP WANTED — MALE 
t-.> -O«rt»>inkY

TURRET LETHE OPERATORIAI 
ĮRANKIU DIRBĖJAI 

MAŠINISTAI
Nuolatinis darbas su vršlaikais. Auk
ščiausi atlyginimai. Daug priedų. Ga
limybės pakilt. Mes kalbame letuviš-

LIETUVIŲ SPAunas KLUBOj.rugsėju. 12 <i ^kmndienkt- W 
vai ryto prie (nininię Šveoč. 

ijos bažnyčios, 
> ljUS iškele- 

bnos vėliųvdSi. Kviečiame visus 
j LB Marquette Parko apylinkės 
narius ir vis^j lietuviškų visuo- ,

SUSIRINKIMAS
šių metų,rugs. 3 d., 7:30 v.v.į^0^

(kaip visuomet pirmų męnesioŲ^ar^up*^ 111 'e’ 
penktadienį), Marquette Parko 
FieldJiouse (Marquette Road ir

d. 9 vai. r\ tūr’Niirnatomi statu
to pakeitimai ir Jaunium S^gos 
atstovu kvietimas į tarybą.

— Angelė Sinickaitė pakvies
ta Illinois universitetą Chicagoj 
Medicinos centro laikraščio re- S. Kedzie sankryžoje, įvyks Lie 
dak tore. Ji yra 
kės” parapijos jaunimo ir cho
ro narė.

Vasario 16 Gimnazijai Rem- ’ paliestas Lietuvos žydą šaudy
ti Komiteto pranešimu šiemet 
ten mokysis šie Amerikos lie-j 
tuviai: Algimantas Augustinas,!
Gailė černiūtė, Tomas Černius,

' Raimondas Haehnelis, Vidas 
Kleiza. Lolita Kudirkaitė, Al
bertas Kvečas, Audra J. Petrai- 
tė, Arvydas Raulinaitis, Lilija 
Rekašiūtė, Rimas Reškeviėius1 ky(; j įjj Marquette Parko Apy-

,eikli "Tėviž-! tuvių Spaudos Klubo’ susirinki. . “"į
mas. Jame bus negrinėjamas 
pastaruoju metu mūsų spaudoj

me. O taip pat dalyvauti 10:30. 
vai. šios bažnyčios pamaldose.

1:30 vai. p. pietų jvyks tradi
cinė Šiluvos Dievo Motinos gar 
bei procesija. Prašome visus 
rinktis Marijos High mokyklos 
kieme. Mišių inetuur procesijo
je LB Marquette Parko Apylin
kės dalyvaus su vėliayomU^ Pa-

DUNMCK CORP.
4616 W. 20 St. Cicero. 

TeL 6566363

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — PardavimuiŽeme — Pardavimui

ESTATE
REAL ESTATE ^6 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Qi hemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Iino klausimas.
Klubo nariai ir prijaučiantie

ji prašomi atsilankyti.
Klubo Valdyba--

BENDRUOMENĖ RUOŠIA į
BALIŲ f neles ir ponios prašome pasi-

: . v. . 'pupšti tautiniais rūbais šiai iš-
Maloniai kviečiame atsilan- įj|mej' - ’ -

| Marquette Parko Apylinkė?
1 . iš anksto dėkoja vi

siems,kurie daly va us-iškilmėse.
LB M. P. Apylinkės Valdyba

Kas įtrauktas į Who's Who
Who’s Who in America, 39th 

edition, 1976—1977 (Bicenten- 
htalpiSkelŽĖ tik sekančius pasi
žymėjusius lietuvius: vyskupų 
Vincentą.Brizgi, gydytojų ir re
daktorių Zenoną Darplęvjčių' 
Lietuvos atstovą Juozą Kajecką 
ir psichiatrą Bruno Radauską.

ir Morkus šaulys. Be abejo, jų liąkės RUDENS BALIŲ, k«rislvhldyl»' 
dar bus ir iš Kanados bei iš ki- j^s š ni rugsėjo’ mėn. 25 dJ:siem’-į’į|
tų valstybių, taip pat gali prisi
dėti iš Amerikos. Komiteto pir
mininkė yra Ona Zailskienė, 
Cicero, III.

