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RINKIMU KAMPANIJOJ IŠKELIAMAS 
MIŠRAUS APSIGYVENIMO KLAUSIMAS

' -'.ė - - • ’ .'-:?>'•-•■ *
Jimmy Carte r'o du žodžiai sukėlė didelę audrq
VIENAM iš aspirantų, siekiančių nominacijos rinkimams į 

JAV prezidentus, Jimmy Carter vienoje kalboje išsprūrę žodžiai 
“etninis grynumas” sukėlę didelį lermą parodo, kaip jautrus ame
rikiečiams yra klausimas, norint'“turėti reikalus šu skirtingų kul
tūrų grupėmis, pasakė vienas etninių studijų .ekspertas praeitą 
pirmadienį. ...4

1 “Amerikiečiai nežino, kaip 
elgtis atvejais, kur liepiami et
niniai (paskirų : tautybių) rei
kalai,” pareiškė monsinjoras __ * ' f** * ■ ■
Geno Baroni, prezidentas Na
cionalinio Centro miestų etni
niams reikalams su vyr. būsti
ne Washingtone.

“Mes niekad nemokėjome 
. tvarkytis su skirtingumais^ su 

pliuralizmu”, kalbėjo msgr. 
Baroni.“ “Mes vieni kitų bijo- 
mės. Tarpkūltūrinių reikalų 
atvejais mes esame nekompe- bergždžios pastangos, kaip su 
tėntiški”. _. > 5/L”

Tokias pastabas padarė kuri, zanijos nuolatinis atstovas Jung- 
- Baroni pasikalbėjime su spau tinėsė Tautose, sako; kad jo ko- 

_*dos. atstovais Najęįonąhnės Ka- mitetas puikiai tino, kad gink-
talikų^ švietimo^ ^Asociąęi^r^toją < kovoje aj

* ’ -IrnnvattM tat ts ~ W

JS VISO PASAULIO

Jungtinės Tautos skelbia karą ■ " ■■
„DAR ES SALAM, Tanzanija 
(Afrika). Jungtinių Tautų De
kolonizacijos komiteto'.pirminin
kas Salim pareiškė, kad jo gru
pė nutarė, jog vienintelis būdas 
išspręsti Rodezijos problemą yra 
intensyvi ginkluota kova. Toli
mesnės derybos su Rodezijos 
premjeru. Jan Smith esančios

negyvėliu. Salim, kurs yra. Tau

tinėse Tautose, sako, kad jo ko-

PLAN A

Richmond, Va. miestelioberniukas Leigh Gray atsiuntė šią fotografiją 1$ šuny ir kačių gy
venimo. Du kačiukai atidžiai žiūri į seną Urzgiį ir nežino, kad jis galėtų juos, labai lengvai su
traiškyti. Urzglį nuo jaunų kačiukų skiriu plonu vielų tvorelė./ . Y

^3c.onvenci joje ■
ce Chicagoj. Msgr. Baronf isL 
tikinęs, kad Carter “nesupran- 

. ta šiaurės miestų ir. dėlto neįsi
vaizdavo, -kokios konnotacijos 
dėl jo pastabų bus padarytos.

Balandžio 6 dieną, atsakyda
mas j reporterių klausimus Car 
ter pasakė, kad jis netiki, kad 

. “apylinkių etninis grynumas 
turėtų būti sąmoningai laužo
mas”, tuomi išreikšdamas savo 
opoziciją valdžios varų skati
namam etminiam įvairumui 
gyvenvietėse. Carter ’ dėl savo 
nepagalvoto - žodžių pavartoji
mo tuojau atsiprašė, deja žo
dis ' nepaukštis paleisi-nebepa- 

, gausi. -J;

Pietinių Krikščionių Vadovy 
bes Chicagos skyriaus konfe
rencijoj pirmadienį iškeltas rei 
kalavimas kad visi juodžiai at 
šauktų Carter’ui bet kokią pa j a 
mą, kol jis savo nusistatymo 

/apsigyvenimo (butų, namų) 
klausimais neišreikš aiškiau
siai suprantamai”.

Kuri. Bernard Taylor, Chica 
gos skyriaus prezidentas, pir
madienį pareiškė, kad Cartėr’o 
pastabos juodžiams ir kitiems 
paliestiems žmonėms yra ne
priimtini”. “Cartero apologija 

<■ neparodo jo pozicijos apsigy- 
• venimo desegregacijos klausi

mu.. Jei jis yra prieš visiškai lais 
vą viešą apsigyvenimo klausi
mą. 'jis turi tai aiškiai' pasa- 

.kį'tp, pareiškė Taylor.

zmo-

METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO
G R A M A*

Minėjimas Chkagoje, McCormick salėje prasidės 1976 metų 
balandžio 25 dieną, lygiai 2 valandą po pietų šia programa;

1. Atidarymas /
mu gyvybėmis neapseis, bet. tai 
esanti vienintelė dar Ūkusi išei
tis. . ,

Libija pasiruošusi kariauti

TRIPOLI. Libijos karingasis 
vadeiva Moammar Khadafy kal
bėdamas mitinge pareiškė^ kad 
jo kraštas' (Libija) 1973' pietų 
karui su Izraeliu davė Egiptui 
ir Sirijai pusantro bilijono do
lerių ir yra pasiryžęs - tolimes
nėms aukoms Sinajui, ir Golano 
Aukštumoms išvaduoti.

Khadafy paaiškino, ’ kad Li
bija karo metu davė $1 bilijoną 
dovanų .Egiptui ir $500 milijonų 
Sirijai ir dar davė “keliasdešimt 
Mirage lėktuvų”/ ir visą šarvuo-* 
tą. brigadą Egipto .frontui ir 
daugiau kaip 100 tankų Sirijos 
frontui.

Vėl nuvertino Izraelio svarą

TEL AVIV. — Izraelis pa- niuko šokis” 
skelbė savo pinigo 
svaro nuvertinimą dviem nuo
šimčiais; dabar vietoje 7.52 sva
ru bus mokama 7.67 svaru, už 
Amerikos dolerį. Tai jau de
šimtas nuvertinimas nuo.to lai
ko, kai Izraelio valdžia pradė
jo taupumo programą prieš 18 
mėnesių ir septynioliktas visoje 
Izraelio istorijoje. Nuo 1974 me
tų Izraelio svaras nusojo 81 nuo
šimtį savo vertės.

- Izraelio

4.

6.

1.

Invokacija . . -T;'
J. E. vysk. V. Brizgys 

Lietuvos Gen. Konsolės
J. Daužvardienės žodis 

Garbės svečių pristatymas — 
Dr. K. Bobelis 

Meninė programa.

į-

Mažėja studentų 
skaičius

Čikagos universitete palaips
niui, * pradedant 1971 hl, visV. — r £ — - — — - ——— -y   .
kasmet mažėja įstojančiii stu~(
denfu skaičius. Tš visn nrn.iai niAS- majsto klausimus, gazoli

no paskirstymą ir kitus rei-
denių skaičius. Iš viso naujai 
įstojančių studentij įsirašė 22%

NEW YORKAS. — Pirma
dienį rastas savo puošniame 
aparta) ente .nebegyvas buvęs 
Baltųjų Rūmų Washingtone de
koratorius Michael Greer. Jis 
John F. Kennedy prezidentau
jant perdakoravo Baltųjų Rūmų 
kambarius. Rastas savo lovoje 
surištomis kojomis.

ORAS
' Lis ~ ė '• > -L U

Saulė teka 5:04, leidžiasi 6:36

102 kandidatai -
. į* JAV prezidentus

Federalinėje Rinkimų Komi
sijoje kandidatais’ į JAV prezi
dentus įsiregistravo 102\, žmo
nės... Prieš 4 metus buvusuose 
rinkimuose buvo įsiregistravę 
tik -36 kandidatai.

Iš tj 102 įsiregistravusių 43 
vadinosi demokratais ir 9 respu- 
blikcmais. ■ Ūkusieji užsiregis
travę kaip priklausą įvairioms 
mažoms “partijoms’ arba visiš
kai nepriklausomi.

i Užsiregistruoti'kaštuoja tik 
13 centų pašto ženklelis, bet 
kitaip yra kai nori patekti į ba
lotus.

8.
Atliks Chicagos simfoninis or

kestras, dirigentas Henry Ma- 
zeren.- ’

VI. Jakubėnas “Legenda” (tre
čiosios simfonijos II dalis), Mi- 
nuetas (Antrosios simfonijos 
dalis), Intermezzo Rustico 
“Miško šventė”.

Pertrauka
i 1. Tautiniai šokiai, Lietuvių 
tautinių šokių grupė “Viltis”1 ir 
“Neo-Lituania”. Akompanuoja 
akordeonu Eduardas Gudoms.

2. VI. Jakubeno “Mažojo vel-
’ — išpildo Aldonos 

Valeišaitės išraiškoj šokių stu-. 
dija. Akompanuoja E. Boekeri.

tras ir solistai: Prudencįja Bič-
- ‘KJėj^iš šieno”. Algir

das Brazis—VI. Jakubėno “Song; 
ofHhe .Free”. -i

4. American Salute' — Morton
Gould ■ - \

5. God Bless America — Irv
ing Berlin

6. Įteikimas Bicentennial liu
dijimo.

7. Užbaigos malda — kun. An-
sas Trakia. • . < ’ .

8., Vėliavų išnešimas.

Avarija Midway
'••'■J'

II

< trafiko nelaimių
Hlinojaus valst. apmokamųjų 

vieškeliu administracija pra
eitais 1975. metais lyginant su 
kitomis valstijomis turėjo ma
žiausią fatališkų trafiko nelai
miu skaičių praneša Nacionali
nė Saugumo Taryba. Hlinojaus 
vieškeliuose " Julijonui prava
žiuotų myliųpęrnai atiteko tik 
6 užmušti žmonės. Reiškia kad 
1975. metais ; trafiko nelaimė
se žmonių žuvo 58-2% mažiau 
kaip 1974 metais.

įstoja mažiau 31% ir gatfųjų
—

Studentų mažėjimo priežas
tys gali būti kelioriopos: be
darbė, pabrangęs mokslas ir* 
ir svarbiausia labai daug bai-' 
gūsių universitetus negauna Į 
darbo pagal išeitą mokslą, bet 
turi užsidirbti duoną plaudami 
restoranuose" lėkštes, pilstyda
mi aludėse degtinę, arba tari 
naudami taksi vairuotojais,

- t

■ LEONARD, Okla.
sudrėbė Jim as- •. praėj usį sekm a- 

. . .. , _ - < dieni 7buvo jaučiamas vakaru
,..3: £hl^^/^f°S^;'r^^Ob1ahomos T Tėvas dalyl

se: Drebėjimas,' trukęs tik apie 
TO slekundžių, buvo--3.9. stiprumo 
■pagal Richteri if nuostolių ne- 

. padarė. Panašiai silpnas, 3.6 pa
gal/Richterio lentelę, sudrebėji- 
įvyko prieš pora dienų, penkta
dienį, tose pat vietose su centru ' 
Dusham vietovėje per 135 my
lias į vakarus nuo Oklahoma Ci
ty. /■

Žemės

kienė

nėra privalomas
VAŠINGTONAS. — Sveika

tos, švietimo ir šalpos depar
tamentas paskelbė, kad Ameri
kos mokyklose dvikalbis moks 
las yra neprivalomas. Reika
lauti. kad etatinių grupių vaikai 
kurie nemoka angliškai, būtij 
mokyklose-mokomi jų gimtąją 
kalba, yra neteisėta.

