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SINAJAUS TAIKAI PRIŽIŪRĖTI
Teiks karo medžiagos įvairioms valstybėms 

penkių bilijonų dolerių sumai
WASHINGTON, D. C.— Atstovų rūmai, 240 balsų prieš 169, 

vakar nutarė paskirti tris bilijonus dolerių Sinajaus taikos prie
žiūrai.

Iš viso vakar priimtas projek
tas leidžia vyriausybei išleisti 
4.8 bilijonus dolerių įvairios ka
riškos paramos Artimųjų Rytų 
valstybėms.

Beveik du bilijonai dolerių ver
tės parama eis kitoms valsty- 
bėms„bet trys bilijonai eis Egip
tui ir Izraeliui. Iš šios sumos ap
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UŽDARĖ

Karą paskelbęs prezidentas Samora Machel 
šaukiasi kitų afrikiečių pagalbos

MAISTO, Mozambikas. - - Naujai įsikūrusios Mozambiko vals
tybės prezidentas Samora Machel vakar paskelbė karą kaimyninei 
Rodezijat Jis pareiškė, kad uždaryta 800 mylių Rodezijos ir 
Mozambiko sieną, o visos Rodezijos nuosavybes — privačios ir 
valstybinės konfiskuojamos. Santykiai tarp abiejų valstybių 
jau seniai nebuvo draugingi, bet niekas nemanė, kad nauja vy
riausybė, dar nesutvarkiusi krašto ekonomijos, imtųsi karo prie
monių prieš taikiai gyvenančią savo kaimynę.

ginklus Izraelyje

J

Griežtesnės taisyklės

Turtingi žemės alyva
dar

Palaikomos kainos
žemės

Tuo tarpu Rodezijos karo 
ginklai yra moderniškesni, 
Mozambiko respublikos ka-

kuri
Kon-

į g 
it

Prezidentas Fordas ir įjo žmona Betty, patyrę apie galutinus Massachusetts valstijos pirminius 
rinkimus, džiaugiasi. Prezidentas Floridoje sakė kalbas ir kvietė respublikonus balsuot už jį pati

JERUZALE. — Sirija parei
kalaus, kad Izraelis pasitrauktų 
iš žymios dalies okupuotos arabų 
teritorijos, priešingu atveju Si
rija neatnaujins Jungtinių Tau-

komunizmą
Šiemet Sovietuose laukiama 

menkesnio derliaus

Vėsus
Saulė teka 6:24, leidžiasi 5:42
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mokėti dabartinius Sinajaus tai- p1? karo paliaubų priežiūrai pasi- 
kos prižiūrėtojus ir visus taikos 
priežiūros. įrengimus.

Be JAV paramos nebūtų taikos

Jeigu sekretorius Kisingeris 
nebūtų prižadėjęs teikti para-

. mą Egiptui ir Izraeliui, taip Ar
timuose Rytuose nebūtų. Izrae
lis sutiko pasirašyti taiką su 
Egiptu tik;viena sąlyga, būtent: 
kad JAV prižiūrės karo jėgų ju
dėjimą. Dabar JAV kongresas 
skiria tai taikai palaikyti reika-

singeris yra įsitikinęs, kad karas 
Amerikai būtų daugiau kainavęs, 
negu dabartinę taika.

Be to, Kongreso komitetas įra
šė į šį projektą kelis paragrafus* 
kurie įpareigoja Valstybės De
partamentą leisti kongresui tar
ti žodį taikos klausimu.

Gaus žymiai mažiau ginklų
Kaip Egiptas, taip Ir Izraelis 

tikėjosi gauti iš JAV didoką ka
ro medžiagos kiekį, bet preziden
tas Fordas gerokai sumažino 
ginklų. kiekį, Artimiesiems Ry
tams. '

Izraelis, patyręs apie preziden
to įsakymą sumažinti prašomų 
ginklų kiekį, labai jau garsiai 
protestavo, bet prezidentas nuo
laidų nedarė. Tie ginklai būtų 
buvę reikalingi, jeigu abi pusės 
nebūtų pasižadėjusios gyventi 
taikoje, bet šiandien taika pasi- 

' rašyta ir abi pusės josios siekia, 
tai kuriems sumetimams reika
lingas toks didelis ginklų kiekis ?

Atstovas Dervvinskis mano, 
kad stiprus Izraelis sustiprintų 
taiką Artimuose Rytuose.. Ara
bai, žinodami, kad Izraelis galin
gas, jo nebandys pulti. Jeigu jis 
bus silpnas, tai arabai bandys jį 
sunaikinti.

John Connally moko 
respublikonus

Chicagon atskridęs politikas 
John Connally, buvęs iždo ir lai
vyno sekretorius, aiškino respu
blikonams padarytas rinkimines 
klaidas. Jis tvirtina, kad kraš
te respublikonams pritaria tik
tai 20% gyventojų. Politikams 
reikia paruošti tokias progra
mas, kad galėtų patraukti kitus 
balsuotojus.

Jis labai aštriai kritikavo da
bartinį demokratų vedamą kon
gresą. Connally yra įsitikinęs, 
kad Sovietų Sąjunga ruošia ra
sinį konfliktą Afrikoje. Komu
nistai ieško priemonių sugyven
ti su Italijos katalikais, kad vė
liau galėtų pradėti konfliktą Pie
tų Amerikoje.

Connally mano, kad reiki* pa-

likti Holan kalvose, tačiau tai 
nereiškia, kad Sirija atnaujins 
karą, kai gegužės 30 dieną pa
sibaigs mandatas.

GENfcVA, Šveicarija. — Jung 
tinių Tautų Europos dalies 'būs
tinės tarnautojai trečiadienį bai
gė savo streiką su sąlyga, kad 
bus padidintos algos ir kad JT 
generalinis sekretorius Kurt 
Waldheim prižadės streikuojan
čiųjų nebausti. Aštuonias dienas 
nusitęsęs streikas buvo supa-

pos skyriuje. ' ' ' /’
BANKOK. — Inžinerijos ko

legijoje praeitą trečiadienį įvy
kus sprogimui 5 studentai buvo 
užmušti ir 4 sužeisti. Trys stu
dentai buvo užmušti vietoje, o 
du mirė nugabenti į ligoninę. 
Sprogimas įvyko pora valandų 
anksčiau, kol studentai pradėjo 
rinktis į pamokas.'

MADRIDAS. — Sunkvežimių 
šoferių 10 dienų streikas nusi- 
tęsęs 10 dienų baigėsi trečiadie
nį. Streikas pasižymėjo blogiau
sios rūšies smurtu veiksmais, 
visos eilės dirbtuvių ir įmonių 
priverstinu darbo ir gamybos su
stabdymu ir visą Ispaniją už
liejusia protestų banga.- Madri
de apie 2,000 studentų “laisvės 
universitetuose reikalaujant,” 
įvyko susirėmimų su policija. 
Sužeistų ir suareštuotų studen
tų skaičius neminimas.

Susirgus gydytis 
ligoninėjneįmanoma

WASHINGTON. —^Vidutinis 
pagulėjimas ligoninėje, neskai
tant daktarams honoraro ir ki
tokių ekstra išlaidų, vien ’tik li
goninė kaštuoja apie $1,200, pra
neša sveikatos draudimo įstai
gos. Pavyzdžiui, dar 1974 me
tais pacientas išbuvęs ligoni
nėje nepilnas 8 (7.8) dienas su
mokėjo po $127.70 už kiekvieną 
dieną, bendrai $996.20. Pabran
gimas buvo 12 nuošimčių ’dau
giau kaip 1973 metais.

Nuo 1974 metų ligoninės pa
brango dar 15 nuošimčių, kas pa
rodo, kad vietoj 1974 metais mo
kėtų $996.20 dabar išeitų $1,200.

Illinojuj už 8.2 dienas ligoni
nėje po $234.60 dienai sumokėta 
$1,103.90.

įdomios diskusijos 
apie žiloje senovėje 
astronautų vizitus

- CHICAGO. -^ Priešistorinių 
laiku astronautų Draugija Chi- 
cagoje šeštadienį kovo . 13 d. nuo 
10 :30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
ištisą dieną turės mitingą adre
su: O’Hare Inn, Mannheim ir 
Higgains Roads, Chicagos prie
miestyje Des Plaines.

Pranešėjų tarpe, kurie disku
tuos teorijas apie žiloje senovė
je skraidančius astronautus (U- 
FO) dalyvaus ir NASA erdvių 
inžinierius, autorius knygos 
“Ezekelio astronautai”, kuris bu
vo apdovanotas NASA’s medaliu 
už “išskirtinus nuopelnus”, su
planuojant erdvių laboratoriją 
(Skylab) . ir Apollo kapsulės 
struktūrą.

VAŠINGTONAS. — Dabar vei
kiančios federalinės valdžios pa
skelbtos sprogmenų priežiūros 
-taisyklės yra nepakankamai 
griežtos. Jomis vadovaujantis, 
neišvengiama nelaimių. Todėl 
krašto transporto saugumo ta
ryba prašo fęderalinės adminis
tracijos, kad ji paskelbtų daug 
griežtesnes sprogmenų priežiū
ros ir jų pervežimo taisykles.

1974 m. Vašingtono valstijoje 
sprogo geležinkeliu vežamas che
mikalų tankas ir užmušė 2 as
menis; sužeistų buvo 113 asme
nų.

tarti vokiečiams apginkluoti 
šiaurės Atlanto Valstybes mo
derniais ginklais ir patarti Ja
ponijai apsiginkluoti, kad galė
tų pasitikti ruošiamas sovietų 
karo Jėgas.

VAŠINGTONAS.
ūkio departamentas praneša, kad 
vyriausybė yra nutarusi prie da
bar esančių pieno ir jo gaminių 
kain ų primokėti 5.4%, arba už 
kiekvienų pieno galionų 3.6 cen
tus. Toks primokėjim as, kaip 
žemės ūkio sekretorius sako, yra 
reikalingas, nes dabar ūkinin
kai už pašarus ir kitas išlaidas 
sumoka daug, o parduodami pie
nų gauna mažai. Yra pavojus, 
kad maisto krautuvių lentyno
se gali stigti pieno ir jo gaminių..

Pietūs Pentagone
WASHINGTON. — Wiscon

sin© kongresui anas Les Aspin 
sako, kad- Pentagono valgyklos 
tiekia tokius pietus, kurie uni- 
formūotiems kaštuoja $1.50, bet 
mokesčių mokėtojams kaštuoja 
$12.03. Aspino turimomis in
formacijomis, daugiau kaip mi
lijonas dolerių teko iš mokesčių 
pinigų primokėti penkioms Pen
tagono valgyloms už pietus, tie
kiamus aukšto rango karinin
kams.

1975 metais patiekti 85,067 
pietus, ir už kiekvienus primo
kėta subsidijų po $12.03.

Laikraštis paskelbė 
sovietų šnipų vardus

HAGA, Olandija. Olandų ve
teranų organizacijos žurnalas 
paskelbė keturių Sovietų amba
sados valdininkų pareigas, nu
rodydamas, kad jie yra Sovietų 
slaptosios policijos KGB agentai. 
Paskelbtos ne tik jų pavardės, 
bet ir jų gyvenamų namų vietų 
adresai ir telefonai, dar paste
bėta, kad vien Olandijoje sotietų 
žvalgyba išlaiko 60 savo šnipų.

VAŠINGTONAS. — JAV geo
logai yra nuomonės, kad Afrika 
ir Pietų Amerika, kaip rodo skai
čiavimai, yra turtingi žemės aly
va. Pasak geologo Bernardo 
Gosslingo, sudarytas geologų že
mėlapis rodo, kad Pietų Ame
rikoje yra 4 kartus daugiau že
mės alyvos nekaip Mažojoje Azi
joje.

CHICAGO. — Sausra ir dide
li vėjai gresia pakenkti šių me
tų pasėliams Kansas, Oklahoma, 
Texas, Colorado ir Nebraskos 
valstijose, bet iš kitos pusės idea
lus oras JAV-bių šiaurvakariuo
se prie Pacifiko žada kviečių ir 
visų kitų’fpasėlių rekordinių* 
kiekius. Tas idealus plotas ta
čiau yra žymiai mažesnis negu 
sausros apimtieji plotai, dėlto 
galės tik sušvelninti derliaus ne
priteklių, bet ne išlyginti.