— Sol. Vaclovas Verikaitis 
Toronte atidarė muzikos studi
ją. Bus bendroji, piano ir voka
linės* grupės. Suinteresuoti ga
li kreiptis tel. 534-3120.

— Dail. Kasiulių dailės darbų 
paroda atidaryta Jaunimo Cen- 

41 ‘ tro Čiurlionio Galerijoje ' (5620 
{■So. Clermont). Lankymo valan 
dos: šiokiadieniais 7-—9 v. v.; 
šeštad. 11 v. r. — 9 y. v.; sek- 
mad 11 v. r. — 1 vai. p. p. ir 
6—9 v. v.; pirmad. 3—9 v. v. 
Paroda uždaroma rugsėjo 6 d.
(pirm.) 8 v. v. Nupirkti paveik- : 
šiai atsiimami uždarymo die-

7 vai. vakaro, Vytauto Didžiojo 
Rinktinės šaulių Namuose,2419 
West 43 St., Chicago.

Trumpa meninė programa: 
šalta ir šilta vakarienė. Veiks 
bufetas bei kiti paįvairinimai; 
Šokiams gros Korp. Nėo-Lithu-: 
ania orkestras Vytis! Bilietus 
galima įsigyti pas valdybos na
rius, ar paskambinus šiais -tele
fonais: RE 6-4540, HE 4-3713, 
Auka $8.00.

Rengėjai LB M.P. Apyl. V-ba
(Pr.)-

BENDRUOMENĖS

• Oficialiais statistikos dno- 
menmis Amerikoje yra 23,559 
specialybės bei pragyvenimo, bu 
dai.

• Gamtinipkai apskaičiavo,
; Rugsėjo mėn. 8 dieną yrą*kad vabzdžiai sudaro net % vi- 
mūsų Tautos šventė. Ta proga sų gyvunųz ’

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501-W. 69th St., Chicago, lit 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. V A L A N T 1 N A S ; -

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savuegularty!

Į-

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2808 West 69th St, Chicago, HL 80629/ TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių p rėki y.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

~ ...... ... ... - Ll ■iriiilMį'WIMauW!lMMBMS,?TrTWW1ilillCI'i' Ti-«i-—n«nPJ-^^E3aMJL'į 71IU...II.' ■-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 
AL NAUJOKAITIS

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

>TA
1121

NAUJIENOMS šiemet suMo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes,-Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos 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 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: Chlca^o|« Ir Kanadoje metama — $30.00, pusei metų — $18.00, 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose matams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama srvaltf nemokamai.

Rrašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
F/39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

0 Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejini c 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS, OT5AOO t, ILL, — Friday, September 2, 1976

AUTOMATINAS SCREW MAŠINOS 
OPERATORIAI IR SET UP 

SPCIALISTAI
patyrę su Brown & Sharp mašinomis. 
Nuolatinis darbas su viršlaikiais. 
Auksciaus atlyginimai. Daug priedų, 
Galimybės pakilti. Mes kalbame lie
tuviškai.

DUNDICK CORP. -
*x 4616 W. 20 SLt Cicero. / \

— TeL 656-6363. ’

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 tv. Cermal Boat’ Ghicap^ IF Virginie 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVTMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

PRESS
Must be experienced in making 

own complete set-ups on press brakes 
from blueprints.

.... WWww
PUNCH PRESS

Must have experience making own 
complete setups, from blue-print^:.

dies/ automatic fetds and straight 59 /r TaLnan. 
side presses,

.7 - .
\ t

t We offer complete Company paid 
benefit package, which includes hos
pitalization major medical, life insu- 
rance, pension, profit sharing. We of
fer up to $6.51 perjiour to start with 
periodic increases plus cost of living 
adjustments. Overtime available. Ex
cellent conditions.

' -S' e

**zPaid aad 
Compouadtd

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

įlNSURtL

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATES

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK HOAD ' CHICAGO, HUNOIS GOGOt

Pxnx Sawursx-u, President Phonet YIrgfaU* T«774?

HOURS: Mon.Tue.Fri.SM Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lletuviv kalbi: V<sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1,00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.r HEmlock 4-2413
7159 Sc. MAPLEWOOD AVE.