Federalinis Amerikos teisi
mas 1975 lm. gruodžio mėn. at
metė meksikiečių ir puertari- 
kiečių skundą dvikalbio moks 
lo reikalu. Skundas buvo iškel 
las Denvere gyvenančių ispa
nų kilmės tėvų. y

' -u \ ę .
ČIKAGA, —4 Balandžia .18,4- 

nirsileidęs takūno Finocco val
domas lėktuvas su 9 keleiviais 
negalėjo sustoti ir lėkdamas 
aerodromo taku 80 mylių grei 
Čiu, primušęs dvi vielos tvo
ras, atsidūrė prie 55-tos. gat-

jįl • ’ 4 ■ ’

Tailandas persvarstys savo 
nutarimą.

BANGKOK. ^ Tailando ra
dijas pirmadienį' paskelbė nau
jojo ministerio pirmininko pa
reiškimą) kad žadąs -peržiū
rėti nutarimą Jungtinių Ameri- 
k^s Val^tybhi kariškoms jėgoms 
iki liepos 20 dienos apleisti Tei

to tarybos rinkimuose nulemian- landą. Bet Tailando užsienių rei-

Kolumbijos komunistai
. 5 persikilę

BOGOTA<JCoIumbija. — Ve
dančioj i liberalu - konservatyvų 
koalicija, atrodo, Bogotos mies-

SUGYVENIMAS NEĮMANOMAS 
Prezidentas Fordas yra įsitikinęs, kad 

Sirijos žingsniai veda į taiką
JUNIEH, Libanas. — Dabartiniu metu Libane nėra 

prezidento, kurio kraštas klausytu; nėra vyriausybės, kuri galėtų 
■vaidyti kovojančias puses. Nėra ir politinių vadų, kurie būtų tikri, 
kad jiems pavyks susitarti ir grąžinti taiką kraujais pasruvu
siam kraštai. Pamažu abi kovojančios pusės prieina isitikinimo, 
kad kraštas teks padalyti i dvi dalis. * Viename galės gyventi mu
sulmonai, o antrame gyvens krikščionys.

Jau yra sudarytos dvi “vyriausy----« . ■ ■■ ...............- -
bes’ kurios tvarko krikščionių ITinii nvnYninvHo kava 
ir musulmonų valdomas sritis. plvllljviaD U aid
Musulmonų pusėje yra keli vis ‘ •*--
ką tvarkantieji vadai, o kriš- 
čionių pusėje tvarko falangis- 
tu vadas Becir Gemajel. Jis 
skaitosi karo jėgų viršininku, 
bet jis jau buvo privehstas pas 
kirti 18 pareigūnų, kurie tvar
ko paskiras gyvenimo sritis. 
Jam labiausiai rūpi sustabdy
ti besiveržiančius musulmo
nus, bet jis taip pat yra privers 
tas spręsti pabėgėlių proble-

KONG KONGAS. — Nauja
sis Kinijos premjeras Hua Kuo- 
fęng išbarė vienodai Jungtines 
Valstybes ir Sovietų Rusiją Už 
“kišimąsi, kontrolę ir suhversi- 
ją” Viduriniuose Rytuose, “šių 
dviejų didžiųjų valstybių tik
rosios spalvos vis ryškiau aiš
kėja ir jų agresija, siekiant he
gemonijos ryškėja, bet jos kas
kart labiau save diskredituoja”, 
.klibėjo naujasis premjeras sve 
Čiams iš Egipto priėmime, ku
rį sovietų ambasadorius boiko
tavo.

bOarfimū metu gazolino ga 
lionas tapo pats ^brangiausias 
dalykas „krikščionių valdomoje 
zonoj. Galionas gazolino kainuo- 

į ja iki $500, bet juodoje rinko- 
[ je už galioną mokėjo iki §14,00. 

j 1 Paskutinėm dviem savaitėm 
’juodojoje rinkoje gazolinas vi
sai dingo. Jo nėra, kad ir bran
giausiomis kainomis. Visą ga
zoliną kantroliuoja krikščionių 
kavo vadovybė. Visos atsargos 
yra falangistų žinioje. Naudo
ti gazoliną galima tiktai apsau 
gos tikslams.

Iš paskutinių dienu susirė
mimų aiškėja^kad bet koks su 
gyvenimas ^*Larp krikščionių 
ir musulmonu darosi neimano 
mas. Kiekvieną diedą gyvybės 
netenka didokas žmonių skai
čius. žmonės žūva abiejose pu
sėse. Jeigu kuriai užsienio vals 
tybei ir pavyktų pirmesti liba
niečiams taikos sąlygas, tai su
gyvenimas būtų neįmanomas^ 
nes pralieta labai daug kraujo 
abiejose pusėse.

Washinton. D. C. Preziden
tas Fordas per patarėjus pa
reiškė, kad JAV yra priešingos 
bet kurios užsienio valstybės 
intervencijai Libane. Preziden 
las yra įsitikinęs, kad Sirijos 
prezidentas, bandydamas su
valdyti kovojančius palestinie
čius ir drūzus, atlieka didelį 
ir naudingą darbą. JAV yra 
pasiryžusinos padėti Sirijos prę 
zidentui 1 grąžinti taiką. Prieš 
Sirijos prezidentą labai griež 
tai pasisakė drūzų vadas Jum 
blatt Tuo tarpu Sirijos prezi
dentas reikalauja, kad būtų 
patraukti atsakomybėn Beiru
to banku seifų lupinėtojai. Kol 
drūzai nepatrauks kriminalis
tų atsakomybėn ir negrąžins 
pagrobtų vertybių, tai jokios 
kalbos negali būti druzais.

Nustatyta, kad Sirijos karo 
daliniai veikia Libane, bet jie 
stengiasi izoliuoti šiaurėj neri
maujančius drūzus. pasirvžu-j niečius nuo prezidentūros visiš

REDWOOD Citv. Kai. Pat
ricia Hearst prisiekusiųjų teis
mo rasta kalta San Francisko 
banko apiplėšime. Ji kalėjime 
Sėdėdama susirgo plaučiais. 
Buvo padaryta operacija. Svei
kata gerėja. Bet dabar atsiran
da kita bėda: jos buvę ^sim
biozines armijos” draugai kas
dieną skambina jai telefonu į 
ligoninę arba jos advokatui A. 
Johnsonui į namus, grasindami 
ją nužudyti. Stipri policijos sar 
gyba ir elektroniniai apsaugos 
įrengimai 
naktį.

Mat, ji 
biauti su
organais išduodama kitus sim
biozines pogrindžio armijos na 
rius ir jų nusikalstamus dar
bus. Patty tuo tikisi palengvin
ti sau. bausmę.

saugo

pradėjo 
teismo

ją dieną ir

bendra dar- 
ir policijos

Bei rūtas. Libano “kairieji*’ 
ir palestiniečių komandos, kaip 
Palestinos žinių agentūra pra
neša. nutarė daryti viešas ekze- 
kucijas bet kokiam savo nariui, 
nucsikaltusiam žmogžudyste ar 
kuria kita sunkia piktadaryste.

Tų sąjūdžių vadovybių tri
jų valandų posėdyje nutarta 
laikytis ginklų paliaubų, kaip 
yra nutarta aukštesniųjų ka
riškųjų komitetų. Bendras Li- 
bano-Sirijos ir pelestiniečių ko 
mitetas nutarė stabilizuoti jau 
17 dienų išlaikytas paliaubas.

kalų nrinisteris per tą patį radi
ją pareiškė, kad tas nutarimas 
vargu bus atšauktas. ,

Kaip radijas pranešė, Seni 
Pramoj, kars šią savaitę prisaik
dinamas ministerio pirmininko 
pareigoms, pareiškęs jog jis at
sistatydinusio premjero Kukrit

čiai nugalėjo komunistų iššūkį 
83 prieš 17. Kol kas dar tik apie 
20 nuošimčių gautų balsų duo
menimis, keturi liberalų parti
jos sąrašai ir du konservatyvų 
sąrašai gavo 83 nuošimčius .bal-, 

vės. Lėktuvas, kurto vertė šie- 9Ų) 0 du komunistų sąrašai — 
kia 380.000 dolerių, beveik vi- vienas Maskvos, antras Pekino 
siškai biivri sugadintas. Skri- komunistų pasekė jų,, plius dar- Pramoj kovo 20 dieną duotą įsą 
dę lėktuvui kelėivfši buvo tik populistų grupę, gavo bendrai
siškai buvo sugadinus; Skri-

dovybė. sustabdžiusi palcsti-

nežymiai *suŽėisffi *-J J
kymą- Amerikos kariuomenei iš-[siūs išnaikinti krikščionis Liba- ko išgriovimo, siekia taikos vi-
sikrapštytį.tikrai persvarstys. ’nė. Tuo tarpu Sirijos karo va- sam Libanui.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

. d r esąs: 7120 S. Rockwell St., Chicago, BL 60629

XI1I-JI METAI i N R. 15 (547)

Label įdomus

mėnesi dažniausiai 
Velykos, o savaitę 
Verbų sekmadienis, 
simbolis — spalvin- 
raštais išmargintos 
Vilniaus verbomis

budimo simbolis, šis margučių 
iažymo, skutinėjimo ar kitais 
būdais marginimo menas betu
riu tarpe yra plačiai paplitęs. 
Taip pat Did. šeštadieni nešami, 

bažnyčią Velykų valgiai pa
šventinimui. Velykų rytą švęs- 
u vandeniu apšlakstomi Vely
tų stalo valgiai, visos kertės gy- 
•ulių tvartuose, o šventinta -ug- 
timi ta ryta užkuriama krosnis.
au iš seno buvo tikima, kad ūg
lis ir vanduo yra visokio nusiva- 
ymo simbolis.

Velykų metu kiekvienas norė- 
lavo prisirinkti kuo daugiau ir 
cuo gražesnių margučių, o pri- 
irinkę jų, žaisdavo: ridendavo,; 
nušdavo ir t. t. Jaunimas eida- 
o “lalauninkais”: tai iš kiemo Į 
•iemą einąs būrys jaunimo, dai-- 
mojantis linksmas dainas, kiek
vieną posmą vis užbaigdamas 
'riedainiu (refrenu) ‘Talo, la-' 
o”.' šis paprotys kilęs iš dzū
kų.

Savaitei po Velykų praėjus 
■ būna AtveT^ĮŠŠ^arba Velykait^f 
TSr ir'vaikų ’Velykptn&’vadnia- 
nos. Tada ir.vėl ridenami veJy-* 
raibai; supamasi sūpuoklėse, 
lainuojant ir linksminantis.