Už parduotus grūdus 
JAV dar primokėjo
WASHINGTON. — Valdiškos 

įstaigos General Accounting Of
fice (GAQ) pranešimu, AgrikuL. 
tūros departamentas patvirtino 
$3 milijonų subsidiją už permo
kėjimus devynioms grūdų pre
kybos kompanijoms, dalyvavu
sioms 1972 metais kontroversi- 
nitame JAV kviečių Sovietams 
pardavimo biznyje.

GAO paskelbtame pranešime 
pasakyta, kad norėdamas kva
lifikuoti eksporto subsidijai gau
ti firmos pavartojo komplikuo
tas prekybos technikas.

Atmetė šaudyklių 
kontrolės bilių

WASHINGTON. — Praeitų 
antradieni Atstovu Rūmu teisiu 
komitetas 17 balsų prieš 16 nu
balsavo Įstatymo sumanymą (bi- 
lių) uždrausti mažus lengvai pa
slepiamus šaunamus ginklus grą
žinti subkomisijai, tuo būdu bi- 
lių palaidojant šiems metams ar 
net ilgiau. Tai padaryta Ame
rikos “šautuvų Sąjungos” (Fifle 
Association, NRS) dėka, 
turi 1.1 milijoną narių ir 
grėsė turi didelės įtakos.

JERUZALe. — JAV-bių Pen
tagonas sutiko iš Izraelio ginklų 
dirbtuvių pirkti sau reikalingas 
ginklų dalis, gaminamas Izraelio 
ginklų fabrikuose, paskelbė JAV 
Iždo sekretorius William Simon 
išvažiuodamas iš Izraelio į Siriją.

Izraelio finansų ministeris 
Yehoshua Rabinovičius pareiš
kė reporteriams, kad Simono vie
na svarbiausiųjų dviejų dienų 
vizito Izraelyje, priežastis buvo 
-reikalas, sudaryti su Izraelioma- 
nufakturistais ‘sutartį parduoti 
Amerikos kariuomenei “kai ku
rias atliekamas ginklų dalis”.

Nors sutartis nepaskelbta ir 
jos detalės dar tebespėliojamos, 
pareiškė Rabinovricz, bet aišku 
esą, kad Izraelis parduoda JAV 
dalį ginklų, kokius Jungtinių 
Valstybių firmos pagamino Iz
raelio apsigynimui.

Paskelbtame bendrame biule
tenyje pranešta, kad Izraelio ga
mybos atstovai vyks Į Jungtines 
Valstybes parodyti JAV Apsau
gos departamentui kokių tik ga
minių Izraelis gali pagaminti.

Izraelio ir Jungtintių Valsty
bių Dvitautinė Industrijos Ty
rinėjimų ir Išradimų (Develop
ment) Fundacija finansuos 
abiems šalims (JAV-bėms ir Iz
raeliui) nemilitariškus projek
tus, kurių išlaidas apmokės sąs
kaitas pasidalinę Jeruzalė ir Wa- 
shingtonas.

BOSTONAS. — Dviejų vaikų 
(vienas 8 metų, antras 2 mėne
sių) mirtis nuo arterijų sukie
tėjimo pagelbėjo susekti tos li
gos sukėlėją, kas teikia viltį su
rasti ir kaip tą negerovę nuga
lėti. Massachusets General li- 

jgoninėje ištirta substancija, kuri 
Į įtarta esant tos pikŲigės sukė
lėja. Ta liga yra arteriosklero- 
sis; o ją sukeliantis chemikalas 
— amino rūgštis homocysteine. 
Viltį teikiantis vaistas, chemi
kalui homocysteine nugalėti yra 
pyridoxine — Vitaminas B6. 
Nors dar ped anksti manyti, kad 
_vau surastas tikrasis vaistas, 
bet jau tiek gerai, kad žinome 
kuria kryptimi toliau ieškoti, pa
sakė Dr.. Kilmer, Harvardo Me
dicinos mokyklos patologijos pro 
fasonus.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga, dėl blogo oro. šiemet gali tu
rėti dar blogesnius metus kaip 
pernai. Vakarų ekspertų spėji
mais, Sovietai (vėl dėl blogo oro) 
greičiausiai neteks viso ketvir
tadalio žiemkenčių javų derliaus. 
Ekspertų apskaičiavimais šią 
žiemą žus nuo 20 iki 25 nuošim
čių pasėlių.

žiemkenčių pasėliai ten suda
ro visą trečdalį viso derliaus. 
Daugumas žiemos pasėlių Sovie- 
tijoje yra kviečiai ir nemaža da
lis rugių, miežių ir avižų.

Ekspertų aiškinimu, praeitų 
rudenį pasėliai labai blogai dy
go, kadangi sėjos metu ir dar 
ilgai po sėjos nebuvo lietaus ir 
Žemė buvo labai išdžiuvusi.

Prezidentui Samoral nepatin
ka du dalykai: 1. Rodeziją val
do baltieji ir 2. iš Rodezijos di
dokas būrys juodžių jau atbėgo 
į Mozambiką. Kad neatbėgtų 
daugiau Rodezijos juodžių, pre
zidentas Samora uždarė sieną ir 
kiekvieną žmogų, ’ iš Rodezijos 
bandantį įsiveržti į Mozambiką, 
pasienio sargai šaudys. Juodžių 
antplūdį jis šitokiu būdu tikisi 
sustabdyti, bet tuo jis nepaten
kintas. Jis nori, kad pačioje Ro- 
dezijoje būtų sudaryta juodžių 
.valdžia; pagal Mozambikos pa
vyzdį. Dabartiniu metu mozam- 
bikiečiai “stato socializmą” pa
gal leninistinę teoriją. Jie nori, 
kad ir Rbdezijoje būtų pakeista 
vyriausybė ,o gyventojams“ bū
tų sudarytos sąlygos “statyti so
cializmą”.

Mozambiko prezidentas nesi
tiki. kad jis vienas galėtų įveik
ti Rodeziją. Vien tiktai Mozam
biko kariai ir policija nepajėgs 
nuversti dabartinės vyriausybės, 
todėl jis ir kreipiasi Į kitas nau
jus Afrikos vyriausybes, kad jam 
padėtų Įveikti Rodeziją ir Įvesti 
tvarką Rytinėje Afrikoje. Va
karų Afrikos pakraštyje nau
jiems valdovams padeda Kubos 
kariai ir sovietų tankai. Mozam
biko prezidentas tuo tarpu nieko 
nesakė apie Kubos ekspedicinę 
jėgą, bet jis aiškiai pabrėžė, kad 
laukia pagalbos iš Sovietų Sąjun
gos.

Rodezijos vyriausybę, patyru
si apie Mozambiko prezidentę ka
ro veiksmus, ėmėsi priemonių 
savo sienoms saugoti. Krašto 
apsaugos ministras pareiškė įsi- 
tinimą, kad Rodezijos karo jėgos 
pajėgs sustabdyti, Mozambiko 
karius, jeigu jie bandys veržtis 
Į krašto gilumą. Jeigu Mozambi
ko planams pritartų ir kai ku
rios kitos naujos Pietų Afrikos 
valstybės, tai tada susidarytų 
rimtas pavojus. Atrodo, kad tuo 
tarpu Mozambiko prezidento pa
skelbti karo veiksmai nesiplės į 
gyli, 
jėgų 
negu 
riu. 4.

Mozambikas yra Rytiniame 
Pietų Afrikos pakraštyje. Mo
zambiko šiaurėje yra Tanzaniją, 
šiaurės vakaruose yra Zambija, 
vakaruose yra Rodeziją, o pie
tuose Pietų Afrika. Pačiame pie
tiniame Mozambiko gale yra Šva
žų žemė, Svazija, vadinama Swa- 
zilandu.
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Pagrobimo istorija šį kartą la
bai trumpa. Naperville užmies
čio Plaza Shopping Centre pa
kistanietis jėga privertęs minė
tą moterį jos automobilyje nu- 
ežti j j prie jo mokyklos ir jai
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P-uf. Vaclovo Biržiškos

NAPėtfVILLE, DU studijuo
jantis aukštesnėje mokykloje 17- 
metis pakistanietis studentas 
Laig Rahman areštuotas už 35 
metą amžiaus moters ir trijų 
vaikų motinos pagrobimą.
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2212 WEST CERMAK ROAD

Kazanauskas, Prerideni

HOURS: Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBIffiBS SINCE 1905
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OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN Up TO 7$4%

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapadnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
> r uola 300 psL Kaina 7 dol. T

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalną.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

O. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

d»rhe valandomis arba užsakant paštu *r orid»d>n* 
č»kį ar pinipinę perlaida.

K N Y G (J 1ST D R 1 J A
Pirmajam© tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

. X A I ' J I i\N (>S
1733 So. Halsted Slręel Chicago. Illinois 6060S

Tuojau po koncerto Kremlių 
je įvyko aukštųjų meno poli 
trukų posėdis, įvykdyti jų val
dovo 'reikalavimus •— 'Sunie
kinti ansamblio “Lietuva’’ kon 
certo meninį lygį, ypatingai 
publikų sužavėjusius tautinius 
drabužius. Tuojau meno kri
tikams buvo duotos atitinka
mos intrukcijos ir rytojaus die
nos laikraščiuose ansamblis 
“Lietuva” buvo baisiausiai iš
koneveiktas. Girdi, tokių pra
bangių tautinių drabužių netur 
linga lietuviu tauta niekuomet 
neturėjo, kad tokius drabužius 
nešiojo tik dykaduonės, išle
pintos dvarininkų dukterys, kad 
jie yra specialiai sugalvoti ir 
jie lietuvių tautinių audinių 
meno neatstovauja. Ir, bend
rai paėmus, tokie ansamblio pa 
sireiškimai “komunizmo staty
bai’’ netarnauja ir, kaipo to
kie, nėra pageidaujami. Taip 
pat neigiamai atsiliepė kriti
kai ir apie liaudies muzikos 
instrumentų orkestro muziką, 
bei pačius instrumentus ir tau
tinius šokius.

liejinį leirinį, pabalintą “Tau 
tiniai Drabužiai”,, paruoštą 
Dotnuvos žemes- Ūkio Akade
mijos lektorės Alikalinos Glem 
žaitės. Jame sudėta visų Lie
tuvos etnografinių sričių tau
tiniai drabužiai — natūralios 
merginų foto nuotraukos su 
spalvij ; aprašymą^. Taip pat 
juostų ir kitokių apdini’ų gau
sus rinkinys. Taip pąt tautinių 
drabužių Krinėjimo ėmėsi dai 
liniukai Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai, lankydamiesi Lie 
tuvos kaimuose, rinkdami skiau 
teles seniausių audinių ir pas 
senutes tyrinėdami sukirpimo 
formas ir sudarė kelias Žemės 
Ūkio Rūmų išleistas “Sodžiaus 
meno” knygas. Pagaliau Tarno 
šaičiai buvo įsteigę" savo tauti
nių drabužių — medžiagų au
dyklą Kaune, paskui Vilniuje. 
Jie aprūpino tautinėm’ medžią 
gom daugumą jaunimo ir an
samblius labai skoningais tau
tiniais. drabužiais. Taigi, nepri
klausomoje Lietuvoje austieji 
ir pasiūdinti tautiniai drabu
žiai buvo autoritetingu žinovų 
nustatyti ir tikrai aūteniški.

Po minėtos Dekados bolše
vikai energingai ėmėsi mūsų 
tautinius drabužius reformuo
ti. Į talką, tikriausiai įsakymu, 
ne prašymu, pasiėmė tik iš Si
biro grįžusią, tą pačią, jau se
nute, Mikaliną Glemžaitę, kuri 
paruošė pasibaisėtinai supras
tintų tautinių drabužių leidinį, 
pagal kurį privalėjo audyklos 
austi medžiagas ir siuvyklos 
siūdinti drabužius. Leidinyje 
nulę, Mikaliną Glehžaitę, kuri 
pieštos figūros. Spalvos niū
rios, rusvos arba samaninės, 
tiek vyrų, tiek moterų drabu
žiams. Sukirpimo formos su
prastintos, subanalintos, kad 
tinka tik kolektyvinių ūkių 
melžėjoms ar vyrams, prie kas
dieninių darbų, bet ne šventi
niam pasipuošimui ar. scenai.