6455 So. Kedzie Avė.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow Į 
vakarus nuo Califormjos ir 62. Nau
ji alum, langai, did, garažas.

1% AUKŠTO mūr; Puošnus butas 
savininkui, ir dar geros pajamos. Ar-

'PELNINGAS .investavimas — tri
jų apartm; med; ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUD'S REAL.ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarusiu
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

133-TA IR ARCHER-AVE.
TeL 257-5861

IF YOU HAVE SKILLS FOR
ANY OF THE ABOVE JOBS

Apply:
READY METAL MFG.

-4520-W. 47th St.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikią

LIVEr-IN:HOUSEKEEPER
for .elderly lady . 5 days per 

Top salary. Skokie. 
Call 9 to 5.

' “OR 3-3845

week.

TŠNUOMUOJAMĄS • 6 kambarin 
būtas, rimtai suausnsiu šėimai. 3951 
So. Campbell jAve:-Tel. VI 7-43t6:.

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas 4 kambariu butas beismonte su
augusiu porai Brighton Parke. Tel. 
254-7287. į * . .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus’;

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Ava
Chicago, III. $0612, Tai. YA 7J9W 

r ' r

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI a BRANGFMYStS 

Pardavimas ir Taisymai 
2644 WEST 6*h STREET 

TMefj REpubHc 7-1941
-------------— ■ - .

-^RESTORANAS IR SVETAINĖ
•' METROPOLIS

.............. 6538 So; Western Ave., Chicago, Illinois
praneša visiems mieliems tautiečiams, kad restoranas, svetainės ir kok
teilių baro \ -

DIDYSIS ATIDARYMAS
Įvyks pektadieni, rugsėjo 3 d.,

Priešpiečiai nuo 11 vai ryto iki 2:30 vai., o po 2:30 iki 2 vai. nak. 
pietūs.

JOLANDA ir PETRAS KAUŠAI,
Savininkai, Tel. 925^5272

CHICAGO, ILL. 60629

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., 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
deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KAINO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. z

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb.
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 ' 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750..

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 

NGQME.TAX SERVice ’ . j i Marquette Parke. $29,900. • -
5. Maplewood. TeL 254-7450 M 17 M DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000,

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
izž Kedzie. žaliame parke. Virs $4,000 
pajamų. Kainuoja. $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto muro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti Šv7 Kryžiaus 
ligoninę^ Pigus. -

PARDUODAMAS NAMAS SU TA
VERNA Chicagos pietvakarių apylin
kėje. Viršuje yra gyvenamos patal
pos. Teirautis popiečiu valandomis 
ir vakare. Tel. GR 6-8121.

Notary Public j
INCOME TAX SERVICE J

4259 5. .
Taip pat daromi vertimai, glminly ‘ 
Hkvletlmal, pildomi pilietybės pre-' 

žymaI ir kitokį blankai.

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 

į. Su. legališkomis formomis -1 
. Knyga su formomis gauna
ma "‘Naujienų* admmistracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

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

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

TPrJ

— 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 yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100.

REAL ESTATE
2625 WEST 71STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
. Namp Stafrrh* Ir Remontas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji. namai ir remonto darbai < 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8163

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-344?

. DOMESIO 
<2—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A : 7 J $ 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
v 523-S//5

BEST THINGS IN UFE'
Call Frank Za polis 
320816 W.95trh St.

GA 4-8654
, Stale Varm uie Insorance'Cumpanj

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pns vlenlntelj
UetavJ taUllninką JįtfA 

Chicago)* 

NORMANĄ

263-5826 
(jstaigoa) ir 
677*8489 

(buto)

• Portugalijos princas Hen
rikas (1390 — 1460) gavo di
džiojo navigatoriaus titulą, 
nors niekuomet neplaukiojo 
laivu ir nebuvo išvykęs iš Por
tugalijos. Bet jis įsteigė jūri
ninkystės mokyklų ir suorga-1' 
nizavo vandeny tyrfnėjimo ( ir
naujų žemių atradimo kelio- SKAITYK IR KITAM PATARK 
ne*. SKAITYTI • NAUJIENAS-

185 North Wabash Amm 
2nd Floor Chicago, ID. 60601