. . 1 - ■■ ' ■ O .:<■ - • .1 'V-Lyt 33* . ‘ r

tiktuvės įvyksta -aanžmj Ce&tmJUSoja dtiėjųT4emfaiinkų (Kekšė EkleisU* !«avar<Jės sk?ytų-cių, 
ro Čiurlioniogalerijoje; pradžia J. to ir N agio) ipoeziją, J. Toliušis^ kurie aktyriai jose reiškėsi, 

’8. vai. vak. ' ' ' ' " : ;
Vakaronėje dalyvaus iš New 

Yorko atvykstąs pats knygos au
torius v. s. Petras Jurgėla, Lie
tuvos skautų Įkūrėjas. Malonu 
šia proga pažymėti, jog. skauti
ninkas yra taip pat išvaręs žy
mią vagą Amerikos lietuvių, kul-- 
tūriniame gyvenime: buvo, vie
nas Dariaus-Girėno.. tEąnsatjąn- 
tinio žygio iniciatorių ir propa- 
gatorių; Chicagos liet?mokyklos 
vedėjas (1933-35), veikė Tau
tos Fonde, liet, legionieriuose 
ir daugybėje kitų lietuviškų jun
ginių. Parašęs eilę veikalų: Šių- 
metų rudenį skautininkas P. 
Jurgėla. švenčia 70■ metų am
žiaus sukaktį. ‘ ; J’ g ’

Sesės ir broliai skautai bei lie-? 
tuviška visuomenė maloniai kvie
čiama šioje vakaronėje dalyvau
ti. Pageidaujama, kad- skautai- 
ės būtų uniformuotL

Po knygos sutikt-ųvių - įvyks 
oficialus Vidurio j Rajono. Vado 
pareigų pasikeitimas^ • trimečio; 
kadenciją, baigiąs yps. P. Nędąš. 
šias pareigas perduos v.; s. 
Jauniui. , ; - - J•s . T ■ į ~ 7 ‘z .*

5į- Balandžio 25 —- šv. Jurgio J 
diena. Bendra metinė visų Chi- 
:agos skautų-eių iškilmihga; šv; 
Jurgio Dienos sueiga;Įvyks sek- 

pusdieni, balandžio 25 d.,*ll:'ya); 
ryto, Madamė Curie mokykloj 
sporto salėję (Pulasld ir Ar
cher gatvių kampas)’. Visų tun-' 
tu skautai, skautės.ir vadovai- 
vės renkasi 10130"' VaT.~ TE 
rikiuojasi paradui jiems numa
tytose. vietoseįfc-VĮ^-'dęi^Į. tš»r- 
kingomis uniformomis; ir>-Spor
tiniais (guminiais^.^^ai^<Tba- 
te’iais. -V • O. .

pažaiiečio «— negkedimiko aki- Į Trečioje dalyje Į»ąąknjarna 
mis žvelgia į^p^tiriuos ASS apje didvyrius, k an kini nu, veik- 
veiklos niuansus. 4Į : lą okupac^fmetu partijų žy-

Smulkesnuus ^rašinėliais bei aukas Susirinkti istori- 
akimirkonji84>aliesta moterų ko- j niai faktai, pailiustruoti retomis 
va dėl savų teisių, lietuvių me
nas, spaudos Įtaka, skautų vado
vo rūpesčiai ir 'Lufc Jdomus Įvy-

ti. du nauji leidiniai
.Aplamai,, numeris margas 

Įvairias medžiaga, — kiekvįe- 
nas . tįkriausiai yaą jame ko nors 
Įdomaus pasiskaityti. Iliustruo
tas akad. skautų gyvenimo nuo
traukomis bei dviem liet, daili- 
ninku darbais. x Numeryje daly-,- 
vauja l3 autorių bei foto repor
terių.

RAŠO

"Lietuviškoji <■
i Skautijq'z ^..r

x \ • - c y , u

č. Senkevičiaus straipsnis L 
“Tėviškės žiburiuose”

Beveik prieš 30dn. pradėta-ra
-syti ir telkti reikalinga medžią-

vęi

iio; formato veikaĮuį'TJetuviškok

gėlos.
' t , ' ■ y' --Jfcų

- Pradžioje - Įvardinti pagrindi
niai veikalo skyriai r-' atsimini
mai — istorinė- apžralga/ nuo- 
pelningumas,' didvyriškumas 
tautos prieauglio UgdĄ-mas. Lie-

iciali šios Knygn^^dėja,Lvadi- 
Šyentės pąrądė dąlggaujaįfeuš- j niame Jžodyje .suglaustai pąbrė- 

ros Viltų, “Kernavęs,'..Nenjos, žia, kasyra ta lietuviųLskaiį^-. 
^Litųanicos tuntai ir Šautai aka-Į be, ko ji~ siekia ir-į ^ą'ntemiąši, 
demikai. šven tėję dalyvauja vi- į-5-'—-
d skautininkai-kės, -’ASS fiiište- pasąk-ojaįapie yeįk$o vystymą- 
riai-ės, vyr. skautės .ir skautai
vyčiai. Maloniai kviečiami ap
silankyti, visi tėveliai ir lietu
viškoji Chicagos visuomenė, 
šventėje ’ laukižtttaš'SiiL^'Pir- 
nfuriąs2"vT^?Pe^ąs;^yfeeia-

savo tikslu siekdama. Trumpiu

si j Jį pareiškia- padėka autoriui

torius savo žodyje išvardina la
bai daug pavardžių. Tai jo ben-

^uotraukomis, yra pastovūs liu
dininkai, kaip praktiškai tarnau-

mento neužteko.

Balandžio 23 d. švenčiame šv. 
Jurgio šventę. ŠĮ šventąjį viso 
pasaulio skautai yra pasirinkę

LIETUVIŠKASIS BALANDIS
Savieji papročiai, šv. Jurgis, balandi gimę rašytojai

J alandžio mėnesiui atėjus, rodos, ir girdi balandžius, arba 
karvelius, burkuojant, šis lietuviškas IV-jo mėnesio pavadinimas 
atsirado tik XIX a. antroje pusėje. Anksčiau šiam mėnesiui žy
mėti vartota: balandinis, karvelis, karvelinis, mildvipis, sultekis, 
Velykų mėnuo, žiedų mėnuo. Yra buvę teigimų, kad senovėje Lie
tuvoje metai prasėdėdavę balandžio, o ne sausio mėnesį.

Balandžiai — Lietuvoje pla
čiai žinomi naminiai ir laukiniai 
paukščiai, savo dusliu ulbavimu 
kelią malonios nostalgijos jaus
mą. Dėl jų sugebėjimo orien
tuotis erdvėje, balandžiai jau 
nuo .seno buvo panaudojami ry- 
.šiams tarp žmonių palaikyti, 
jiems prie kojos ar uodegos pri
kabinant kokį nors pranešimą. 
Šis ryšio būdas naudojamas ka
riuomenėje. Taigi balandis — 
paukštis ryšininkas.

Ea’andžio 
švenčiamos 
prieš jas — 
šios šventės 
gos, dailiais 
verbos, dar
vadinamos, nes tame krašte jos 
yra daromos, šias verbas kas
met' matome ir Kaziuko mugėse. 
Plačiai paplitęs paprotys Verbų 
sekmadienio rytą verbos (ka
dugio) šakele sukirsti miega
liams- per nuogas kojas, sakant: 
“Ne aš mušu, verba muša, to
lei m ’š, kol stilus’. Tikima, kad 
toks išplakamas nešąs sveikatą,- 
laimę. ' ■

Velykos — pavasario, atbun
dančios gamtos ir džiaugsmo 
šventė. Po ilgo gavėnios pasnin
kavimo ši šventė visų labai lau
kiama. Savaitę prieš Velykas 
— Didžiąją savaitę — valomasi 
kieme ir namuose, taisomos so
dybų tvoros, takai išbarstomi
smėliu. Didž. šeštadien io rytą . savo -globėju. Prisimink VI-jĮ 
jaunimas skuba i bažnyčią par-; skautų Įsakymą: “Sek skautų 
sinešti švęsto vandens ir ugnies. ‘ natroną šv. Jurgį:- naikink pik- 
Tą dieną gražiausiais raštais bū- i ta pasaulyje, o pirmiausia — 
davo marginami margučiai, arba : pačiam savyje”.
velykaičiai. Tai — gyvybės at-j Lietuvoje per šv. Jurgį buvo 
____________________________ ; samdomi piemenys ir kiti ūkio

j samdiniai. Nuo tada ūkyje pra- 
l sidėdavo pavasario ruoša.

Balandžio mėnesį Lietuvoje 
prasideda laukuose sėja, kuri tu
ri senas savo tradicijas. Į lau- 

b< s sukaktį šių metų balandžie ! kus sėti artojas išeidavo susikau- 
25 dieną, sekmadienį. Minėii-jPes ir, prieš pradėdamas, atsi
imi rengėjai išsiuntinėjo l.tMM ■ klaupęs pabuciuodaxo žemę, iš 
Chicagos lietuviams ' laiškų J kurios laukdavo gero derliaus, 
kviečiančių juos atsilankyti Į į 
minėjimą. Ten nurodytos ir Iii- į 
lotų Į mim'jimą pardavinėji
mo vietos. Laiškus gaus tik da
lis (.hieagos lietuviu 
nė.jim i kviečiami vi

Kvietimas Amerikos 
lietuviams

Chicagos lietuviai mini Ame 
rikos 209 metų nepriklausomy-

\o drauqus amerikiečius 
kaim vinis.

Balandžio mėnuo mums yra 
avęs šiuos rašytojus (dieną ei- 

l lės varka) : Ant. Strazdelį, K. 
Ostrauską. Ijm. Šeinių, Ant. Tu- 

Ant. žukauską-VienuoŲ, V. 
boputaitę. Ant. Giedraitį-Gie-

“Skaųtu Aidulį nelauktas atsi- 
'ikimas. -šiomis dienomis “Skau
tų Aidas”, Liet. Skautų Sąjun
gos mėnesiais žurnalas, išeinąs 
Chicagoje, gavo 300’dot čeki — 
auką — iš Toronto. Auka be 
jokių sąlygų, tik kad “Skautų 
Aidas” visada liktu mielas , ir 
labai laukiamas svečias visose 
skautiškose ir bičiulių - rėmėjų 
šeimose.

Skautininke Birutė Abromai- 
tienė yra šio Įvykio centre. ;Ji 
iš anksto (prieš Toronto Ka
ziuko mugę) planavo, organiza
vo stiprias talkininkes, su jomis 
dirbo dienomis ir -naktimis. Jos 
gamino iš plastmasės prisega
mas širdelės. Kas tos jos? Įs
kaitant sesę Birutę, Įtempttt- rū- 
pesčiu ir darbu pasižymėjo V. 
Kalendrienė, O. Indrelienė ir M. 
Stanionienė. šis talkos kvarte
tas kovo 9 d. suruoštoje Toronto 
“šatrijos” ir “Rambyno’1* tufifų 
Kaziuko mugėje sumanytomis 
širdelėmis laimėjo šimtus šir
džių “Skautu Aidui”.

■Ą- Stiprus naujausias akade
mikų skautų žurnalė5“Mūsų Vy
čio” numeris; šviežias akad.

i Įlstorinė^; ąpžvalgąLsU: $ątsimi- 
mmais apima 1817—-1919 Ąjlai> 
kotąrpĮ,' Aaigi, mio pirmųjų -lįe- 
tuvrių skautų vienetų bra-nduolė- 
Hų Rusijoje iki atsieigtos išei
vijoj . sąjungos^gkirslyrųosi Mųi- 
gracijon. ,šitame ^yęįujė ma
tome daug Asetų ir ,dąr niekur 
nespausdintų . nuotraukų, skaito
me pavardžių,. kurios^ .niekada 
nebuvo minimoa skaudu jibęĮatĮūį 
roj,. užtinką^ .Įdomių, įgtorihių 
teigimų; kurie nebųyou ziųomi 
vadovams-vėm^. Enęiklopesdįšku 
tikslumu čia aprašyti-bepriklau
somoje Lietuvoje veikę skautų- 
čių tuntai su datomis, pavardė
mis' ir žymesniais veiklos pasi
reiškimais. Kruopščios' centri
nės vadovybės veikimo apybrai-

tais; didžiosios stovyklos? ir: 
skaūtų atsisteigimas-"Vį^b&€s::

•z

Iškilminę »s

ra. balan-iiiiib pino
(Ižio ‘2."> <l.) < Jiicagos Marquette

□iR
(Irių, K. Almena, II. Radauską, skautų leidžiamo % Mūsų Vyčio 
T'en. Rutkūną. P. Babicką, J. Ja- numeris (3-4, 197o) žurnalo vir- 
noni. J. Baltrušaitį, o taip pat sėly j e pristato mums naujai iš- 
mokslininką ir valstybininką Į rinktąjį ASS Vadijos pirminin- 
prof. Auk. Voldemarą.