Kai lietuvaičių buvo didžiau 
sias idealas išsiausti tokius rū 
bus. kokių kitos neturi, kad iš
reikštų savo fantazijoj ir suge
bėjimą. tai šiandien ten tau
tinių šokių grupėms archorams 
pasiūdina, kaip uniformas? 
vienodus drabužius^ kas visai 
priešinga mūsų taufds ęharak-’

bazių Lietuvoje nė ženklo ųe- 
beliks. Taip ir rusai visu įnir
timu verčia pačius lietuvius 
reformuoti visą, kas mūsų tau 
toje yra pranešesnio — pras
tinti. banaiinti, kad nepralenk 

pasireiškimo, 
štai tų priverstinų reformų 

autentiška istorija, atpasakota 
mano konservatorijos kolegos, 
komp. Jono Švedo, buvusio 
Vilniaus filharmonijos Liau
dies Ansamblio “Lietuva” va
dovo. >

Po antrojo pasaulinio karo 
Stalino pataikūnams Maskvo
je prireikė savo “dievaitį” pra
džiuginti karo laimėjimo pa
sekmėmis. Į Maskvą suvežė 
naujai pavergtų tautų: lietu
vių, latvių ir estų menininkus, 
kad per ašaras džiugintų pa
vergėją ir prievarta reikštų 
padėkas.

Tuo tikslu buvo suruošta 
Maskvoje vadinama Meno de
kada 1951 m. Visų tarpe lietu
vių tautos meno apraiškų, žy
miausią vietą užėmė Vilinaus

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

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu 
vos vardas.

į Žinome, kau ihumj tautiečiai 
nepatenkinti, bet pasipriešinti 
negali. Va, okupantas pasiekė 
savo klastingo tikslo ir mūsų 
šokėjai bei chorai, kaip gėlių 
darželis, įvairiom spalvom ne
bežydės. Ten žmogus net pasi
puošti pagal savo škonį negali. 
. Okupuotoje Lietuvoje dabar 
labai madinga dėvėti stiiizuo- 
us drabužius, tiek' pavienių 

merginų, tiek» atskirų chorų, 
ansamblių bei tautinių šokių 
išstumti užmarštin mus žavius 
tautiniais motyvais stilizuotas 
uniformas. Tikrumoje skonin
gas, tautiniais motyvais drabu 
žiu stilizavimas nebūtų tokia 
blogybė. Geriau tegu mergina 
dėvi gražiai stilizuotą, tautinių 
raštų drabužį, negu katiuŠų iš 
Maskvos atvežtos mados. Bet 
kuomet aiškiai matosi okupan
to klastingi tikslai, neva tai 
tautiniais motyvais stilizuoto
mis uniformomis visuotinai 
išstuhti užmarštin mūsų žavius 
tautinius drabužius, kuo mes 
galime didžiuotis ir išsiskirti 
jš kitų tautų, tai jau nedovano
tinas nusikaltimas prieš tau
tos kultūrą ir praeiį. Kodėl ru
sai savo tautinių drabužių ne- 
sitilizuoja? O jei kuriam sce
nos momentui paryškinti ir pa 
stilizuają, bet pagrinde savo 
autentiškų drabužių griežtai 
laikosi.

Malonu pastebėti, kad išeivi
jos lietuvių chorai ar tautinių 
šokių šokėjų rateliai dar tebe 
dėvi tikrus tautinius- drabu
žius. Tad ir ateityje neatsisa
kykime tų tautinių vertybių, 
kurias mums sukūrė ir paliko 
mūsų brangios močiutės, kas 

tėvyne ir 
garbinga tautos praeitimi. O 
mus, sesės šaulės, su Lietuvos 
šaulių sukurtomis tradicijomis.

Iš Tr. Trimito

People depend upon the maik* <
Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail

the amount
Mian dleiget
" £ip Code's the only way we've kept

Norbert J. Rofcusek Į'* ’.

Tą Judo pareigą labai sąžinių 
gai atliko žymi meno kritikė 
latvė, kurios minėta kritika 
tuojau buvo išversta į daug sa- 
vietinių kalbų ir pasirodė vi
suose didžiuosiuose sovietų lai
kraščiuose.

Čia pat. Maskvoje, lietuviams 
paaiškėjo, kad ansamblis “Lie
tuva” gali būti uždarytas arba 
įvesta drastiška cenzūra. O an
samblio vadovas, anksčiau pa
gerbtas aukščiausiais titulais ir 
ordinais, aišku, pateko į pa
čių aukščiausių valdovų neina 
’onę. Netrukus komp. J. švedas 
Vilniuje buvo Maskvos meno 
politirukų ilgai tardomas, vos 
įpusėjęs šeštą dešimtį metų, 
buvo atleistas į penciją.

Ansablis, netekęs vienintelio 
Lietuvoje likusio liaudies me
no žinovo, tuojau sugniužo. 
Naujas vadovas turėjo paklus 
ti politinių instruktorių reika 
lavimų ir kurį laiką rinmtai, 
nehepasireikšdavo. Dabar dauUeriui ir papročiams.'Širdį
imi išpildo Leninui pagarbi- lia žiūrint į tą nifirij vaizdą.

FRIDAVTAIARCH 577976

PASSBOOK 
SAVINGS... 

ths best way to savjjegulariy!

KNYGOS ANGLŲf KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, jčikagietės įspūdžiai oku

puotoje Uetuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00’
J. Jąsminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl.‘ Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. _ .

NAUJIENOS ,
1739 South Halsted,Street, Chicago, III. 60608

nas. -
Kai gi su tais mūsų tautiniais 

drabužiais?
Nevienas dar ir dabar teirau

jasi, ar nepriklausomoje Lie
tuvoje austi ir nešioti tautiniai 
darabužiai tikrai'yra autentiš 
ki, kaip mūsų prosenelės aus
davo ir nešiodavo ir iš kokių 
šąltinių mes žinome jų raštus 
bei sukirpimo forįias, nes jau 

palvingi tautiniai dra gerokai prieš pirmąjį pasauli 
nį kąrą mūsų kaimo mergaitės 
tokių rūbų nebenęšiodavo? 4 

Seniausius šaltinius surado
me Karaliaučiaus universiteto 
bibliotekoje. Juose yra mūsų 
tautinių drabužių,^piešiniai ir 
spalvų aprašymai 4Š 19-to šimf mus "giltai riša 
mečio. 1939 metais šaulių Mo

Bolševikai, pirmąkart oku
pavę Lietuvą, suspėjo areštais, 
kak ii nais bei išvežimais į Si
birą įbauginti mūsų žmones, 
pasidaryti sau paklusniais Su
spėjo įvesti griežtą cenzūrą 
spaudai, literatūrai, teatrams'tų rusų tolygau 
ir chorams. Bet antrą kartą 
okupavę jau įniko griauti kry 
žilis Į ti koplytėles su mūsų 
liaudies skulptorių kūryba — 
skulp ūromis ir raižiniais plėš 
ti nuo klėčių ir prieangių me
niškus medžio drožinius, ne
va tai. j muziejus, o tikrumoje 
— sunaikinimui. Kad nieko ne
liktų. kas primintų seną ir spin 
dinėią mūsų tautos kultūrą.

Mūsų moteriškoms širdims 
didžiausias skausmas, kad ru
sai įniko reformuoti mūsų ža
viuosius tautinius drabužius ir 
jau rana toli pažengė, šian
dien okupuotos Lietuvos mer
ginos apkarstytos visokiais bliz 
gučiais šoka tai lietuviškus, ne 
tai rusiškus tautinius šokius. 
Daro’i šiurpu, kas toliau dė- 

■$is. Mūsų gražiųjų tautinių dra-

Radijo panešimu Mozambi
kas apkaltino Rodeziją, kad ji 
artilerijos šūviais pažeidusi Mo- 
zambikos teritoriją. Mozambi- 
kos prezidentas nutraukė diplo
matinius ryšius su Rodeziją ir 
uždarė valstybės sieną.

Atrodo, kad karinės peštynės 
abiejų šalių " yra neišvengiamos. 
Neber ei kai o Castro vis siunčia 
savo karius j Afriką. Blogiausia, 
kad Rodeziją neturi uostų ir jos 
visa prekyba su užsieniu eina i v 
per Mozambikos uostus, o prekės atsisakius atiduoti jam automo- 
iš tų uostų j Rodeziją gabenama kilio raktus, iš šautuvo paleidęs 
per visą Mozambikos teritoriją šūvį Į žemę, šūvis sudomino po- 
geležinkeliu. liciją. ‘

Filharmonijos Liaudies Meno į nimus, negu mūšų liaudies dai 
Ansamblis '‘Lietuva”, tuomet 
vadovautas komp. Jono šve
do. Mūsų talentingų dailininkų 
— dekoratorių tautiniais mo
tyvais pasakiškai išpuoštoje 
scenoje, rinktinių balsų profe
sionalų choro, gausaus puikių 
kanklininkių ir pučiamųjų liau 
dies muzikos intrumentų or
kestro išpildomos dainos, grakš 
tūs tautiniai šokiai ir akį ve
ri anty s 
bužiai, išlepintą Maskvos pub
liką pritrenkiančiai žavėjo. Ži
noma, tas baisiai nepatiko 
Kremliaus ponams. Kaip ver
gai gali kultūringiau ir žavin- 
giau pasireikšti negu jų burlio- 
kiški'ansambliai! Juk “didžio
sios tėvynės” pasireiškimų nie
kas neturi teisės pralenkti. O;terų Taryba išleido savo jubi 
vargšė debatuota ruskelė, šok
dama savo “kazačiokus”, gra
kščiai lietuvaitei šokančiai 
Blezdingėlę, niekuomet nepri
lygs.
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j u buvo išėji
Paša

JONO VAIČIŪNO ŽODIS 
kytas Chicagoje minint jo motinos J. Augustaitytės 

Vaičiūnienės mirties dviejų metų sukaktį
Aš labai džiaugiuosi, kad 

minėjimas buvo grynai tautiš- 
kas, lietuviškas. Ir labai pa
prastas. Paprastas, kaip ir vi
sas mano Motinos gyvenimas. 
Tik ne prastas, čia aš noriu tas 
dvi sąvokas skirfi: paprastu
mą nuo prastumo. Taigi, norė
čiau pasakyti, kad minėjimas 
buvo įspūdingas. Tokių minė
jimu pasitaiko ne kasdien.

Mano Motinos paprastumas 
— Jos viena iš pagrindinių sa
vybių. Ji niekad nesiverždavo 
į vadovaujamas vietas, Jai ge
riau patikdavo iš šono stebėti 
ir gal vėliau apie įvykius paš
nekėti. Kada buvo ruošiamas 
Marijampolės Gimnazijos mi
nėjimas, Ją buvo sunku prikal 
bėti sėsti prezidiumo kėdėje. 
Ateidama į lietuviškus rengi
nius, Ji niekad neieškodavo ge
resnių vietų. Atsimenu, buvau 
kada gavęs iš Dainavos ansam 
blio porą gerų bilietų. Ar aš ką 
buvau apie ansamblį rašęs, ar 
mano žmona, ansamblio narė,

buvo gavusi tuos bilietus.«Ji 
pasakė: niekad taip arti ir to
kioje geroje vietoje nesėdėjau.

Vaikas, suaugęs, turtingas, 
beturtis, — Jai visi buvo lygūs. 
Ji su visais rasdavo kalbos il
su visais šnekėdavosi tomis pa
čiomis lietuvybės mintimis.

Labai atsiprašau, kad turė
siu paliesti ir pati save kai kur. 
Beabejonės, aš buvau iki pas
kutinės Jos gyvenimo minutės 
Jai artimiausias; tad mano Uui- 
žas įvedimas reikalingas tik 
tam, kad geriau pavyktų nusa
kyti kai kflriuos Jos bruožus, 
kuriuos Šiandien galiu skelbti 
viešai. Daug ko dar negaliu: 
gal daugiau teks pasakyti ka
da vėliau.

Dažnai skaitome pomirtiniuo 
se aprašymuose apie mirusio 
gerumą, toleranciją visiems: 
jis, girdi, neturėjęs priešų, bu
vęs visiems geras. Nemanyčiau, 
kad toks apibūdinimas būtų vi 
sai tikslus. Jis netiktų ir mano

"v:....'