Balandžio mėnesi
garsusis filosofas P

Lupas V. Bi izgys.

Vainikas prie A mžinoMo?

\e Mc( < > r įnirk a i k s

ką v s. f ii. V. Statkų, o M. V. 
yra gimęs redaktoriauš su.pirmininku pa- 

Kantas. šnekesį randame tolimesniuose
i kuris buvo lietuvių kilmės ir Į puslapiuose.
i gyveno Karaliaučiuje. Balandžio 
j mėnesį yra gimęs ir tą pati mė- 
' nesi mirė rrrįs^.literatūros kla- 
| ikas. visuomenininkas" ir kul- 
j ‘nrininkas Juozas Tumas-Vaiž- 
! gantas. sesė ri. J.

N i’merio' veditnajaffie Jt*’- Cari
nius susnmtroja praejosiCP2p-cio 
pasaulinių įvykių, liėttfViŠk^ po
litikos bei išeivių' organizuotės 
stambmenas; D. RrUškytė ana-

paprastai didelį žinių, krautu- k»- 
ri«;|be abejonės, kada nors bus 
panaudotas istorikų dariĮatns.l-T|<

ĮAjitroje veikalo dalyjė ątski- 
ra^^kyriari.autorifi^afekleidSž_ 
skaįtijos įnašą, ugdant lietuvių 
t^i^bsJJ3criKščfdliišk^fifą,•' Kov 
j ant už Lietuvos laisvę, gerbiant 
motiną ir auklėjant motinas, pa
dedant artimiB * varge1^^/nelai
mėje, išryškinant Lietuvos pra
eitį,! auklėjaut ir mokinant lie
tuvių tautą,, kuriant>grožinę ji- 
teratūrą, ugdant fizinį, tautos 
pajėgumą,! Stiklėjantf ir T>aren- 
giant kariUOTięhę koviž, Juriaiit 
karinį laivyną, stipriteiit tiu- 
to&Įienybę, saugumą'-S^C^/'tia 
siifcyhiėtoš’ bekeik' visęš 
Lftffivos gyvenimo

minėjimą

\ x kshi nmi j i ,

iHini |im<> rriiLif'i;h.

Srkilc informa< ijas apie mi 
mirmi sek atx’i \auu<m 
nulio i i cm Jo duosim kak 
vieną dieną

VEIDAI 
IR

DARBAI
I ( hicajrą atvyksta Lietu

ms Skautu J kūrėjas. “IJCTU- 
>' I sK O JI f SK AUTI J A”, T act.

Skautu [kūrėjo v. s. Petro Jur- 
ro-evi^r r bėjusi IcnyĮrn. si 

ip-ii, b*iTami. 2*^ 1-rs p;in - 
*Ą U chr agieciama?. \ bik^.o su-

Išėjusi iŠ spaudos ir galima gauti knygų rinkįjt,,

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 
'*į ' “-r

l)r Kaziu Šidlausku knyga apie Atnerikos lietuvių pMtau^ 
gas daryti Įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina flJMi.

Knygos bus išsiųstos, jfei. f Ujo ičdcis arba. Money-flQpteij*. 
: _ -_ =^-ssjMifcpasių»rti»*=t*Jini adresu:

N A U J 1 E OT
I7t’i HaMed St., Chicago. III. fiofilis

Ketvirtoji dalis atskleidžia kai- 
kurias kultūrinio bei politinio 
gyvenimo sritis išeivijoje. Gau
su pavardžių žmonių,-kurie šio-

ikia. Pavardžių rodykle ir auko
tojų sąrašais baigiama knyga.

C. Senkevičius, 

‘Tėviškės žiburiai” Nr. 1?
(1363), 1976.III.1X

VISI 
LIETUVIAI

it\

ONOJ 
1MV3H

Į -3

'^&įį4

>OQ
SVEIKINAME 
AMERIKĄ

McCORMICK ARI E CROWN THEATRE 
^ š/m. Balandžio mėn. 25 d. 2 vąk p.p^ / 

^NI^TĖLtUKUGA DALYVAUTI!
< P^R O'G R A M^d^E/r ~

VLADO JAKU BENO SIMFONINE MUZIKAt ATLIKS CHICAGOS SIMFONIJOS ORKESTRAS 

• VĘLIAVU PARADAS 
•IsVEI Kl NIMAI 'V 4- 
£SOLISTAI . < '

• CHORAI - ; -
• TAUTINIAI ŠOKIAI
• IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR 

ŠREINER1U ORKESTRAS ,‘
BILIETAI PARDUODAMI':: BRAZDŽldNIO KRAUTUVĖJE 2646 W. 71st. TEL. PR8-5^4

‘ ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR ,
’ r ’ rT1CKETRON 3O-TWE SHOPPING CENTER.

BILIETU KAtftOS: 4;' 3 jTR 2 DOLJ ?

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL.
'i -v : 43!s-^azs. . ; 7 ,

, "Mtaiėjufuii’^uaitl

Dream 
Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. 
^Novr, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true fasterthan ever before.

You can buy shares in your parti- 
cedar dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, Or the 
Band-a-Month plah where you bank.

SKIES E itOQOaocDCQ

"-'’m wūl be a reality.

Take stock in America.
< ■ Now Bonds mature in less than

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

- č: įgoi/:
žų x snsl ^4
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Rašo Vladas RasČiauskas

Dramblių saloje, pietiniame 
tos salos gale, veik visai prie 
vandens pakraščių, man teko 
matyti labai keistas ugniakal- 
nių akis. Būčiau galėjęs nieko 
apie nesakyti/ kaip nieko ne
parašiau apie Karaliaus Jurgio 
salos pingvinus. Visko tokioje 
kelionėje matyto ir pastebėto 
negali aprašyti, nes naujo ir 
įdomaus yra tiek daug, kad vis 
ko nesudės!, kad ir labiausiai 
norėtum. Man tenka praleisti 
daug šios Žemys keistų daly
kų, bet man atrodo, kad verta 
kelis žodžius tari apie tas vul
kanų jikįsr^y - /’r

Esu matęs daug ųgniakal- 
nių, turėjau ( progos .'įkopti *į 
Fužijama ir pamatyti kelis Ha 
vajų salų šaudančius ugnia- 
niuŽ Buvau tbėsiruošiąs *kppiT į 
Krakatua, bei laikas neleido 
tinkamai pasiruošti. Be laiko 
ir paskubomis nieko geresnio 
negalima padaryti. O kai ke
liauji po tolimus šios žemės už 
kampius, tai to laiko visuomet 
būna labai mažai; Vis norisi 
daugiau pamatyti, bet. pamaty
ti, bet.pamatymųi reikia laiko.

Iš viso Antarktika yra ugnia 
kalnių kraštas. Ten žemės su 

• dangumi •maišėsi, prieš kelis 
tūkstančius metų, vietomis ten 
ji maišosi dar iri šiandien. Jau 
minėjau, kad Ušuaja yra ne 
kas kitas, kaip tokios maišali- 
, nes likutis, bet; toliau į pietus, 
dar daugiau tos maišalienės. -

' ’ Pietų Ašigalyje yra 12, 400 
< pėdų ugniakalnis; Jisyvadina- 
x si Erebus. Kai jis pradeda vęrž

tą vardą paliko tokį, kokį bu
bo radę. Nuo 1910 mėtų, pir-v 
mos japoną ekspedicijos į An-

ELTOS INFORMACI.I" :
Politinės bylos ‘okupuoloj

Lietuvoj • - , ■ - -
.w < . . v . . ^OS- bylo' Andrei Tver-J tinimu ir pas sayeriaikymu sa-

Tbe .Christian ScienceMoru-i doch febo vo, bin. Amnesty Ln-inizdeto "C h n mik a Tckušjieh 
tor korespondentė Elizaberth/ernational Mfi'kvos skyriaus Sobytij” Nr. 28-34; 2. Naudoji-

iženklan. Jiovalevas pąskrlbė 
bado .streikų.

landžio 6 <1. numatytos spręsti Kovalevas buvo kaltinamas: 
svarbios politines bylos atidė-'l. Gaminimu, redagavimu, pla

tarktiką, tat ugmakalms visą pOnd 1975 m. rudenį' lankėsijsekretoriaus, ir Mustafa Džemi--mu’ Lietuvos Katalikų Bažnv- 
laiką tebesivadma senu grrf- Lietuvoj e kartu su JAV jauny) lev> Krvrėoloto. ų kovotojo už čios Kronikoje įlipusios me- 
kisku vardu. i politikų grupe. Šio dienraščio;^ teisę grįžti į savo Tėviškę*džiagos; 3. A. Solženicvno knv

1911 metais Ajmdsenas bu- balandžio 7 d. laidoje pask^b-įtry^, kur sov ietų buvo ma-| gos “Archipelag Gulag*’ turis 
vo pasiekęs Ęrebusą, bet tais tas jos ilgesnis straipsnis, kuria., ' • .
metais jis nieko nevertė. O kaį.me taip aprašo tris garsias Šo- __  ________
1923 jnetais Antafktjkon nu-vietų Sąjungos disųlentų bylas. ’’bendradarbiaujant
plaudė, fidm. Bv rd, tai į savo die . Katės stt pele žaidilbas: ba- vokiečiais.* Kaikur spėliojama, 
nyną jis įvairiausių dalyko svm 1 ' *■-
Erebusą prirašė. j

Be Erebuso, Antarlqikoje vrą. jie klausys. 
Teroro ugniakalnis. iškėlęs sa- j- _ . «. ..vo-gaiv, 40,9»a pėdu aukštoj f^.Sr»fa» meto ne-
raon. Sitas-padan'ses ’neapte,..-; Illauso' r‘Z' .’“•.l'1' 
. . . , . .. , -.. [dos, mokslininkai turetitų būtido, bet kai iiypradeda veržtis,’. . . .. .
tai visiem,. Antarkliko, avven 'k'tokl; -‘vej- jie - .1-
tojams suVėjia tokius didelės' «"■ abaI J?“ J.e'«u
bąirnes, kad nęzmo ką ir beda: ... - ’ .... J,
lyti. Erebusas paukščius sutup 
do ant žemės ir liepia ramiai 
pralaukti, kol dangus ir vėl pra 
siblaivys. Tuo tarpu Teroras 
jiems įvarą tiek baimės, kad 
jie niekur, ramios' vietos ne- 
•-randi. Pradžioje jie; pritupia kitai pasikreipusi žiotis. Ne vi metų atsfcaifymai iš’uždarbio 
prie žemės/bet kai pasiklauso * 
jtisios^grūmojimų, tai metasi į 
visas puseą_ Vieni metasi į van 
denį, ’ bet ten jjar arčiau. Ug- 
niakalnio kalba geriau girdisi ^šonai užšąla ir žvilga. Kol ug- 
vandenyj, negu žemės -.pavir-. niakahiis veržiasi, tai jis labai 
šiuje. Kai ugniakalniai siaučia karštas. Bet kai aprimsta ir už 
po vieną, tai jaunimas glau- eina Pietų Ašigalio šalčiai, tai 
džiasi prie senių ir ramiai pra jie aptraukia viską.ledu. Ledu 
laukia, kelias dienas. Pąvojui,gali būti aptrauktos ir pasisu-. 
praėjušgviši ir vėl atgija. Bet kimas tos besiveržiančios gerk 
buvo atsitikimų, kad vienu ir lės kelias. Ledas blizga, .o po 
tuo pačiu metu ne tik Erebus, ledų esanti anglis žvilga, tai 
bet ir Teroras rodė savo galią! ir sudaro žvilgančios akies įs- 
Tada, pasakojama, kad Anark pūdį. - k";

tis, tai visi paukščiai'pritupia įjįoje į§ tikrųjų baisu. Atrodo, 
prie -žemės, priglaudžia ausis ieriį arinaų, negu Ugnies 
ir klauso. O kai jis pradeda žemėje. •