Atlantoj, Roxy teatre buvo vargonai, turintieji 1,300 įvairiausiu vamzdžiu. Dabar visas reikalas 
pervežtas i Kaliforniją, San Sylmar miestelį, kur yra įrengtas muziejus. Specialistas Gordon Belt 
tikrina medinius, varinius ir raginius milžinišku vargonų vamzdžius ir vamzdelius, kad galėty 
užgroti nepaprasta muzika.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų’ apylinkės. Dėkojame 
Jum* 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

Passbook Savings. 
All accounts corn 
pounded daily — 

paid quarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANDXOAN ASSOCIATION

4MI ARCHER AVENUE 
CHICAGO, HX1NOIS MS32 

PHONE: 2544471

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum §5,000),

jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
. Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

- Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

■ Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 

- kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai:ir kt. -

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi -'

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

GEROS DOVANOS
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS/ jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________ $3.00
Minkštais viršeliais tik --------- ---------------- ------------ $2.00

Dn A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _—■.-------- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

► —--------------- --- - —---- ------------------------------------- -

Motinai. Nes asmenybės, sukū- 
riusios savo ideologijas, niekad 
negalėjo būti visiems priimti
nos. Labai geras pasakymas: 
parodykite žmogų, neturtintį 
priešų aš jums parodysiu žmo
gų be principų.

Mano Motinos sukurtoji tau 
tiška ideologija visose prasmė
se, kas paaiškėjo iš paskaiti
ninkų, negalėjo būti visiems 
priimtina. Vieni tos ideologijos 
nesuprato, kiti net nesugebėjo 
apčiuopti. Dar Nepriklauso
mos Lietuvos lakais, kada Ji 
sukūrė lietuvišką tautinį spor
tą ir tautinį šokį išvedė į gy
venimą, * buvo susidūrusi su 
gana didele opozicija. Tai bu
vo tam tikra naujenybė: iš
mesti svetimybes ir eiti savitu 
lietuvišku keliu, švietimo Mi
nisterija teigiamai įvertino ma 
no Motinos pastangas.

Kelti saveė tautos vertybes, 
buvo Jos pagrindinis gyvenimo 
tikslas. Ji tautoje ieškojo tur
tų, tikrų, Ji norėjo parodyti, 
kad lietuvių tauta, jau neskai
tant jos kalbos, yra visai sa- 
vystovi, nes jos kultūra tą pa
rodo. Ji važinėjo po Dzūkiją 
ir kitas Lietuvos vietas, ieško
dama būdingų tautai apraiškų. 
Aš buvau beveik vaikas, ir Ji 
mane būtinai veždavosi su sa
vim į Lietuvių Senovės Dienas. 
Dabar suprantu, kodėl Ji ma
ne veždavosi.

Ir, jeigu aš turiu šiandien 
mažytį supratimą apie savo 
tautą, tai mano Mamos nuopel
nas. Gali juokingai nuskambė
ti, bet yra faktas; diena iš die
nos kalimas per tiek metų man 
negalėjo neturėti įtakos, šian
dien aš didžiuojuosi savo Mo
tina, kad Ji sugebėjo įskiepin- 
ti man tikra lietuviška dvasią.

Čia, Amerikoje, mano Moti 
na buvo pajutusi tam tikrą ati
trūkimą nuo tikros tautinės 
kultūros. Ji daug rašė. Jos pub 
licistiniai rašiniai buvo ne pa
mokymo prasme, bet kaip Ji 
pati sakydavo, teisingo pasa
kymo prasme. Kritika ar ne 
kritika? Jos rašinuose būva dau 
giausia tik pasisakymai, kriti
kos būta mažiau. Negeroves 
pasakyti reikia, Ji sakydavo. 
Jeigu kas mėgino ar mėgina 
mano Motiną kaltinti kokiais 
nors puolimais, — tai nėra tie
sa. Ji lietė darbus, o vardus 
tik paminėdavo, nes buvo rėk
te rėkiama: jeigu sakai, tai ir

Mano Motina niekad nepa
vartojo aštrių pasakymų.

Kalbant apie vaičiūnizmą, 
dar norėčiau pridėti ir savo 
tėvo, kompozitoriaus, chorų di 

operos solisto pasa- 
kada 

“Lietuvių

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. *-
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pasakyk’, kas tą ar tą padarė, j Galaunė: “Grabinėjasi apie 
Ji sakydavo: man visai nesvar lietuvių liaudies meną, kaip 
bu, ar kas manimi tikės ar ne. girtas apie tvorą”, čia Galau- 
Man svarbu, kad aš pasakysiu, nė buvo paminėjęs ir dailinin- 
o, kas bus užrašyta, amžiams ko pavardę, 
pasiliks.

Ji niekad nekaltino asmenų. 
Nurodydama netikslumus, Ji 
sakydavo: jie nesupranta. Ir 
čia aš noriu pabrėžti dar vieną 
dalyką. Ji yra pasakiusi: aš ne
sikišu į daktarų reikalus, aš rigento, 
nesikišu į inžinierių reikalus, kymą dar 1920 metais, 
nes aš jų visai nesuprantu. Ir, jis išleido knygelę 
tikra tiesa. Kada Jį sirgo, iki karių dainos”. Įžangoje sako”: 
mirties aklai vykdė gydytojų 
patarimus.

Ji nepadarė mudviejų pasi
kalbėjime išvados, bet tą išva
dą aš pats drįstu parodyti: Ji 
ilgus metus studijavo tautos 
apraiškas, ir Ji 
petetinga tokius 
spręsti.

Paskutiniu laiku 
tina negyvenau kartu, bet be
veik kiekvieną dieną iš darbo 
pas Ją sustodavau. Kartais il
giau užtrukdavau, kai kada 
trumpai. Jos nuomonė buvo to 
kia: lietuvių tautai trūksta tik 
ro kelio, nes tauta, ilgus metus 
nulenkusi galvą prieš poną — 
baudžiauninkai, prislė'gti sveti 
mųjų. Spaudos draudimo lai
kotarpis. Lietuvį prilenkė pa
taikauti, lietuvį privertė būti 
pastumdėliu. Atsitiesti ne taip 
lengva, juo labiau, persiorien
tuoti.

Leiskite man truputį kryp- 
telti į šoną, šaulių Sąjungos 
įkūrėjas -Vladas Pūtvis pana
šiai sakė daug anksčiau: lietu
vių tautai trūksta ko. Bet Pūt
vis nesprendė tos problemos. 
Nežinau, ar mano Motina tą 
mintį panaudojo iš Pūtvio, ir 
ją savaip aiškino, ar abiejų 
tik buvo sprendimas: lietuvių 
tautai ko nors trūksta.

Būdavo pokalbių ir nusišyp
soti vertų: vienąsyk pas mano 
Motiną buvo užėjusi viena po
nia. Aš atvažiavau iš darbo. 
Ta ponia, gal jau Motinos iš 
anksčiau įtaigota, pasakė: mat, 
mes prispausti buvom svetimų 
jų, mes buvom vergai, tai mes 
turime atsikratyti svetimybių 
dabar. Mano Motina atsakė: tu 
rime pavyzdį, kur tautinis rei
kalas vedamas pro šalį. Ir pa
aiškino kur. Miela ponia ats- 
sakė. O, ne. Tas labai gražu. 
Jis turi pasilikti...

Vienu.- metu buvo susikūręs 
yaičiūnizmas. Apie tokį vaičiū 
nizmą buvo viešai šnekama. Ir 
ta prasme, kad vaičiūnizmas blo 
gas. Mano Motina šypsodamosi 
taip buvo pasakius: buvo bai- 
ronizmas, buvo maironizmas, 
o dabar, ačiū Dievui, net vaičiū 
nizmas. žinoma, tų kelių as
menų sukurtas neigiamas vai
čiūnizmas subliūško, nes visuo 
menė jį priėmė tik teigiama 
prasme.'

Mano Motina nieko nerašė 
aštriai. Norėčiau palyginti, 
kaip buvo rašoma Nepriklau
somos Lietuvos laikais Herba- 
čiausko, ar ir pačio Vaižganto, i 
Jis sakė”: Jei kas po savim pa- 
sišlapina, tai dantinė srovė: sro 
vfi teka tr neta”.

yra kom- 
klausimus

aš su Mo-

Nenoriu daugiau kalbėli: 
j taip jau, lur būt, 
, Ateis laikas, kada, pagal Jos 
i testamentą, galėsiu ir daugiau 
pasakyti. Tik man atrodo taip: 
dar šiandien per anksti tarti 
paskutinį žodį apie neseniai 
mirusius. Paskutinis žodis bus 
tariamas po daugiau metų, ka
da bus rašoma istorija. Žino
ma, labai svarbu, kas tą istori
ją rašys: okupantas ar lietuvis 
patriotas.

Baigdamas prisimenu vieną 
Jos eilėraštį, kur Ji sako, kad 
jaučiasi svečiu, o užtrukęs sve
čias nusibosta, čia Ji galvojo 
apie savo amžių: laikas išeiti. 
Bet pridūrė ir tai, kad dar ir 
toliau rašys laiškus, kol dar 
kas nors jais tikės ir skaitys.

Nuoširdi sūnaus padėka pri
klauso komitetui, Andriaus 
Juškevičiaus vadovaujamam, 
programos atlikėjams ir vi
siems, šiandien čia susirinku
siems. šiltu žvilgsniu žiūriu į 
senus bičiulius: Broniu Jančį, 
Balį Pakštą, taip pat į Ireną 
Smiėliauskienę, su kuria teko 
trinti net pradžios mokyklos 
suolą. V. Sktn. Juškevičienė 
taip pat Mamos mokinė, o Ignas 
Serapinas buvo gimnazijos di
rektoriumi AVyerzburge, kur 
Ji dirbo mokytojos darbą.

Inž. Jonas Augustaitis, dėl 
sveikatos nepajėgęs atvykti į 
minėjimą iš Vokietijos, tikras

>inti Molinos, Maino-* brolis, laišku p<y<lnoda 
' savo sveikinimus auditorijai, 

ii | kariu primindamas, kad Ma
no Mama, jo sesuo, visą tįavo 
gyvenimą buvo paskyrusi tau
tai. O vyriesnioji sesuo, Užgy
ta Natkevičienė, Nepriklauso
mos Lietuvos ūkininkė via mū

nusibodau.

Minėjimų baigiame Lietuvos 
Himnu.

TERŠIKAMS NESKUBU 
GR|ŽTI PRIE ŠVAROS

Pirmadienį baigėsi federalinio 
potvarkio — JAV Aplinkos Ap
saugos (EPĄ) įstaigos termi
nas kiekvienam Chieagos ir 
Cook apskričio automobilio ar 
sunkvežimio savininkui savo no
ru patikrinti savo motorvežimio 
išdegąs (exhausts). Chieagos 
srities švaros apsaugos komisio- 
nierius Wallace Boston išvyk
damas į Kairą, Egipte, pasakė, 
kad motorvežimių savanoriškas 
patikrinimas pasiliks galioti dar 
vieną mėnesį, o Bostono vietinin
kas George Alexander su kitais 
pareigūnais tebesitaria kas da
ryti su švara. .

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

HtLF MKtNUIKtN 
AMERICA'S PEACE PO 
BUY U.S. SAVINGS R

Mums laikas atsižadėti svetimų 
puvėsių ir eiti ^savitu gyveni
mu”.

šiandien vaičiūnizmo tąsa to 
kia, Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejus kitą sekmadienį 
atidaro mano Motinos skyrių. 
Dėl to reiškiu didelę padėką 
pačiam Balzekui ir Moterų gil 
dai: jos pirmininkei poniai 
Mankus, p. Kriaučiūnienei, b, 
ypač dailininkei Janinai Men
kutei — Marks, kurios galvo
je kilo toks sumanymas.

Mano Motinos rašiniai buvo 
sukėlę nemaža reakciją. Iš tos 
reakcijos kilo didelis šnarie- 
nės rašinys “Propaganda prieš 
save”. Ji įrodinėjo, kad, neno
rį eiti su savo tikra kultūra, at
sisako tautiškumo ir taria prieš 
save pačius. Ir visas būrys ra-

mi*1 „ ~~ —
PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 

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

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. ;'

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po.pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys, buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

TaupyRiteJdabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti. ■■

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. . <1

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigoa pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

J _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — FRIDAY, MARCH 5, 1976



Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates;
£n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams ________ $7.50
vienam mėnesiui ____ ..._ _ $2.50

Kanadoje:
metams _______________ $30.00
pusei metu____________ $16.00
vienam mėnesiui ______ — $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
metams ________________ $31.00
pusei metu __________  $18.00
vienam mėnesiui __ _ _ $4.00

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams     $30.00
pusei metų ______________$16.00
trims mėnesiams__________ $8.00
vienam mėnesiui ____ $3.00

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su" užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams — ____________ $26.00
pusei metu  ...... $14.00

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

Nerimtas pasiūlymas
Barzduko Įsteigta samdyto Gečio ir Gailos veda

ma JAV Lietuvių Bendruomenė, nieko konkretaus nepa
jėgdama padaryti, ryžosi propagandos priemonėmis Įti
kinti Amerikos lietuvius, kad jie dirba rimtą darbą. Kar
tas nuo karto jie suvažiuoja pasiplepėti, o vėliau tuos 
plepalus pavadina “Studijų savaitėmis” ir stengiasi pri
mesti juos Amerikos lietuvių daugumai.

Šių metų sausio pabaigoje Philadelphijon suvažiavo 
keli auksaburniai, prašnekėjo kelias valandas, ir tas tuš
čias šnekas pavadino “Lietuvių Bendruomenės politinių 
— visuomeninių studijų savaitgaliu”. Tos studijos buvo 
tokios “gilios”, kad užtruko ištisą menes, jų organas 
tas “studijas’ paskelbė. Ne ištisas studijas kad žmonės 
galėtų pamatyti jų gyvenamas mintis ir galėtų susidary-1 
ti vaizdą, kuria kryptimi tie savaitgalio studentai ren
giasi keliauti. '

Savaitgalio studijos, kaip iš korespondento praneši
mo atrodo, buvo pradėtos JAV LB “ambasadoriaus” 
prie Valstybės Departamento A. Gurecko. Pakomenta
vęs apie Helsinkio konferencijos nutarimų Įtaką i Pabal
tijo valstybių bylos eigą, šitaip specialistams studentams 
buvo perduotas:

“A. Gurecko nuomone, Helsinkio konferencijos 
padariniai mums galėję būti žymiai nenaudingesni, 
jei ne mūsų visuomenės stipriai išvystytas spaudi
mas Į JAV kongresą ir pačią JAV vyriausybę. Iki 
šio laiko siekiant garinti santykius su Sov. Sąjun
ga, Lietuvos Įjungimo Į Sievietų Sąjungą nepripaži
nimas buvo pasidaręs pusjau slaptas, viešai paminė
ti vengiamas dalykas.” (Draugas, 1976 m. kovo 3 d., 
4 psl.)
Iš kur tas Bendruomenės “diplomatas” ištraukė, kad 

“Įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimas buvo pasi
daręs pusiau slaptas, viešai paminėti vengiamas daly
kas?” Jeigu jis nebuvo viešai minimas, tai kaip tas Ben
druomenės ambasadorius galėjo apie ji patirti. Mes žino
me, kad prezidentas Fordas, vos prasidėjus Vienoje pa
sitarimams apie Helsinkio aktus, jau buvo Įsakęs JAV 
diplomatams Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių klau
simo neitraukti i Helsinkio nutarimus. Tai buvo viešai 
paskelbta. Tai žinojo kiekvienas diplomatas ir Lietuvos 
laisvės reikalais susirūpinęs lietuvis. To neužteko. Pats 
prezidentas Fordas sukvietė i Baltuosius Rūmus kong
reso vadus, sekretorių KisingerĮ, Amerikos Lietuvių Ta

rybos pirmininką, SLA prezidentą ir Alto vicepirminin
ką Povilą DargĮ ir visą eilę kitų etninių grupių atstovų 
ir jiems aiškiai pasakė, kad Lietuvos prijungimas prie 
Sovietų Są^ųiigos nebus pripažintas. Tai buvo pasakyta 
viešai, šios mintys buvo pakartotos per galingas radijo 
stotis. Jos pakartotos angliškoje ir lietuviškoje spaudo
je. Apie tai rašė viso pasaulio kitakalbė spauda.

Kad Helsinkyje Lietuvos prijungimas prie Sovietų 
Sąjungos bus pripažintas, kalbėjo tiktai Maskvos pro
pagandos aparatas, artimesni ir tolimesni jo bendra
darbiai arba besmeganiai, tikintieji Maskvos propagan
da. Nejaugi tas Bendruomenės “diplomatas” tiktai Mas
kvos propagandistų tarpe sukinėjosi? Jeigu tas Bend
ruomenės “diplomatas” nepaskelbs, iš kur ištraukė, slap
tai ar viešai, kad Lietuvos prijungimas bus pripažintas, 
tai jis ne tik tada skleidė Maskvos paleistus gandus, bet 
jis juos dar ir šiandien tebekartoja. Jeigu nepaskelbs to
kiems savo tvirtinimams rimto šaltinio, tai tada turėsime 
pagrindo manyti,*kad tos “studijos” yra tiktai plepaly- 
nės.. ’

Pačiu svarbiausiu ir Bendruomenės vadams labiau- 
sai rūpimu klausimu paskaitą Bronius Bieliukas. Apta
ręs priemone, kaip galma būtų paveikti ALTą sudaran
čias organizacijas, jis prieina, kaip korespondentas pra- 
nega, tokios išvados:

“Vietoj toš reikėtų šia prasme dažniau pasisakyti. 
Kartu reikėtų kalbėti su ALTos valdyba, su nariais, 
taip pat su Įtakingaisiais nariais tų organizacijų, 
kurios turi atstovus ALToj. Reikėtų įtikinėti ALTos 
organizacijas, jos politines grupes, kad teisinga ir 
ir būtina pripažinti Amerikos lietuviams vadovybės 
išsirinkimo teisę ir kad jų nariai ne tik.nesišalintų 
nuo ALB rinkimų, bet aktyviai juose dalyvautų — 
kanditatuotų ir balsuotų” (ten pat.)
(Ten iBeliukas, šiaip gana apdairus žmogus, ŠĮ kar

tą nepataikė. Jis nori Įtikinti ALTą sudarančias organi
zacijas, kad jos turi teisę išsirinkti vadovybę, kada visos 
ALTą sudarančios organizacijos jau nuo pirmos organi
zacijos įsteigimo dienos ta teise naudojasi. Naudojasi ne 
tik ALTą sudarančios grupės, bet ja naudojasi ir pati 
Amerikos Lietuvių Taryba. Ji tai darė ir tebedaro savo 
metinėse konferencijose ir penkmetiniuose kongresuose.

Bieliukas, šiaip gana apdairus žmogus, šį kar- 
dijoje keliamas mintis. Gal visi tie patarimai buvo su
rišti su paskelbtais Bendruomenės rinkimais. Gal Bend
ruomenės vadovybė, paskelbusi rinkimus, negauna kan
didatų atsakingoms pareigoms? Gal suėjęs terminas pa
rodė, kad paskelbti rinkimai bus nepaprastai blankūs, 
nes ritesni lietuviai nenori kandidatuoti ir tokiuose rinki
muose dalyvauti. Bieliuko tokius norus galima suprasti, 
bet jis ir čia nepataiko.

Jeigu nėra kandidatų • atsakingoms pareigoms, tai 
reikia ieškoti priežasčių. Bieliukas juk žino, kad Bend
ruomenė skilo dėl suktų rinkimų. Svarbiausia, kad po to
kių “rinkimų” niekas nesiėmė priemonių užkirsti kelią 
rinkiminei klastai. Kokia garantija, kad ruošiami “rinki
mai” nebus anksčiau buvusių “rinkimų”’ kopija? Kodėl 
neišaiškinta, kaip toks didelis neregistruotų vokų skai
čius pateko Į urną? Visiems būtų buvę naudingiau, jei- 
nes rimtesni lietuviai nenori kandidatuoti ir tokiuose rinki 
nebūtų klastojami. Neužkirtus kelio klastai, pasiūlymas 
kalbėtis su atsakingais pareigūnais yra nerimtas.

Registruotos Lietuvių B-nės nariai 
atsisako dalyvauti rinkimuose

GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE
SKAITYKITE NAUJIENAS

Draugo redaktorius b. kv., 
pagarsėjęs savo kontraversi- 
niais vedamaisiais,, šį kartą 
paskelbė vedamąjį, (Draugas, 
1976. 11. 23 )apie LB tarybon 
rinkimus. Rašo, kad LB yra 
silpnųjų pusių, bet apie jas nu 
tyti. Rašo apie Anglijos klasi
nę demokratiją, apie ten esa
mą karališką opoziciją, ją re
komenduoja ir LB. Rašo taip 
pat, kad yra atsiradusi opozi
cinė grupė, negausi skaičiumi, 
kuri kritukuoja ne tik dabartį 
nę LB vadovybę, bet griauna 
visą bendruomenės organizaci 
ją-

Taip jis neobjektyviai ir klai 
dinančiai informuoja lietuviš
kąją išeiviją, nuslėpdamas nuo 
visuomenės faktus, del kurių 
yra iškilusi opozicija, nuslėpda 
mas net ir ko ji reikalaujanti. 
Jis nutyti ir tą faktą, kad jo 
vadinamoji opozicija negriau
na pačios bendruomenės, o tik 
puola dabartinius vadus, kurie 
ją laiko paglemžę ir kurioje 
priveisė jos skaldytojų.

Jis tyli, kad regist. LB yra 
legali, plačiai po visą kraštą 
paplitusi ir valdžios įstaigose 
įregistruota. Juk jis turėtų ži
noti del ko, regist. Benduome- 
nės nariai nesirengia dalyvau
ti tokiuose rinkimuose, kurių 
rinkimų taisyklės negarantuoja, 
kad juose ir vėl nebus apgau 
lės ir suktybių., Todėl barzdu- 
kinės Bendruomenės vadai ga
li būti ramūs ir b. kv. žodžiais 
tariant, regist. LB nariai “nesi
verš pro pamatus”. Jie neis bal 
suoti, kol nebus išaiškintos 
priežastys, del ko Bendruome
nė suskilo, del mūsų iškiltieji 
bendruomeninkai negalėjo il
giau pasilikti taryboje ir ture 
jo iš jos pasitraukti.

Jei b. iv. nedrįso savo veda
majame iškelti tų priežasčių, 
kurios įšaukė opoziciją, aš jas 
pakartosiu, gal bus jam aiš
kiau kodėl regist LB nariai 
atsisako dalyvauti rinkimuo
se:

1. Pirmiausia barzdukinė 
LB turi laikytis susitarimo del 
veiklos barų.

2. Turi atsisakyti JAV poli
tinės veiklos t y. atstovavimo 
Amerikos valdžios įstaigose. 
Toks jos atstovavimo duplika- 
vimas yra mūsų laisvės kovai 
nenaudingas ir kenksmingas.

3. Turi jos vadai liautis nie
kinę Altos veiksnį ir jos vado
vus.

4. Turi atsisakyti paglemžti 
Bendruomenės reikalams Va
sario 16-sios šventės proga 
renkamas aukas Altos laisvini
mo veiklai. į

5. Turi aiškiai pasisakyti 
prieš bendra d aribavimą su kraš

tu ir okupantu. Prieš okupan
to siunčiamus menininkus išei
viją “linksminti” koncertais.

6. Turi pasmerkti studentų 
siuntimą Vilniun į lituanisti
kos “kursus”.

7. Turi griežtai pasisakyti 
prieš tokius lituanistinėms mo
kykloms vadovėlius, kuriuose 
yra probolševikinės propagan 
dos, kaip pvz. “Tėvų name
liai’’. ..

8. Turi jos vadai dėti pas
tangas, kad apjungtų visus 
lietuvius, senąją ir naująją lie
tuvių ateiviją, apjungti jų or
ganizacijas, ne rinkimais, bet 
fedaraciniu būdu (kuris yra 
taip pat demokratiškas), ypač 
mūsų jaunimą.

9. LB vadai turi rūpintis vi
sokiais būdais lietuvybės iš
laikymu, jos kudtfiros puoselė
jimu.

10. Lietuviškoji spauda, ra
dijas, televizija turi būt priei
nama visiems lietuviams, kad 
joje visi lietuviai galėtų savo 
reikalavimus, nuomones pasi
sakyti. Dabar gi yra siauros 
grupės paglemžta. Joje tikrieji 
faktai yra nuslepiami nuo vi
suomenės.

11. Kilus kokiems nors nesk
landumams. LB vadovai turėtų 
sudaryti komisijas, kurios iš
aiškintų ir patiektų sprendi
mus lietuviškoje spaudoje.

12. Turi būt atstatytas pasi-. 
tikėjimas rinkimais. Rinkimų 
komisijos turi būt sudarytos 
ne vienos siauros grupės žmo
nių. Be to, turi būt atskleista ir 
visuomenei paskelbta padary
ta VII tarybos rinkimuose klas 
ta ir apgaulė)ir jos turi būt 
pasmerktos.