Reikia neužmiršti, kad prie 
siaučiančių ■ ugniakalnių, ten 
dar prisideda ir baisūs šalčiai, 
žiemos inetu 70 laipsnių že
miau nulio yra normalus daly
kas. O jeigu prie to <Iar pridė
si 70 mylių vėją, nuolat pučian 
tj; iš Pietų,, tai šaltis bus iš tik 
tųjų labai didelis. Mane spe
cialistai mokėį kaip 70 Įaipsnįų 
šaltį pakelti 70 mylių vėjo ldips| 
nin, bet užmiršau formulę ir tuo būdu Amerikai savo dėkingumą bei pagarbą-jos teisinei — 
negalėčiau . pasakyti, koks;ten demokratiniai santvarkai, kurioje jos visos gali veikti pagal savas 
šaltis .žiemos metu būna. Nuo idėjas ir interesus. Mes savo, organizacijų gausa šiame minėjime 
šalčio; žmonės gali apsisaugoti 
tiktai įsikasdami į sniegą ir le
dą, žuvys lenda vandens gilu- 
riion, o paukščiai traukia į šiau 
rę, kur'nebūna taip šalta. < <

Bet Dramblio -saloje yrū tri
jų užakusimūgniakalnių labai 
pavojingos akys. Mokslininkai 
'važiuoja tų akių, tyrinėti, neš 
ten gali, surasti medžiagos, esan 
čios paČiame'žemės viduryje. 
Kiti ugniakalniai nesiveržia iš 
pačių Žemės ^idurių, bet Ari- 
tarktikos ugniakalniai taip da
ro. -

Be to, žiūrint kaip žiūrėsi, 
pačioje ugniakalnio gerklės 
gilumoje matosi žvilganti akis.’ 
Ekspedicijos nariai tą ugnia
kalnio akį keliais atvejais foto 
grafavo. Kiek jie ten filmų su
gadino— baisu pagalvoti. Vie
nas, atsinešęs ilgo vamzdžio 
aparatą, vos pats neįsirito.į 
ugniakalnio žiotis. Jiems buvo 
pasakyta, kad. arti neitų ir la-

versti savo pyktį, taivisa 
Anarktika . aptemsta ir kelias 
dienas saulė nesirodo. Tai bai
sus'vulkanas kokio nei vieno
je kitoje/pasaulio vietoje nėra. 
Priejomums .neteko jiriyažiuo 
li,;.-neš;.jis. būva vis dėlto gana 
toli. Kai sakau toli, tai noriu 
pasakyti; kad' jis buvo kėlių 
šimtų mylių atstumoje. Reikia 
neužmiršti, kad: visa Antarktį- 
kaSyrą- tokio dydžio, kokio yra 
'visa Ąusferąlija, o Naujas Ze- 
4ąn«Ujas Attii kėlias; galėtum į 
'Antarktika sudėti ir dar vietos

Kaiį) tds žodis''aisira'do ir ką 
-jis .ištįkriįjų reiškė '— nėr vie^ 
vhąsįiiio^įninkfet.'mąn nępasa- 
?k^>Viėni^>^;tJPK;4ai būfsr 
: graikiško žodžidĖ.reiškiančio 
’naktį.’ Graikų aijf&Iogijoje bu-

Ėreb u s ąs, ■ ten jis a tk elia- 
yęs*iš Ahfirictilą^jo gal; jį par- 

;^iręžėA^eni’rgrąĮičį\įūrininlčaį,: 
ioirie? labai , ąifltšti plaukiojo 
po<pasaulį. Senais laikais, kai 
dar Atlantas nebuvo nuo Eū- 

v ropos atskilęs, tai* ir Antarkti
ka nebuvo tiek į pietus nuslin- 
kusi, galėjo graikai tam kalnui 
.vardą duoti. . .

Kaip ten bebūtų,.kai japonai 
pasiuntė /pirmą ekspediciją į 
Antarktiką, tai" jie. jau rado 
Erebusą. Jis buvo užtraukęs 
naktį kelioms dienoms. Japoni 
jos jūreiviai nežinojo, kur jie 
buvo įvažiavę. Nieko iš -dan
gaus krintančio . nematė, bet 
buvo tamsu Pirmieji japonai

* PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
! ; IR ŽEMDIRBIAMS z

Dr. Jūuat Dauparas. ŽEMĖS OKIO 1VIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 196Š metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią: žemės ūkio Švietimo problemos ūkininkų krašte, n 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 kultūriniu laimėjimų, šiandienų, 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 lietuviu 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.
b Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060$ 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

siniai ištremti 1 d 11 m. per ant
rąjį karą, nes sovietu buvo ap- 

: sa

jiniu su tikslu platinti ją; 4. 
Siuntimu j užsieni kai kurių 
antisovietinių . dokumentų; 5.

kąd tų bylų sprendimas buvęs 
atidėtas keblupiams ryšium su 
Švedijos Minister!o Olof Palme 
tuo metu numatytu vizitu iš- 
vengti. ’ Oficialiai tačiau buvo 
pranešta, kad by los atidėtos dėl 
teisėjo ligos, b •. - <• T

Trečia byla,— biofiziko Vale
ri Maręsin — bus svarstoma 
balandžio 14 d. Vilniuje. Mare- 
sjn kaltinamas atsisakymu liu
dyti Sergei Kovalėvo byloje. 
Dabar disidentų bijoma, kad 
jam kaltinimą pakeis: vietoj at 

Kiti pasakojo, kad. ten ne sisakyiįįo liudyti teisme, už. ką 
Žvilgąnti ugniaKalrrio akis, o bausmė yra pusės

bai daug nesilenktij, bet bene

i gerklųs būtų neišlindęs,'nes 
nebuvo žmonių ir nebuvo prie 
monių. Ten reikia turėti ilgas 
virves, virves kopėčias.

Kiti pasakojo, kad ten ne

suomet besiveržianti' lava gali 
tiesiai į viršų veržtis. Kartais 
jai tenka sukinėtis. Kai pasi
suka, tai ugniakalnio gerklės

iki 25%. algos, j am gali būti pri 
kergtas kaltinimas, kad sklei
dė antisovietinę medžiagą. Jau 
per Kovalėvo teisiną jis buvo 
apkaltintas gavęs A. Solženi- 
tsynb knygą “Archipelag Gu-. 
}ag” tikslu ją reprodukuoti. Vi-- 
są tai rodo, kad sovietų griežta:

(Bus daugiau)

Padus išvažiuoti ' 
iš vergijos
Pirminių rinkimą' reikalais 

Wincansine lankėsi preziden
tas Fordas ir turėjo pasikalbč 
jimus su etninių grupių orga
nizacijų atstovais. Kalbėdamas 
Milwaukee mieste , balandžio 
2 d. su etninių organizacijų at
stovais, iškilus klausimui apie 
išardytų šeimų susijungimą ar 
norinčių atvykti. į Ameriką iš
kvietimais, prezidentas atsakė, 
kad tokiais atvejais, kada iš 
Maskvos pavergtų kraštų žmo
nėms bandoma išvykti truky- 
mai, kas pagal Helsinkio susi
tarimus yra laužymas susitari
mo, visados reikia pranešti jam 
ar Vaisi, departamentui, nųro

tikrų -pareiškimų.

Teise: okupuotos Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
Ignotas Mykolas (?) (Posčv, 
1976 m. Nr. l). Jis 1974 metais 
teisė, penkis lietuvius “nacio 
nalistuš”. Valstybės prokuro-ldant patekusio;į.sunkumus iš- 
ras — Jurgis Bakucionis, kuris vykti į užsienį asmens pavar- 
po “penkių proceso” buvo pa-[dę, vardą, gyvenamąją vietą, 
keltas į pirmąjį Lietuvos pro-, dėl ko atsirado trukdymas ar 
kuroro padėjėją. Advokatas — jo priežasties atsiradimas. 
Gregorijos Gavronskis savo lai Tokius skundus ar prašymus 
ku buvo paskirtas ginti Kudir- rejkia siųsti ne jam asmeniš
ką, kuris tačiau atsisakė nuo j kai ar į Valst. departamentą, 
jo patarnavimų, pareikšdamas: j>e[ nukreipti pati etninių gru- 
“Jeigū Gavronskis yra doras • • y -- - -- ”
žmogus ir gins mane pagal są- adresuojant 
žinę, tai sau tiktai pakenks, atresu: Dr. M. Kuropas, White

vidiniu įteikti prašymus ar 
skundus, kurie tuojau gau* ihh 
tą eigą, nes nereikės persiunti- 

'tinvjinių iš vienos vielos į ki
tą, nuo vieno valdininko prie 
kito. Susipažinus su skundais 
prezidentui, su jo rezoliucija, 
jie bus įteikti vykdymui Vals
tybės departinenlui-liesioginei 
valst. sekretoriui. Kas turėtų iš 
lietuvių tokių prašymų ar skun 
dų ir norėtų juos įteikai asme
niškai. prašomo balandžio mėn. 
25 d. 2 vai. atvykti į Bicenten
nial minėjimą ir čia bus skun
dai ar prašymai įteikiami pre
zidento patarėjui dr. E.'Ar?p'4K 
asmeniškai. Reikalus padės at
likti minėjimo komiteto pirmi
ninkas dr. V. Balčiūnas. Prezi
dento patarėjas dr. Kuropas 

.yra pakviestas į minėjimą, su
tiko ir dalyvaus. C. K. T.

Tokius skundus ar prašymus

‘Jeigli Gavronskis yra doras pių jo patarėją dr. M. Kuropą, 
t prašymus tokia

keitusi. ’j.’
Sergei Kovalev, vienas žy

miausiųjų kovotojų dėl žmo
gaus 4eisių Sovietų Sąjungoje, 
1974 m. gruodžio 9 d. Vilniuje 
buvo nuteistas 7 metam kon- 
centracij os sto vyki os. Pro testo

jeigu gi jis nedoras ir vaidins! 
antrą prokurorą, kaip tatai 
dažnai būna Lietuvoje per po
litinius procesus, tai aš ma
nau, kad mano byla yra tokia 
nesudėtinga, kad pakaks ir 
vieno prokuroro”.

Kovalevas, kaip ir Kudirka, 
atsisakė nuo jam skirto.advo
kato. • (ELTA)

House, Washington, D. C. 20500.
Dalyvavęs pasikalbėjime dr. 

Balčiūnas, kaip lietuvių tau-ti- 
nės grupės atstovas, asmeniš
kai, susitarė su dr. M. Kuropu, 
kad jis atvyks į Bicentennial 
lietuvių komiteto minėjimą, 
įvykstanti 1976 m. balandžio 
mėn. 25 d. 2 vai. po pietų, Mc
Cormick salėje ir čia jam bus

GM sustabdys 
Shevetės gamybą 
Amerikiečiai staiga pakeitė 

skonį ir pradėjo daugiau pirk
ti didesnio modelio automobi
lius, taip kad mažųjų auto par 
davimas, jų tarpe ir Chevette 
markės, labai sumažėjo. Todėl 
Chevroleto bendrovė gal būt 
įsakys GM Wilmingtone esan
čiai montavimo įmonei šustab 
dyti Chevette markės mažų 
mašinų gamybą.