Kol minėtos priežastys ne
bus išaiškintos, regist. LB na
riai neis balsuoti. Jie mato, 
kad LB .yra tam tikra grupė 
žmonių turi intereso — valdy
ti. Gi, regist LB nariai padės ir 
toliau toms institucijoms, ku
rios rūpinasi okupuotos Lietu
vos laisvinimu.

A. Svilonis

BUS GERESNI TV 
PAVEIKSLAI

Zenith radijo bendrovė prane
ša, kad išrado naują TV apara
tams elektroninę lempą (tube), 
kuri duos spalvotiems paveiks
lams geresnes spalvas ir pats pa
veikslas bus ryškesnis. Naujos 
lempos bus įstatomos į 19”. TV 
aparatus ir rinkoje pasirodys 
ateinantį rugpjūčio mėnesį.

‘NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIU

DRAUGAS IR ETOIULIS

Žemaičiai
Žemaičių Kultūros Klubas, 

praeitą trečiadienį turėjo savo 
narių susirinkimą.

Susirinkimui vadovavo klubo 
pirm. J. Skeivys, susirinkimas 
įvyko p. A. Lietuvninko svetai-. 
nėję. Atsilankė virš 30 narių, 
kurie turėjo progos apsimokėti 
ir nario mokestį.

Protokolą skaitė klubo sekre
torė p. Rožė Didžgalvis, kuris 
kaip tvarkingai surašytas, su
sirinkimo buvo priimtas be pa
taisų. 1 ■ v -

Metiniame susirinkime buvo 
nutarta ir priimta, kad klubo su
sirinkimai: kovo ir gegužės mė> 
neriais neįvyks — nebūtų.

Sekantieji susirinkimai bus 
balandžio mėn. ir birželio mėn., 
kur dar bus galima apsimokėti 
ir nario mokestį už 1976 m.

Kubas savo susirinkime, pa
skyrė iš kasos Chieagos Liet. Ta
rybai, 15 dolerių auka, o taip pat 
surinkta iš narių ir Lietu
vių komitetui, kuris ruošia Ame
rikos Nepriklausomybės 200 me
tų minėjimą 15 dol. . ,

Minėjimas įvyks balandžio 
mėn. 25 dieną.

Į klubą priimta dvi naujos 
narės: Eugenija Strungis ir Ma
ry Mieža.

Po susirinkimo buvo ir vaišės, 
nes kaip tik tą dieną įvyko su
puolimas, klubo protokolų raš
tininkės p. R. Didžgalvis gimta
dienis, kuriai buvo sutartinai 
palinktėa “ilgiausių metų”; o ji 
iš savo pusės, paskyrė ir “stip
riosios” prie klubo paruoštų vai
šių. .

Susėdę žemaičiai prie apkrau
tų stalų užkandžiais, nuoširdžiai 
šnekučiavosi: palinkėdami vie
ni kitiems ir toliau žemaitiško 
sugyvenimo ir iki sekančio pa
simatymo, balandžio mėn. susi
rinkime. ir su pakelta nuotai
ka išsiskirstė į namučius.

Juozas Skeivys, 
klubo korespondentas

GALIMA GAUTI PAŠALPĄ
ČIKAGA. — Federalinis .na

mų ir miestų pagerinimą tvarkąs 
departamentas, į Čikagos mies
to iždą yra įnešęs 1.4 mil. dol. 
Minėta suma skirta neturtingų 
asmenų nuomoms apmokėti, ku
rių, manoma, Čikagoje yra apie 
343 šeimos ir 28 seni asmenys.

Tie, kurie mano, kad jie ga
li gauti tokią pašalpą nuomai su
mokėti, tegu skambina telefono 
.791-4644 numeriu į Chicago 
Housing Authority per visas ko
vo mėn. 14 d. darbo valandas.
_ Čikagos miesto aldermanas D. 

Simpson’as sako, kad telefoninė 
pašalpos reikalingų asmenų už
siregistravimo eiga yra tik įs
taigos biurokratų patogumui ir 
gali būti nukreipta politikierių 
tikslams.

SKAITYTI "NAUJIENAS* 
SKAITYK TR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Algimantas Mackus
SLĖPTUVĖ

i

Poetas
Koks jūs juokingas, pone profesoriau. 

Jus rašote poeziją, jūs nesiverčiat mokslu. 
(Su baisia pašaipa) Panelės Tatjos ama
tas yra daugiau moksliškas už jūsų isto
riją.
T at ja

(Prieidama, kaip ir maldos scenoje, vi
sai arti poeto). Klausyk, išblizgintas poe
te. Žiūrėk Į mane! Žiūrėk, sakau. Gal 
nepažįsti? Ar tik užmiršai skonį? Matai 
mano suknią? Matai, ar ne!? Ar tu netu
rėjai panašaus kostiumo, ką? Ar neturė
jai? Kiek dar turi? Užteks užsimokėti sa
vaitei, kad badu nenumirtum?

Girulis
(Pastebėjęs, jog duktė smalsiai seka 

jų sceną) Užmik, Agnu t.
Girulis

(Tęsia). Nesušalk. (Jis įspraudžia sa
vo delnuosną mažą, paraudusį Agnutės 
veidą).

Tatja
Pinigai ir mano amatui šiandien yra 

beverčiai.

Poetas
(Piodydamas į profesorių) Tik dabar 

pastebėjau, panelė Tatja, jog esate labda
rybės įstaiga. Ne vien save, bet ir profe
sorių aprengėt Ar ne per platus mano kos
tiumas, pone profesoriau? Gal nunešt pas 
siuvėją. Į karūnaciją reikia eiti padoriai 
apsirengusiam. .

Narevičius
Tatja, ir kamgi jūs man nesakete?..

Poetas \
Pone Edvardai, ateik švieson. Nejan 

jums nė liemenės neteko?
Ina

(Prilaikydama pirmyn besiveržiantį 
Edvardą) Edvardai, ne, ne!
Edvardas

Tą tipą aš tikrai norėčiau paglostyti. 
Girulis

Ar miegi? Agnut ar miegi? (Jis pade
da Agnutės galvą ant suolo. Jo duktė jau 
miega). Miegok, miegok, visą laiką mie
gok. Tu čia neturi būti, Agnutė, neturi. 
Mes greitai išeisim iš čia. Aš tave išnešiu, 
kaip šventas Kristupas išnešė Kristų.' (Gi
rulis pradeda pusiau kukčiodamas verk
ti).

Karevičius
(Prieina prie iGirulio) Sėsk ant mario 

kėdės, Giruli. (Girulis nieko neatsako) Ar

girdi, vadinas, Giruli, sėsk.
Girulis

Aš nuo jos niekur nesitrauksiu. Jei ta
da būtume buvę draugėje, 
Girulis

(tęsia) draugėje gal būtume ir mirę.
Tatja atneša profesoriaus kėdutę ir 

pastato ją prieš miegančią Girulio dukrą/
Tatja

Sėsk, jūs būsite kartu. Jums nereiks 
nuo jos atsitraukti. (Girulis sėdasi).

Narevičius
Tatja, mano anas kostiumas dar visai 

geras. Jį atiduosiu jums.
Tatja

Užmirškite tat
Narevičius

Užmiršt? Aš negaliu užmiršti.
—Tatja

Jus dar neparašėte istorijos. Jūs turite 
užmiršt.

Narevičius
O gal aš turiu rašyti. Gal šiąnakt rei

kia kviesti svečius į Vytauto karūnaciją? 
Sakyk, Tatja. r /. .

Tatja, paėmusi profesorių už rankos, 
veda jį savo kėdės link.

Tatja
Taip, jūs turite rašyti. šiąnakL Mes 

nieko nepakeisime, profesoriau.

R. VILIUS

Visaip atsitinka
Vainys, stovėdamas sūpuoklėj, visa sa

va jėga prilenkęs kelius,, spyrė ją į viršų. 
Ant sūpuoklės lentos sėdėjo mergaitė, da
vėsi supama. Aplink stovėjo kaimų jauni
mas, kalbėjosi, juokavo, stebėjo supimas! ir 
laukė progos taip pat pasisupti.

Prietemoje veidai buvo neaiškūs, povy
zos tamsios, drabužiai vienoki, jie atrodė

Narevičius
Ne, Tatja. (Garsiai) Mes nemirsime, 

Tatja! Jo šauksmas išbudina Agnutę. Ed
vardas ir Ina dabar- kažkur susigūžę kam
pe. Poetas 'tėra ramus ir atsiskyręs. Jis 
skaito knygą. NareviČiui pradėjus šaukti, 
jis valandėlei užmiršta savo skaitymą ir 
ironiškai, plačiai nusišypso.
Agnutė

(Staigiai pašokdama nuo suolo) Tėti! 
Tėti! Aš nenoriu mirti! Tuo pat metu krin 
ta serija bombų.

Ina
(Net prarėkdama bombų kritimą) Ne! 

Ne, he!
Momentui užgęsta šviesa, bet tuoj pat 

ji vėl silpnai užsidega. Tyla.
v (Pabaiga)

viens kitam panašūs, tik iš apibraižų, ju
desių ir kalbų, balso vienas kitą atpažino, 
priešiškų kaimų jaunuoliai čia nesimaišė, 
nes muštis tą vakarą niekas nenorėjo. Ber
žai svyravo ir girgždėjo dviejų svirčių en
giami. Sūpuoklei aukščiau ir aukščiau ky
lant, mergaitė, kurią Vainys su savim su
po, maldavo, kad jis ją taip aukštai ne
suptų, nes ji nekaip jaučiasi. Vainiui atro- 

' dė, kad ji tik taip sau, lyg ir juokauja, kai 
mato, kiek jis jėgų turi, koks stiprus yra, 
ir jis dar daugiau stengėsi, sūpuoklę dar 
aukščiau kėlė.

Sūpuoklė Švilpė pro medžių kamienus, 
iškilo iki pat šakų, net palietė jas. Apačio
je pasigirdo pagyrų šauksmai, raginimas, 
taip aukštai dar niekas sūpuokles nebuvo 
įsupęs. Vainiui nuo pagyrų krūtinė plė
tėsi ir jis giliai įtraukė šviežų miškelio orą, 
jis dar daugiau stengėsi, net beržų šaku
tes aplaužys, kurios aukštai nuo žemės pa
karpytos purtėjo. _ •

Staiga Vainys pamatė, kai mergaitės 
rankos sūpuoklės svirtis paleido, jos gal
va ir krūtinė virto aukštynokai ir lyg 
šiaudų kūlys ji iš sūpuoklės išlėkė. Ant 
žemės pasigirdo duslus jos kūno atsitren
kimas.

(Bus daugiau)
4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, MARCH 5, 1A78



TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 
» GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6950533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 
’ Reiid.: .388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kediie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

a:0FI S AI :
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN. AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: anėrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

■*■11,1 1 ■" l “ 111

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST’ 71st STREET 
Ofiso telof.: HEmlock 4-2123 
Rezid. 'telef.: Glbson 8-6195 

Priimu ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123.
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

<£* dažai. Speciali pagalba kojoms 
» (Arch Supports) ir 11. • 

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

Telef.: P Respect 6-5084

WORCESTER &SL 
Prisiminimai iš praeities 

1915 metę pradžioje.
Atvykęs į Worcester) pasi

svečiuoti, pasilikau gyventi iki 
šiai dienai.

Būdamas jau SLA 113 kuopos 
nariu , susiradau Worcesteryje 
ŠLA 57 kuopą, į kurią ir persi
kėliau. Nuėjau j susirinkimą, 
kur mitingavo didelis būrys na
rių. Kildavo karštos diskusijos 
tarpe tuometinių — socialistų ir 
iš kitos pusės vadinamų tauti
ninkų. Kaip Antanas Bernotas, 
Jokūbas Rauktys, Leonas Ya- 
blonskis, Antanas. Jasaitis, Pet- 
tras Dėdynas, na, ir Vladas Če
kanauskas, kuris man buvo pa
žįstamas jau iž Lietuvos, iš jo 
gimtojo kaimo — Meškučių, Ne
dingės valsčiaus. Buvau aš pa- 
brolis merginai Ališauskaitei iš 
Punios miestelio. O Čekanaus
kas jaunikiui —■ iš jo Meškučių 
kaimo. Jau neatmenu nei pa
vardės.

Turėjome gerus-ryšius su Vla
du. Jis buvo veikus jaunuolis. 
Jis priklausė daugybei lietuviš
kų organizacijų. Jis mane pri
rašė prie Vyčių 26 kuopos. Jis 
mane 1918 m. prirašė ir prie San
daros 16 kuopos. Jis buvo dau
gelio organizacijų valdybos na
riu. Jis buvo Sandaros adminis
tratorium.