SKAITYK Th KITAZ PATARK 
DIENRAŠTI •NAUJIENAS•

VELTUI iš' UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

ORGANIZACIJOMS
S *- ~ ' ' ■■-. - . - ' . i

Kvietimas dalyvauti JĄV 200 mėty sukakties minėjime
Šiais metais. JAV /mini savo nepriklausomybės 200 x mėtų 

sukakti. Minės ją visi šio krašto žmonės, taipgi ir Amerikos lie
tuviai savo kolonijose. ~ 4

Chicaga yra didžiausia Amerikos.lietuvių .kojonija. Todėl ir 
.šios sukakties ^minėjimas joje turėtų būti įspūdingiausias. Svar-- 
bu, kad minėjime dalyvautų visos mūsų organizacijos ir parodytų

pasireikšime sava, dvasine kultūra ir gebėjimu gražiai sugyventi 
visame mūsųidėjinime .spalvingume. ' ; ;

Chicagos ir apylinkių lietuvių 25-kios organizacijos savo 
atstoyų susirinkime ėmėsi iniciatyvos š. m. balandžio 25: d., Chi
cago j e, McCormick salėj e suruošti tokį didelį,' įspūdingą JAV 
200 metų minėjimą ir tam reikalui jos išrinko specialų komitetą.

Tas gi komitetas kreipiasi į dar savo norb dalyvauti minėjime 
nepareiškusias ir apylinkių lietuvių organizacijas, draugijas, klu
bus, kultūrines įstaigas, prašydamas įsijungti į minėjimo paruo
šimo komitetą ir prisidėti prie paruošimo darbo. \ . J

Komiteto adresas: 2951 West 63rd St.-, Chicago 60629. Komi-; 
tetas veikia kasdien nuo.7:00 iki 9:00 vakaro, Tel. 434-4600.

Dr. V. Balčiūnas,
y Komiteto pirmininkas

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
_ ar i, . k r _ x

\ * Kiekvienas lietuvis, kūnam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
, vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapaėlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atriminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 1 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol/

Juozas Kapažlnskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Daba 
yra natūrali ankstesniųjų ^atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

' kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga panai ai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol. < -

čIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudalduose. 
Klaipėdoje ir Palangoje.' Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. ■;

D.- Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONt | 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 PARAŠTĖJ K. 
84 psl. Kaina $1 JO.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami .

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. JM0S

atsilankant darbo valandomis arba užsekant peštu Ir pridedant 
2ek| ar pinlginf perlaidą.

aplpiw
Vz$ž;z*^/-

«oS.:ŠiKSm& ioiB&v. •XiX4’»žv. :->ž->.-::;:<<-> ><:

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA 
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UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

■ ■■ i

Universal 
SAVI N GS 
1800 S. HALSTED

SAV NŪS AH a“000* are 
jnv 11 VJkJ sured up t0 $40 
1800 S, HALSTED by the FEDERAL ŠA V-

11 INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR- 

■■ ATION.
Located Just south of the Chkaięo Circle Campus
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Norėjo pakenkti minėjimui
Chicagoje ir jos apylinkėse susidarė lietuvių komi

tetas, kuris ryžosi kartu su amerikiečiais paminėti 200 
metų JAV nepriklausomybės sukaktu. Iniciatoriai suk
vietė Chicagos srityje veikiančias 27 organizacijas , ir ry- 
žosi galimai graičiau ir įspūdingiau šią svarbią sukakti 
paminėti.

Komitetas savo pirmininku išrinko Dr. Vytautą Bal
čiūną, jau kelinti metai praktikuojantį mediciną Wis
consin valstijoje, Kenosha mieste, ir dalyvaujantį lietu
viškame visuomeniniame gyvenime. Jis retkarčiais at
važiuodavo Į Chicagoje ruošiamas konferencijas ir pa
sisakydavo spaudoje svarbesniais mūsų visuomeninio 
gyvenimo klausimais. Naujienų skaitytojai Dr. Balčiūną 
seniai pažįsta, nes jis labai gražiai ir tiksliai-aprašydavo 
svarbesnius Wisconsino lietuviu darbus. • *

Minėtas komitetas posėdžiavo kelis ‘ kartus, aptarė 
Įvairiausius pasiūlymus 200 metų sukakčiai paminėti, 
nusamdė McCormick salę, esančią pačiame Michigan 
ežero pakraštyje ir kviečia visus Chicagos ir jos apylin
kių lietuvius kartu su amerikiečiais paminėti šią reikš
mingą sukaktį

Kad viskas gražiau, kultūringiau ir Įspūdingiau 
praeitų, paruošė gerą programą. Komiteto nariai susi
tarė su operos dainininku Algirdu Braziu,/kad jjs prisi
dėtų prie šio minėjimo. Be solisto Brazio, komitetas susi
tarė su soliste Prundencija Bičkiene, kad ji savo malonų 
ir stiprų balsą Įjungtų Į šios šventės programą. Šie du 
populiariausieji lietuviai dainininkai, Chicagos simfoni 
jos orkestrui akopanuojant, parodys amerikiečiams, kad 
lietuviai gali ne tik lietuviškai, bet giesmę kitą gali ir 
angliškai užtraukti.

__  I

Be, dainos ir geriausios muzikos, lietuviai dar pa
šoks amerikiečiams kelis lietuviškus šokius ir savo dai
nų bei šokių pynėmis Įsitrauks i amerikiečių ruošiamą 
svarbų laisvės ir nepriklausomybės minėjimą. Viskas pa
daryta su saiku, kad nenusibostų tomis pačiomis giesmė
mis arba tais pačiais šokiais. Programa bus trumpa, 
tvarkinga ir pavyzdinga. Susirinkusius palaimins nuo 
komunistų pabėgęs lietuvis katalikų vyskupas V. Briz-

gys, o užbaigos maldą paskaitys evangelikų kūriig«.u An- 
sas Trakis. * .

Kaip dainininkai, taip šokėjai, taip ir kiti progra
mos dalyviai Chicagos lietuviams yra gerai pažįstami, 
nes jie aktyviai dalyvauja kituose parengimuose, dėsto 
savo mintis, aiškina nelemtą pavergtos Lietuvos būklę 
ir kultūringomis priemonėmis stengiasi paveikti ameri
kiečius, kad ir jie Įsitrauktų Į laisvės kovą ir padėtų lie
tuviams išsilaisvinti iš pačios didžiausios vergijos.

Jeigu paklaustum sveiką protą turintj lietuvi, kuo 
jis tokiu 200 minėjimu galėtų būti nepatenkintas, tai jis 
nieko negalėtų pasakyti.Jis tiktai pasidžiaugtų, kad Chi
cagos lietuvių tarpe atsirado pakankamas lietuvių skai-' 
čius, kurie ėmėsi inciatyvos tokiam dideliam įr svarbiam 
darbui.
, Nežiūrint Į visa tai, vis dėlto Cicagoje atsirado gru
pelė mūsų tautiečių, kurie iki šio meto nežinomais 'sume
timais, buvo priešingi šiam Amerikos 200 .metų nepri
klausomybės sukakties minėjimui. Jiems nepatiko daini
ninkai, jie nemėgo išnuomotos salės, jiems nepatiko ko
miteto pirmininkas Dr. Balčiūnas. Kai- paklausdavo, ko
dėl galėjo nepatikti patys .populiariausieji ir inėgiamiau- 
sieji lietuviai solistai, tai neturėjo jokio rimto pagrin
do savo užgaidom pateisinti. Kai paklausdavo; kodėl lie
tuviai kartą Į šimtą metų negali paimti didelę ir nau
jai pastatytą salę ir ją pripildyti? Juk lietuviai ne vieną 
kartą pripildydavo didesnes sales, negu ’ dabartinė Mc
Cormick salė. Lietuviai pripildydavo didelę Ashland au
ditoriją ir kitą tiek susirinkdavo prie. jos, užtvindyda
vo visas gatves ir apylinkes. Susirinkdavo,, kalbų išklau
sydavo ir ramiai išsiskirstydavo. .

Amerika lietuviams daug davė. Davė ji seniems lietu
viams imigrantams, daug davė ji ir naujiems;. Seni lietu
viai privalėjo bėgti iš Lietuvos žandaro persekiojami, o 
naujieji bėgo nuo čekistų ir raudonosios armijos. Bet 
risi Amerikoje Įsikūrė, šeimas užaugino, vaikus iš moks
linio ir Įsitraukė Į vietos ekonominį, visuomenini ir net 
kultūrini gyvenimą. Lengviau buvo Įsikurti, naujai atva
žiavusiems, nes jie čia atvyko apsišarvavę mokslo žinio-
mis, aukštų mokyklų liudijimais ir gerais amatais bei 
specialybėmis? ■ z :

Amerika buvo gera ne tik seniems imigrantams, ji 
buvo drauginga ir gera naujai atvykusioms. Ji pravėrė 
savo duris Į mokslo Įstaigas, Į mokyklas ir leido Įsitrauk 
kti Į visuomenini gyvenimą. Kaip naujai atvykusieji, taip 
ir anksčiau čia atsiradusieji; kaip prieš 20 metų čia gi
musieji, taip ir šimtmečio pradžioje Amerikoje dienos 
sviesą išvydusieji privalėtų panaudoti šią progą, susi- 
lietuviai supranta 200 metų nepriklausomybės/sukakties 
lietuviai supranta 200, metų nepriklausomybės .sukties 
reikšmę, nes lietuviams teko nepriklausomai tiktai tris 
dėšitmečius. gyyenti. Lietuvos nepriklausomybę lietuviai 
laisvai tiktai Amerikoje gali minėti. Lietuvoje apie kraš
to nepriklausomybę prasitarti pavojinga.

Vieningai) organizuotai parodykime amerikiečiams, 
kad mes, švęsdami Amerikos 200 metų nepriklausomybės 
sukakti, prisimename ir pavergtą Lietuv. Kad mos su
prantame nepriklausomybės ir laisvės svarbą, ir norime, 
kad mūsų broliai ir seserys būtų laisvi ir patys galėtų ne
priklausomai savo reikalus tvarkyti. Dalyvaudami Ame
rikos 200 metų nepriklausomybės sukakties šventėje, mes 
padarome amerikiečius kovos už Lietuvos laisvę- daly
viais. -

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
BLDAPEŠTO BARAS

Kur buvo keliolika viešbučių, dabar Dunojaus 
krantinėje stovi vienas, daug didesnis ir aukštesnis 
už anuos. Anksčiau iš viešbučių maitinosi didoka gru
pė žmonių, dabar pelną neša valstybei. O gal Vengri
joje viskas truputį kitaip. Gal čia savo nagus prideda 
ir aukšti valstybės pareigūnai.

Ne tu rėja u
vengriškas “komunizmas 
rusiškasis. Jis 
lietuviams.

Dabar \ ra

progos visko išaiškinti, bet žinaiu kad 
ne toks žiaurus, koks yra 

ne loks žiaurus, negu rusų primestas

vienus didelis viešbutis, kuriame priv 
visi užsieniečiai. Vengrai žino, kas at

važiavo ir kur ajisistojo. lai žino ir Lietuvoje. Jeigu 
užsienietis alvvko j Vilnių, lai jis privalo apsistoti 
“Gintare* , o jeigu apsistojo Budapešte, tai jis turi ap
sistoti ne kokiame vengriškame viešbutyje, bet dide- 
liama "‘Internacionale“. “Internacionalu'’ jis vadina
si net ir dabar, kai oficialiai jokio “Internacionalo” 
jau nėra, nes Stalinui jis jau nebuvo reikalingas, per 
brangiai kainavo.