Kuomet lenkų .generolas že- 
ligowskis, už grobė Vilnių, Wor
cesteryje buvo suorganizuota di
delė demonstracija — prieš len
kus. Už Vilniaus pagrobimą. 
Tai demonstracijai vadovavo I- 
mo Karo veteranas kapitonas J. 
Steponavičius ir Vladas Čeka
nauskas. Priešakyje buvo lie
tuviai — buvę Dėdės Šamo uni
formuoti kareiviai. Toliau visos 
lietuvių organizacijos, kurios ne
šėsi Įvairiausius nemalonius len
kams plakatus.

Lenkai pakėlė didelį triukš
mą, prispyrė vietos burmistrą ir 
policiją, kad demonstrantai nu
mestų plakatus-kortas. Tuomet 
lietuviai kareiviai, tas kartas ne
šė kiekvienas priešakyje eida
mi. Nei maj oras, nei polici j a ne
drįso iš jų atimtis tuos lenkams 
nemalonius užrašus. Vladas Če
kanauskas buvo populiarus Wor
cesteryje. Net ir merginos žiū
rėdamos į jauną gražiai atrodan
tį vaikiną seilę rijo.

Jis buvo Lietuvos Sargų kū
rėjas. Keli nuvyko kariauti už 
Lietuvos laisvę. Jis buvo Lietu
vos Atstatymo Bendrovės agen
tas Worcesteryje. Viskas buvo 
gerai per ilgą laiką.

Tačiau per tam tikrą politiką 
— jis parašė SLA, tuometinius 
viršininkus smerkiantį laišką 
Petrui Dėdynui. Dėdynas tą jo 
laišką pasiuntė Pranui Bajorui. 
Tas laiškas buvo skaitytas slap
tame posėdyje Baltimorės M. D. 
Viešbutyje ir Čekanauskas buvo 
neįleidžiamas į slaptus prieš ko
munistus — kotlusus.

MaĄ būnant tame seime bu

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oor trees *od forestr 
Xoride yoor family vidi sany 

happy boors of recreadoo. 
That’s why it’s important to protect

x following Smokey’s ABCs 
Always bold matches till cold. 

Be sure to drown all cunpfoes^
stir the ashes, and drown 

them again. Crash all 
smokes dead out.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Please! Only yon aw 
peemne forest foes

Susiriukuny

PRANEŠIMAI
— LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NAŠLIŲ- 

KIŲ ir pavienių klubas kovo mėn. 
12 d. 7 vaL vakaro Vyčių salėje, 2455 ' 
W. 47 St šaukia eilini narių susirin- į 
kimą. Narių dalyvavimas būtinas ap
tarimui svarbių klubo reikalų. Po 
susirinkimo vaišės. Veiks bufetas ir 
šokiai. J. Joniko orkestrui grojant 
Mėgstą šokti svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. V. Cinką, sekr.

— BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ Draugijos susirin
kimas įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 
3808 So. Union Avė.. įėjimas iš kie
mo. Pradžia 1:00 vai. popiet. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimokėti 
duokles. Kviečia valdyba.

Stelų KiuUkis, pirm.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI• * a
/yA$ padarysiu ii tavęs didelę tautę Ir palaiminsiu tave ir tu būsi 

pa laimini mas“. — 1 Mozės 12:2.

Apaštalas Petras, Dievo dvasios vadovaujamas, aiškina, kad pasišventu- 
sieji Kristaus pasekėjai yra “šventoji tauta“. “Dievo tauta”, tikroji bažnyčia, 
per kurią bus palaimintos visos žemės giminės. (1 Pet 2 sk.. Gal. 3:16, 29). 
Dabar Kristaus pasekėjai yra niekinami ir laikomi nevertais jokios pagar
bos, bet artinasi laikas, kuomet Kristaus vardas, o kartu su juo jojo pasekė
jų vardas, bus išaukštintas ir pagarbintas visoje žemėje. Mes laukiame to 
laiko, kada šventoji tauta, kuri dabar yra paniekinta ir laikoma keistais 
žmonėmis, palaimins pasaulio beturčius, kurie dabar laikomi šėtono vergi-

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skelbia švento Raito tyrinė
to! V aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusi o j i? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie*"', kurią mausite 
nemokamai. Rašykite:

F. 2AVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629.

ŠV. RAITO TYRINtTOJA!

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome- / 
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinkimas šaukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų, parapijos salėje, 6620 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai, bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime, . — VALDYBA.

vo viskas žinoma. Čekanauskas 
žinojo, kad Dėdynas yra mano 
draugas. Jis manė, kad tą ra
šytą laišką aš nuvežiau. Jis ant 
manęs nekaltai tiek užsirūstino, 
nenorėjo su manim nei kalbėti.

Į Worcester) jis atvyko pas 
savo tikrą dėdę ir krikštatėvį 
Stasį Čekanauską. Tas jo dėdė 
buvo tais laikais “birmonas” — 
pristatinėdavo burdingieriams į. 
namus alų. Buvo atsilikęs ir se
novės laikų žmogus. Sekmadie
niais pas tą jo dėdę buvo kar- 
čiama. ir jis iš dėdės išsikraus
tė, apsigyveno kitur, pakeisda
mas net pavardę į Chase.

Iš Woreesterio jis išvyko į Val
paraiso univęrsitetą, kur bai
gęs telegrafisto kursą. Gavo 
darbą Hartforde, Conn., į Wor
cester) jau gyvas negrįžo.

Tačiau mirusį palaidojo šven
to Jono kapinėse, Worcesteryje.

Gaila, kad aš tuo laiku ir pats 
buvau ligoninėje. Tik po kiek 
laiko sužinojau, kad jis miręs.

Mielas jaunystės dienų drau
gas, ilsėkis ramiai šios šalies 
juodoje žemėje.

' J. Krąsinskas, 
Worcesteryje

NEPATENKINTI BANKAI,

ČIKAGA. — JAV veikia koks 
14,000 komercinių bei prekybi
nių bankų, kurie nepatenkinti 
dabar ruošiamu bankų įstatymo 
pakeitimu.

Jie sako, kad toks įstatymas, 
kurį ruošia Atstovų Rūmų ban
kų komitetas, jei jis bus priim
tas, pakenks komerciniams ban
kams. ■ .

Jis bus naudingas tik taupymo 
skolinimo bendrovėms, nes tuo
met jos galės atidarinėti čekių

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO eili- 
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 5 d. Bataan salėje. 4046 South 
Western Ave. Pradžia 12 vai. vidur
dienį. Visi nariai ir svečiai, norį pri
sirašyti i klubą, kviečiami dalyvauti. 
Yra daug reikalų aptarti ir raportu 
išklausyti. Po susirinkimo bus vaišės.,

A. Kalys į

'TerkraustymaT-

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

sąskaitas.

M 0 V I N G I
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SALOMIA ŠIDLAUSKAS 
Pagal tėvus Kraueh 

Gyveno 4427 So. Fairfield

Mirė 1976 m. kovo 4 dieną, 5:00 vai. ryto sulaukusi senatvės. Gi
mė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno *65 metus.'*’

Paliko nuliūdę sūnus William Sidlukas, marti Frances, 2 dukte
rėčios — Gertrude Stakis, jos vyras Fetėr ir Jūliė Krauėh, sūnėnas Ig
nas Juzėnas, jo žmona Lillie ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Valionė buvo žmona mirusio John, motina mirusio Walter ir sesuo 
mirusio John Kraueh.

Priklausė Brighton Parko Lietuviu Moterų Klubui, Utenos Klubui 
ir buvo amžina narė Sv. Kazimiero Seserų Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje,- 4348 So. .California 
Avenue.

šeštadienį, kovo 6 dieną 10:00 vai. royto bus. lydima iš koplyčios 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Salomia Šidlauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai-paskutinį patar
navimą, ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Sūnus, dukterėčios, sūnėnas; giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Išėjusi iš spaudos ir galimą gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.5(>

— f

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, 111. 60608

GRADINSKAS
STEREORADUAS

FONOGRAFAS 
6 GARSIAKALBIAI

NUOLAIDA 50 DOL.
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir tree, uždaryta. ■

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
■ ■I—!

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

’NAUJIENOS0 BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

BOMST HRES HURT 
OUX TOMST nUKNDŠ

Ow w&fiifo fog defooM 
the cuelew x»e of hre. 

So pkwBe folfov Scnofoy’i ABCc 
Alw^yi hold msecha till ooU. 
fo sww w icon all ounpfowt.

foe foe Mbct, tfo 
fom wun. Oofo fo

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuoju

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — FRIDAY. MARCH S. 197fi
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Pamario pasaka” teatro rampoje44

1976 m. vasario 28 d. Marijos 
Aukš. mokyklos salėje, Chica
go j e įvyko “Pamario pasaka” 

muzikinio veikalo premje
ra.

Dainavos ansamblio 30 me
tu nuo įsisteigimo sukakčiai 
atžymėti buvo pastatytas šis 
muzikinis veikalas, šia mveika 
lui libretą parašė 1). Bindokie- 
nė, o kompoziciją ir orkestrą- 
ciją muz. A. Jurgutis.

Nuo pat šio ansamblio už
uomazgos Wiesbadene, Vokie
tijoje teko labai artimai būti, 
stebėti, klausytis ir gėrėtis 
muz. Stepo Sodeikos ir rež. Gas 
paro Veličkos vadovaujamo, 
tada dar vadinamo Lietuvių 
Tautiniu ansambliu, vėliau Ha 
nau DP stovykloje pavadintu 
“Dainavos” ansambliu.

Persikėlus Dainavos ansam
bliui į Ameriką ne kartą teko 
klausytis įvairiomis progomis 
šio muzikinio vieneto.

Šį kartą jau iš anksto buvau 
nutaręs eiti į rengiamą 30 me
tų sukaktį paminėti spektaklį 
— premjerą. Labiausiai mane 
domino ir interesavo išgirsti 
muziko Aloyzo Jurgučio kom
pozicijos ir jo muzikinę aran
žuote. Pasiryžimas išgirsti jo 
sukurtos muzikos ir orkestra- 
cijos kompozitorius muz. Aloy 
zas Jurgutis manęs ne tik ne
apvylė, bet per visą spektaklį 
kerėjo savo gražiomis sukur
tomis arijomis ir puikia muzi
ka.

Džiugu ir malonu, kad mes 
turime tokį puikų muziką, kom 
|x>zitorių ir dirigentą Aloyzo 
Jurgučio asmeny*

Spektaklis praėjo malonioje 
atmosferoje besiklausiau t ma
loniai nuteikiančias melodijas.

Jo sukurta malda dievams 
parodė jo labai gilios lietuvių 
senovės praeities žinojimą, nes 
muzika turėjo aišku Indijos 
atspalvį. Taip pat norėčiau iš
ryškinti jo sukurtas ypatingai 
gražias valso melodijas...

Su šiuo muzikiniu spektak
liu muz. A. Jurgutis įrodė lie
tuvių visuomenei, kad jis yra 
tikrai gabus kompozitorius.

Sol. Margarita Momkienė ir 
sol. Valentinas Liorentas savo 
gražiais balsais ir gera vaidy
ba praturtino mūsų muzikinį 
teatro rampą. Natsiliko ir kiti 
daininkai, o taip pat ir cho
ras.

Baleto šokėja Violeta Karo
sai tė su kordo-baleto šokėjo
mis tik šiam veikalui.

Geras šio veikalo apipavida
linimas yra atliktas režisorųs 
Zitos Kevelaitytės-Visockienės.

Tenka tik padaryti pastabą 
dėl parduodamų bilietų į spek
taklį. Jau iš anksto priešaki
nės eilės nebuvo parduodamos. 
Turėjau tenkintis gaut nusipir
kti bilietus toli nuo scenos. Gi, 
mano nustebimui, prasidėjus 
spektakliui, mačiau daug tuš
čių vietų priešakinėse eilėje. 
Laike pertraukos pasiklausinė

jus sužinojau, kad prieš spek
taklį galima buvo nusipirkti 
kasoje geriausių vietų bilietus.

Toks pasielgimas bilietų par 
davime yra ne tik žalingas eko 
noininiai, bet ir tuo pačiu vi
siškas nesiskaitymas su bilietų 
pirkėjais — žiūrovais.