Jau minėjau. k;id lame dideliame ir naujame vies- 
butvje \ ra didelis tiarai. Is pirmo žvilgsnio jis turė
tu pirmon eilėn tureli qcru vengrišku gėrimų* Veng
rai turį gerų vynų, pas juos buvo ir stipresnių. Bet 
tame didžiajame bare nesimatė nei vienos #**Tokajo” 
bonkos. Ten buteliu stovujo didžiausios 
karo melu artilerijos sviediniu, bet nei 
dinvs nebuvo vengriškas arba rusiškas, 
“sviedinių” buvo amerikietiškų, vėliau

eilės, kaip 
vienas svie- 

Daugiausia 
sekė angliš-

DR. A. PALAIČIO PASKAITA 
SKAITYTA CHICAGOS LIETUVIAMS

(Tęsinys)
O p. Zalatorius nebuvęs jokio

se stovyklose, pataikė gerai žy
giuot, su okupantu vieną taktą 
ir puikiai su juo sutardamas.

Tas ponas Z. Kalbėjo tenai, 
kai jis tik į okupuotą Lietuvą 
įvažiavo, tai jis jau tuoj pama
tė kolūkių pastatus, gražius ga
myklų korpusus ir jis iš to su
prato, kad Lietuva buvusi se
nuolių artojėlių kraštas jau vir
to modemišku industriniu kraš-

Žinoma, tas labai patiko oku
pantui. ■' ■

Ar mes šiandien galim pasa
kyti, kad tai buvo kalba į mūsų 
brolius lietuvius? Ar šita kalba 
turėjo ką nors bendro su mū
sų broliais lietuviais?

Pono Zalatoriaus kalba nieko 
neturėjo su jais, ji buvo prieš 
juos. Ar mes nežinom, kad tie 
kolūkių pastatai yra pastatyti, 
kad mūsų brolius varu suvarytų 
Į tuos kolchozus, kad jie pasku
tinį kąsnį duonos atiduotų,, kad 
jie visą laisvę atimtų,'.tik tam, 
kad galima būtų j uos lengvai 
sekti, juos persekioti ir kad jie 
savo sunkiu darbu okupantui 
dirbtų, patys alkani būdami.' "

Mūsų brolis lietuvis, ašaras 
šluostydamas, einat į tuos kol
chozus ir neapsakytą vergiją.

O dabar pažiūrėkim Į tuos 
“gražiuosius” korpusus, gamyk
las kuriais tas p. Zalatorius gė
ris. J? -'j
' Ką jie duoda mūsų Lietuvai 

ir lietuviui?
Pirma, jie užteršia gerą'Lie

tuvos orą; užteršia taip, kad net 
augalai išdžiūsta aplink, miškai 
išdžiūsta' apie tuos gerbiamus 
korpusus, o į f uos korpusus su
gabena- darbininkus iš Rusijos. 
Lietuviai per. prasti, nemoka, 
dirbt tose gamyklose. Taip’pri
veža rusų, juos aprūpina darbu, 
jie -atima .vietą ir lietuvio, jie 
padeda' skriausti lietuvį, perse
kiot, o tie gaminiai tų korpusų, 
gamyklų, jie vežami į;; Rusiją, 
išgabenami visi. Tai kam tie 
gražūs korpusai, ’ ponas' Zalato
riau? ' ' ‘ ' t ’ ’ • '7- . 7z

Okupuotos Lietuvos moksli
ninkai susibūrę-, nutarė ir.pra
šė okupanto, kad kiek galima 
mažiau tų korpusų statytų, nes 
jie per daug Lietuvą naikina...

Tai ar tie korpusai duodą Lie
tuvai kokios naudos, kurias tas 
p. Zalatorius su tokia pagarba 
čia mini. Priešingai mūsų tau
ta, likusi ten, būtų labai laimin
ga, jei tų korpusų nebūtų ir jei
gu juos iš ten galima būtų iš
naikinti. ~ f'S.7

-r- 1- rr r m - rx at i tt t t tt at za Tai kodėl tas ponas ZalatoriusGARSINKI T E S NAUJIENOSE ten nuvažiavęs juos taip giria,

ki, prancūziški ir net portugališki, bet nesimatė veng
riškų. Nebuvo nei rusiškų. Matyt, kad rusiškų sviedi
nių pistonai buvo negeri, jeigu baro eilėn jų nepasta- 
tydavo.

Akimis perėjau visas bare pastatytas bonkas, bet 
rusiškos bonkos niekur nemačiau. Manau, kad kur 
nors bus užkišta rusiškos degtinės bonka, ber aš jos 
nepastebėjau. Man vengrai pasakojo, kad rusiškos 
vodkos pas juos niekas negeria. Jeigu Į barą užeina 
rusai, lai jiems pirmon eilėn rūpi paragauti ameri
koniškos degtinės. Į vadką jie nenori ir pasižiūrėti. 
Rusai vodkos gauna pačioje Rusijoje, o jeigu kuris 
tarnybos reikalais yra pasiųstas į Vengriją, tai nori 
paragauti užsieninės, o ne rusiškos. Pirmoni eilėn ru
sai paprašo amerikietiškos, o kai jiems duoda “Ga- 
nadian Clubo” stikliuką, lai jie susimaišo, jiems ne
aišku. kaip amerikiečiai gali gerti kanadišką degtinę, 
o ne kurią kitokią. Jie užsako burbonus ir kitokios 
degtines, bet labiausiai ir jiems patinka kanadiško- 
ji. Jie. vargšeliai, kad ir las "Canadian Club’’, yra toks 
amerikoniškas, kaip ir Kenlucki burbonas. Rusas 
negali suprasti, kaip degtinė gali būti tarptautinė.

Kodėl tau geriausia patinka “Canadian Club"?
— manęs paklausė patarnautojas.

— Geriausia patinka todėl, kad ji sveikiausia, — 
jam atsakiau. — Kai išmeti stikliuką arba du, tai nei 
galvą neskauda, nei krūtinės nedegina ir apetitą su
kelia. O jeigu geri kokį kitokį gėrimą. Tai jis nėra 
toks naudingas žmogaus organizmui, kaip “Canadian 
Club." , , ■ ‘ ‘ •

Amerikoje yra ir kilų gerų degtinių, kurias gali 
gerti kaip geriausius vaistus, nieko tau neskaudės, o 
liktai gera padarys. Tau nereikia ir pas Lydytoją eiti,
— aš jam aiškinau. — Amerikoje geri gydytojai taip

<-u
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koją žygiuot ir jiems padėti 
dirbti, bet ne su. okupa 

Noriu pasakyti, kad
vieningi, bet jei matome,.

- vienybę ardo? nejaugi jiė yra agentas niusų ^.^

Kas jis bebūtąja* Jis eilinis 
Bendruomenės narys ar parai-Tuo aš nenoriu- tikėti, grei

čiausiai yrą aklas, apakęs.,
Man teko pasikalbėti su žmo

nėmis, atvykusiais iš ok. Lietu
vos, jie klaūsS, kodėl mes gabe-“ 
nam savo vaikus į pionierių sto
vyklas, juk mes, ten gyvendami, 
ir mums gresia baisiausios baus
mės už tai, bet mes ginam savo 
vaikus,į.^aą.jid nepakliūtų į 

tas stovyklas, o jūs, čia būdami 
laisvi, gabenat savo vaikus į-tąs 
stovyklas, į kurias mes nenorim, 
kad mūsų vaikai ten pakliūtų, 
taiką mums d^ar atsakyt?

Kada mes sakome, kad mums 
reikia bendrauti su mūsų tautos 
dalimi, o mums mūsų tautos sū
nūsir dukros šitaip sako atvy-

šalin iŠ mūsų tarpo. ' A
Tad aš linkiu vieningo darbo, ■ 

stiprybės ir pasisekimo jums ir 
visiems, kurie nori dirbti mūsų 
tėvynei ir mūsų tautos laisvei.

(Pabaiga); .s.A .' ' z

Švedijos karalius 
Čikagoje

Didoka Švedų kolonija Či
kagoje-ir jos apylinkėse pris- 
skaito ’apie 300.000 švedų kil- 
mės asmenų. Švedijos pirapį^

je gal būt.bus išlipę dar kolo- 
mjaįiniais laikais^Atsakysim, kad mes bendra

vom ne su ta likusia tautos da
limi, bet su: okupantu, M tuo, 
kuris juos smaugia, vergais pa-: vėje švedai pasistatė pirmąją 
vertė įr kuris juos į Sibiru velką 
ir į psichiatrines. 'ligonines ki
ša, ' . . ‘ / ~~ - ’ •. ■ •- '’/.’

Pagalvokim apie mūsų tautos 
sūnus, kurie mirčiai žiūri į akis 
ir eina į kalėjimus, jie gina sa
vo nusistatymus.

Pažiūrėkim Nijolė Sadūnaitė

mmerdale ir Edgewater vieto- 

švežlį liū teromjtbdzriyŠą 18Š2. 
mį.-kurią Švedijos karalius 
Carl XVI Gustaf, būdamas Či
kagoje, pasistengė aplankyti ir

das. į

dijos karalius, prisiartinę^ prie

kaip pav.' N. Sadūnaitė pasakė5

šia diena visame mano gyveni-
"j- j-..* .■ . ~ .

dyti kaip, aš myliu šavo tevynę, 
kaip aš myliu savo tautą ir kiek 
aš dėl- jos pasiaukojū’C ,. ;

lįąūjant, esantyvis naujoje 
toje, yra didelė paguoda rastis 
tokioje gražioje. bažnyčioje ir 
tokioje -dienoje, kaip, šiandie 
kad. .turinieti *
/ Po to karalius apsilankėIve 
diškame Tribune laikraščio re-
i ..k-’.--’ ■ ' » . ■ aat-;

važiavo į okupuotą Lįetuvą ir 
gyrė tuos pastatus,'galėtų tą pa
sakyti teisme, Jei jam gręstų 
mirties.bausmė už tai? Bet Ni
jolė Sadūnaitė nebijojo to, nors 
jai grėsė mirties bausmė.

Taip reikia kovoti už mūsų 
kraštą mūsų; tėvynę. Mes turim 
su tais'bendrauti su tais turim 
eiti vienu keliu, kurie’kovoja už 
mūsų tėvynę prieš okupantą.

Už ką žuvo Kalanta? Ar jis 
žuvo, kad mes galėtum savo vai
kus vežti į pionierių’stovyklas, 
ar kad mes galėtum nuvažiavę 
į okupuotą Lietuvą' panegirikos 
kalbas sakyti ? ' / ? r •

Kalanta' mirė liepsnose, kad 
parodytų pasauliui, kaip-Lietu- 
va trokšta laisvės, nepriklauso; 
mybės..T,' .

Mes, čia dirbdami Bendruome
nėj ar kitur, neturim manyt,
kad mes esam viskas/—-n^Tvis- sų, reikalaujančii^ atsisakyti.’ką 
kas yra tenai mūsų tėvynėj- Talijos ir
mes sų jais «ttu^m eita, koją į publikos “stoną”. '

liau, 5248 N. Clark, atidarė 
Švedijos muzėjų, kurį įsiteigė 
?Skandinavijbk^ ]B’e'ffdrotiiėnė 
specialist! Amerikbs"20O3iįeių 
nepriklausomo gyvemmo 
;a. Muzėj ausįsteigė j ai karaliui 
Teikė bronzinį medalį ir itojr' 
stiklų iremuotą 2 dolerių bank 
.notą," -■' •• ■$A
i.. ’4 N - - 7 -A -y

Karalius lankėsi taipgi ir 
švedų pensininkų draugijos iš
laikomuose sen eli ų w namuose, 
2320 .PioneCT’jKtff^ūr. paa&ai- 
-bėjd su švedų,-JLcdm I, jofidsti? 
nu, turinčiu 84 m. amžiaus .ir 
su jo žmona Ėdithe, turinčia 
81 m. Seneliai, įkaralių. 
kino .su vedybomis, kųriosį 013 
nomą^ gali būti paskutinės 
dųy karališkoje šeimoje^ Jtiės 
Švedijoje daugiau-atsiranda;įąL

f
I
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išmeta po-stikliuką, kad būtų daugiau drąsos' ligai į 
akis pažiūrėti. Yra vienas kitas modernus gydytojas, 
kuris degtinę'draudžia, bet kiti- nieko nesako...