Šio spektaklio premjera pra 
ėjo pakilioje dvasioje. Publika 
savo pasitenkinimus reiškė il
gais plojimais.

Algirdas Budreckas

— Vilius Bražėnas, Fort 
Myers, Fla., jau senai propa
guoja mintį, kad lietuviai ir ki
ti pavergtų tautų kilmės asme
nys, turėtų aktyviau informuo 
ti gyvenamo krašto bei aplin
kos Spaudą ir kitus komunika
cijos^ centrus darant pastangas 
formuoti viešąją opiniją Lie
tuvos bei pavergtų kraštų nau
dai, kartu atskleidžiant komu
nistų tikslus — pavergti lais
vąjį pasaulį. Jo laiškų ir raš
tų yra tilpę daugelyje Ameri
kos laikraščių. Kanadiškio 
“Speak Up” vasario nr. svar
bių straipsnių puslapiuose til
po jo straispnis apie Jungti
nes Tautas ir tą organizaciją 
vadina laisvės k a p i nėnris. 
Speak Up laikraštį anglų kal
ba leidžia G. Urbonas Toronto 
mieste.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 * Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiv prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
.... ... ...... ............-.....u... S. ---  -- -7. „ =/

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

. i i / r

— Victor Greene. Wiscontin 
universiteto istorijos profeso
rius Milwaukeje, visą dešimt
metį tyrinėjo Amerikos lietu
vių ir lenkų santykius ir para
šė knygą For God and Coun
try: The Rise of Polish and Li
thuanian Ethnic Consciousness 
in America 1860-1910. Knygą 
išleido Istorikų draugija. Kny
ga yra iliustruota, 204 psl., kai 
nuoja $17.50. Platina State His 
torical Society of Wisconsin, 
816 State St, Madison, . Wis. 
53706.

Atsiminė Sandūnus
Indianos kopkalnių parkas 

Washingtone dar neužmirštas
WASHINGTON  AS.'—'Kaip 

minėta, Atstovų Rūmai nubal
savo prie Indianos Nacionalinio 
Paežerės Kopkalnių Parko pri
dėti dar 4,340 akrų, kas kaštuo
sią 53.5 milijonus*’dolerių. Bi- 
lius tuo reikalu persiųstas'Sena
tui, kur laukiama dar didesnės 
parko teritorijos ekspansijos, ne
paisant galiino prezidento Fordo 
veto. .Atstovų Rūmai tą bilių 
priėmė 272 balsų dauguma prieš 
118 balsų, tai yra 12 balsų dau
giau negu yra reikalinga pre
zidento vetavimui padaryti ne
galiojančiu. ’

Paežerės -teritorijos tam par
kui tarp Gary ir Michigan City 
6,100 akrų aš 8,700 akrų paimti 
Kongresas jau 1966 metais auto
rizavo, paskirdamas tam reika
lui $35.5'milijonus. Midwest ir 

Bethlehem- plieno kompanijos 
apie 1,000 akrų paežerės kopų 
tarp Ogden Dunes ir Dunes Ac
res apstatė'savo įmonėmis ir jau 
kaminai rūksta. Toliau apie tai 
Sun-Times Bureau iš Washing- 
tono rašo:

Atstovų Rūmai (The House) 
likusiai Beverly Shores mieste
lio daliai, kuri jau iš visų pusių 
yra parkui skirtos žemės apsup
ta, galutinai nupirkti skirtų . $23 
milijonus. Be to, dar būtų pa
imta apie pusė trakto, esančio 
Midwest Steel nuosavybėje prie 
Ogden Dunes; apie 300 akrų iš 
U. S. Steel kompanijos nuosavy
bės prie. Miller lagūnos netoli 
Marquette Parko, Gary; gaba
las Little Calumet upės ir kai 
kurios kitos >toli nuo viena kitos 
paežerės sekcijos, kopos balos ir 
kitos geologinės ir biologinės 
reikšmės turinčias sritys..

HCLP WANTED — MALĖ 
DvMninky Reikto

MAINTENANCE ASSISTANT
Man with some electrical tool repair

, experienced.
PERMANENT

speak and understand English.
CallYpr appointment
„ ’2264800

Must

UŽDIRBKITE IKI 3 PER 
VALANDĄ 

valant butus ir namus 
REDDI-MAID SERVICE 

Skambinti angliškai 
ST 2-9316

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMAS RESTORANAS kar
tu su namu arba tik bizniu. Gerai iš
dirbtas biznis per 11 metų, veikia 
nuo 6 ryto iki 3 vaL popiet. Infor
macijai ir apžiūrėjimui skambinti 
Agnes po 3 vai TelfRE 5-7432.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ^FMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRE1PK1TES I

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, DI. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

Užteršta 17 ežeru

Sandy’s Lake, Granite' City; 
Pleasure Acres, Springfield; Gri- 
giski’s Lake, Riverton; Paradise 
Lake, Assunpition; Dixon Fishe
ries, East Peoria; Cedar Lakes, 
Coatsburg; Woody’s Camp
ground, Mendon; Pine Lakes, 
Pittsfield; Wagon, Wheel Acres, 
Springfield, -and Tyrell Gravel 
Co., Sycamore.

FD A be to nustatė, kad septy
niuose ežeruose rastas ir kito 
chemicalo dieldrino žuvyse — 
karpiuose kiekis, daugiau negu 
3 dalys milijone dalių. Iki 3 da
lių skaitoma sveikatai nekenks
minga. Tie ežerai yra: Tojo eže
ras prie East St. Louis ir Eme
rald ežeras prie Granite City; 
Pine ežeras, Pleasure Acres, Wa
gon Wheel Acres ir žvejų Ro
jaus (Fishermens Paradise) eže
re. ' , .

Daugumas tų ežerų-ežerėlių 
yra gyventojų privati nuosavy
bė, kur žuvis meškeriojama sa
vininkui leidus. Viešas ežeras 
yra prie Waterloo, UI., netoli 
East Št. Louis. - - . .

FDA perspėja minėtų ežerų 
žuvies nevalgyti.

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontas. karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

IR GYVENKIME ČIA

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. 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 pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgaliok 
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet 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 laikrasio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. —$830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS__________ _ ____________________

ADRESAS________ -____ ____________________ ___________

— Southwest Symbony or
kestras šį sezoną užbaigs kon
certu McAuley^ aukšt. mokyk
los salėje, 3737 W. 99 St. ba
landžio 3 d. 8 vai. vai. vak. So
lo partijas atliks čelistas Vlas- 
timil Dvorak, gimęs Čekoslo
vakijoj, mokęsis Brno, Pra
hoje ir Vienoje, koncertavęs 
Europos sostinėse, 1966 m<at- 
vykęs Amerikon. Alfred Aul- 
wurm iš Oak Lawn apylinkės 
yra orkestro dirigentas, o or
kestrantai yra-iš Chicogos piet
vakarių bei artimų priemies
čiu. C
— Onos Zailskienės sutelk

tas Vasario 16 rėmėjų būrelis 
Cicero apylinkėj pereitais me
tais pasiuntė per Balfą 467 
dol. gimnazijos paramai. Bū
relis nemažėja, prie jo darbų 
prisideda apylinkės lietuviai.

— Ona Rozniekienė pakvies 
ta paskaitai apie Sofiją čiurlio 
nienę Lietuvių Moterų Federa
cijos Chieagos klubo narių su
sirinkime kovo 7 d. 3 vai. po
piet Chicago Savings patalpo
se. Viešnios kviečiamos.

PCB apnuodytą žuvį

JAV-bių maisto ir Vaistų Ad
ministracija- _(FDA) pirmadienį 
perspėjo nevalgyti Ulinojaus sep
tyniolikoje ,'ežęrų. pagautą žu
vį, kuri yra .smarkiai apkrėsta 
PCB (polychiorinuotais bipheny- 
lais), kurių susikaupimas žmo
gaus organizme yra rimta grės
mė sveikatai.. ...

FDA nustatyta žmogui: pakei
čiama-JPCB:.ribą- yralpenkios to. 
chemikalo dalys, milijone -.dalių; 
Kaip naujausiai-mustatytaj ‘kad 
milijone . žuvienos-Ypavyzdžiui-. 
karpiuose, to nuodingo chemt- 
kalo yra 10 iki 15-kartų-daugiau;

PCB chemikalas yra plačiai 
vartojamas industrijoje ir daro
si globaliniu - teršalu', nepaisant 
pastangų sumažinti; jo .produkci
ją ir vartojimą. Eksperimentais 
su gyvuliais,- rasta, kad PCB 
iššaukia kepenų vėžį ir sugadi
na reprodukciją. To_ chemikalo 
randama motinų piene' ir dau
gelio amerikiečių kūno-riebaluo
se. ; .. ■: • . ....

PCB problemą turintieji, eže
rai Ulinojaus žemutiniame gale 
(downstate) skelbiami šie: 
Mick’s Lake, Highland; Fisher
men’s Paradise Lake, Bethalto; 
Spring Lakes,’ Millstadt; John
ny’s Fishing Lake, Granite City. 
Barth’s Lake, Bunker Hill; We-

— ASS Čikagos skyrius šiais 
metais vadovauja tradicinės 
kaziuko mugės atidarymui. 
Mugė Įvyks kovo mėn. 7 d. Či
kagoje ■— Jaunimo Centro pa
talpose. Mugė bus atidaryta 10 
vai. ryto. Visuomenė-kviečia
ma gausiai atsilankyti. (pr.)

— Svarbu Ciceriečiams. JAV 
LB;. (rėg;) ■ Cicero, Apylinkės 
ValdyijąU’. -rn.. įbyo.’ dieną 
11:30 , yąl. ;ryto šajįlęia .visuoti
ną- narių, susirinkamą $v.^Anta- 
no parapijos- salėję Ciceroje. š. 
m. vasario’22-^29 i<iį nubS8’30 v. 
ryto iki:T:vai. " po, pietų mažo
joj parapijos- salėje - naujų na
rių registracija: ir r solidarumo 
mokesčio priėmimas. Valdyba.

Siautuliai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 50632. Tai. YA 7-5980
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’NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS
YRA RAKŠTIS TŲ AKYSE deris Camp and Fish, Highland;

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikiu knygų, kurloa papuel b*t 

knygp aplota ar lentyna.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta. 592 psl.
K. Blelinla, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 psL_____ _
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — 53.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; II dalis. 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _________ ________ ____  .

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai {rišt*. 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

beliais. . r-
Juozas LIOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ...____ __
P. LIOdžIuvtoni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIOD1IŲ, 

88 psl. ___________________________ ___________
Janina NarOnč, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

170 psl. ---------------------------------------- - --------------- ---
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai__________________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct pašto išlaidotas.

. NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-8100
• ĮĮ J «

A

<10 BUTU'mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MURO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke. 266,000.

2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. 527,900.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BANGOR,^ MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. .Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktop road. Bus^ 
service to schools which are less 
than 2 miles away. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
S20,000. Taxes only S126 yearly.

Tel.: 616 427-3766.

ARTI 73 — California 20 metų 
tmikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmosui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna luksus 6' 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

_ 9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karoetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
<zaražu. Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
*7ent air cond. Arti Maria High. — 
*45,500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
. 1490 kil. A. M.

Lietu vi ų kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 

’ sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

^TTD’S real estate
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai irons natarnaui
BALYS BUDRAITIS' <

♦369 ARCHER AVE. CHIC AGO.IE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYT,TNk£.TE
135-TA TR ARCHER AVE. 

Tel. 257-5861

CHICAGO, ILL. 60629
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
Bnngenybėt, Laikrodžiai, Dovano* 

vlaoma progoms.

3237 WEST M rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus Ir 
perstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE,

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvi kailininką Eį 

Chicagoje —

NORMANĄ
BURŠTE1NĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

IHtV.AWCt

HOMEOWNERS POLICY

Stote Farm Fire and Casualty Company

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

185 North Wab*>h Avenue 
2nd Floor Chicago, HI- 60601

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tolofj R E public 7-1 M1

$4.00

SI .00

$5.00
$3.00

$2.00 
$530

Gra- 
$5.00

vvtn. but you e«n reach her. 
Radia Fraa turapa doet ret the 
Vvth throufti.
IM ti RMtt FFM Brow 
IM IMA M.nreo«, LT.

The iron curtain 
Isol soundproof.

_ DĖMESIO
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams, 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Pasyeikink savo draugus 
per "Naujienas"

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti7susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

SKAITYK IR KITAiZ PATARK

DIENRAŠTĮ ■NAUJIENAS"