Be degtinės, tame" pačiame bare mačiau ilgiausią 
eilę cigarečių. Stovi išsirikiavusi ilgiausia eilė, kaip 
kareivių. Degtinės bonkos stovi viršutinėje baro len
tynoje/ o. cigaretės stovi žemesnioje. Ir čia pinnoje ei
lėje i r didžiaŽIaųsioje vieto je "stovi amerikietiški įvai
rūs cigaretai. Gali pirkti vieną pakelį, bet gali išsinešti 
ir visą-paką. Niekas tau nieko nesakys, liktai mokėk 
už viską doleriais. J J,- Į

'JA’.7'..j.-
Už baro patarnautojai visi yra jauni vyrai-, jie ne 

lik mandagiai patarnaują gražia angliška kalba, bet 
amerikietiški akcentu kalba. Jie kalba angliškai sn 
klientais, bet angliškai jie susikalba ir tarp savęs.

Išsikalbėjęs su tais bartenderiais, nustačiau, kad 
Vengrijoje geriausia yra amerikiečių degtinė, amėrL 
kietiškos cigaretės ir dar jie pridėjo kad geriausi yra 
Amerikos automobiliai. Vengrijoje jau minėjau, kad 
alsiradęr dąug Kadaro “milijonieįcię?? Jie turi automo
bilius, beb tikimas hulijonierius turi dar ir arherikietiš- 
ką automobilį. Ten labai geru skaitomą^ JBuickas, 
Chevroletasj o kas pajėgia įsigyti Mercury a/bą LDT, 
tai jair ^^ui.di^etis poiyią. U . y A

Jie taip pat pripažįsta, kad,geriausia yra Anglijo- 
jpe austi. 'Yra gerų ir amerikietiškų drabužių, bet vis 
dėlto angliški geresni; prancūzai gamina gerą kon- 
įaką- į • ,

Bet>svarbiausia, Vengrijoje geriausias yra Ame
rikos doleris? Dolerių dabar yra irtdaugiau, kitos vals
tybės savo pinigus vadina doleriais, bet'JAV doleris 
yra patį^&riausis. ' į t

Paklausiau bartenderių tokį klausimą: >
_ ____ ___ __ . *•; - -

, t (j jją gero jr gėriausfoį turi' rusai: ”
' Bartenderiaį pradėjo šaipytis ir .dodyti ilgas lū

pas. Pradžioje nieko nesakė, bet kai apsidairą ir įsiti
kino, kad pavojingo ruso artumoje nesimatė tai vie
nas priėjo prie manęs ir tarė?'

— Rusai turi’gerą gerklę...
—Bet gerklės negali parduoti, — jiems pastebė

jau. ?< <.

— Ne, savo gerklės jie negali parduoti, nes-vargu 
ar atsirastų pirkėjų;

Gerklęs savo jie neparduoda,y bet stengiasi par
duoti “štbfą” kuris eina iŠ gerklės., JBeCtąs^f'štof^ 
tinka tiktai žmonėms^ mulkinti. Laisvasis,pasaulis jįjį 
pradeda pažinti rusišką gerklę. Labai didelę turėjo 
Nikita Chruščiovas, nemažesnė yra ir Brežnevo, 
p neveikia laisvame' .pasaulyje. Jo gerklė sfehūkbis 
daro tuose kraštuose, kur yra užkimštos kitos gedt-
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gerklę labai lengvai ažmfeupiA.. Kartais užtenit*>'vtett»
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Valandos pagal susitarimu

Phone: YArds 7-1911

$5.00
$3.00

$zoo
$530

$3.00
$2.00

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

atei-i 
kaip 
1869 
(lie-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES 
K GERKLES 1AGOS

MOV I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumo. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

N9S’ K1LKVIEN0

Mielas, lietuvi nežiūrėkime, 
kas skelbė ar neskelbė, jeigu 
tik Sveikata ir kitos aplinky
bės leidžia, dalyvaukime, mi
nėtame minėjime. Nesikompro- 
mi tuokime amerikiečių akyse. 
Galėsime pasipešt! po‘minėji
mo? Stasys Juikėnas

LIETUVIO* *

DRAUGAI IR BIČIULIS

Smokey’s friends 
Moii’tpldy 

with matches!

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO eili
nis nariu susirinkimas įvyks trečia
dienį, balandžio 21 d. 1 vaL popiet 
Gintaro salėje. 2548 W. 69th St; Na
riai kviečiami atsilankyti ir jau lai
kas užsimokėti. savo duokles. Yra 
daug svarbiu reikalų svarstyti. Bus ir 
vaišės. -Rožė Didžgalvis, raš.t

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6060d

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

darbo dienomis ir 
Vai.

į J H fomas. 
Minkštais virš.

Bmtfflta. SENVAr LtETUVfŠKV KNYGŲ ISTO- 
I 'ABa. 208 psl., irisu — $3,00. minkštais vit- 
- WKh n dalis, 225;pit„ (rišu — $3.00. minki

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNESDAY. APRIL 21. 19TB

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA. 

Teist. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN,'lLLINOIS

SKAITYK PATS IR PARACTNk

KITUS SKAITYTI

H A U J

v GROUPING 
RADIJAI " 

nuo 15 dolerių
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

At id. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta.

DK. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community’ "klinikos 
'fnedicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester-111 
VALANDOS

Kas an erą šeštadieni
TeL: 562-2/27 arba 562-2728

virto smurtu, prasidėjo bylinė
jimąsi teismuose, kas paskati
no abidvi Šias grupes eiti.skir 
tin gaiš keliais. * .

Disputai su vietiniais vysku
pais dėl bažnyčių nuosavybės 
teisių davė progos dešimčiai 
skizmatiškų bažnyčių (taip Ro 
mai ištikimieji kunigai vadino 
tautines bažnyčias, jpr..), ku
rias globojo lenkų Tautinė Baž 
nyčia, įsteigta 1897 metais. To
kios atskiros lietuvių bendruo
menės trumpai tegyveno ir ma
ža kas iš jų beliko ar visiškai 
nebeliko šiandien. J. Pr.

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

rėjo apsčiai, širdperšos su savo 
naujai rastomis laisvėmis. Jie 
čia atvyko iš Europos dalies 
menkai težinomos angliškai 
kalbantiems savo kaimynams. 
Keista; senoviška kalba kal
bantieji imigrantai kartais bu- 
vo nemėgiami kitų miestelio 
gyventojų ir nesimpatiškų vys

aeito
MUUS 

. oūfslukus 
ir Piyniouth

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
* Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei.. neatsiliepia, skambinti 374-8004

Jei pradėjo steigti tarppusa- 
vės pašalpos-draugijas, kurios ' . '--■■'A ■■ . , ?*• - .visą, jpirmfenybęatidavė para- 
pijų steigimui ir žemės pirki
mui bažnyčioms,statyti ir kuni 
gams rekrutuoti. Pirmasis toks 
jįgįs buvo Šv.Kazimiero baž
nyčia'’; Shenandoah (šenadory-

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

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

/ ' KKZ.z Gi 8-08/3

DR. W. ESIN-ESINAS 
AKUŠERIJA IR M.GTERV-Li^QS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzi© Ave., WA 5-2670

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

ZARASIšKIŲ KLUBO pavasarinis 
banketas įvyks balandžio 24 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vakaro Vyčių salė
je. 2455 W. 47 St. Bus šalta ir šilta 
vakarienė, programa, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia 
Įsigyti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916 po 5 vaL vakaro.

Valdyba

Dr. A. J. Gussen
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabai4 tik-----------

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekj arb« 
<•' v.;V ' . -money orderi.

"Ilsisi ir tyli visa žema, džuugiari ir linksmai šūkauja44.
L., • Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). B tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų* pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikti žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingųmn ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaitinti nuo žemės paviršiaus.

Viri žino, kad mirtis yražlaurf Ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mš 
rurieji? 1 klausima atsake knygute ^Viltis po mirties", kuria flaurifa 
nemokamaL Rašykite: ’ " "

F.ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

- — IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

G £ 11 N I N K AS
Linksmumo arba liūdesio valandom

> (PUTRAMENTAS) 
gražiauri^y

jrtu papuošimui ir sezoninės
kapams gėlėse A. .

ROY R. PETRO (PUTT f JAS)
5525; So. Harlem AWL —> 586-1220

w • rr (LACKAWICZ)

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

TEL. — BE 3-5893 '

DR. A B. GLEVĖCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA ?

SPECIALYBĖ AKIŲ LJGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Įrodymu apie pavienius lie
tuvius Amerikoje randama jau 
nuo Revoliucijos karo, žinoma 
buvo Tadas Kostiuška, Jurgio 
Washingtono draugas. Beveik 
šimtą mėtų vėliau buVo Alek- 
štąndras Bielaskiš, kurį- dažnai 
aplankydavo Abraomas Linkol 
nast — -

Tačiau valstiečiai buvo, ku
rie1 sudarė lietuvių emigracijos 
masę į Jungtines Valstybes po 
Civilinio Karo. Jų exodd (ma
sinio iškeliavimo) faktoriai bu
vo laisvesnis x judėjimas bau
džiavą panaikinus 18&1 metais, 
1863 metų sukilimas (Lietuva 
po Rusija išbuvo nuo, 1795 iki 
1915 melų), 1867 — 68 metų 
badas, bėgi m a s nuo ka riuom e- 
nės prievolės ir ekonominės bei 
civilinės laisvės ieškojimas.

Darbingi lietuviai atplauk- 
davę iš Vokietijos uostų,, patys 
apsimokėdami ur kelionę ir 
dar turėdami kuklių, sutaiipų 
būtiniausioms 3šjajdpms New 
Yorko uoste juos 'pasitikdavo 
geležinkelių 'kompanijų, ir ka
syklų agentai, kurie juos, rek
rutuodavo kartu su kitais atęi 
vfais iš kitų Centro' Europos 
kraštų/“' •:

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

2454 WEST Mrt STREET
OFho HEmlocic 4-2123 ’ > 

/ R«zM. tetel.: Glb»on 8JCT95
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-Ž123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

Laisvosios Lietuvos ar , kitų 
laikraščių baliuose ar kitokiųo 
se parengtinuose, tai jau yra 
mūsų vidaus reikalas. Jeigu 
jau kas nori, tai ■ vienas. kitų 
galės vienaip ar kitaip nuteik
ti, tai tarp mūsų' ir pasiliks.

Bet kurstyti ir nedalyvauti, 
nežiūrint tokia organizacija 
rengia, ten kur susiduriam su 
amerikiečių publika ir net val
džios atstovais, lai j^tu neleis
tina ir net nepateisinama. Sta
tykime Lietuvos ir lietuvių rei 
kalus aukščiau įvairių ambici-

. GĖLES VISOMS PROGOMS ).f. ’ - . . .2. - .
Beverly Hills y*

GEL INYC I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai*. PR 8-0833 ir PR 8-0834

ANE ESKIS (Schwarcelyte)
: z _•* ' ^Gyv. 4241 So. Fairfield Ave.

• - . Mirė 1976 m. balandžio 19 d., 6:30 vai. ryto, sulaukusi 74 metų amž.
Gimusi Li etuyoję, Tauragės apskr. Trakinių km.

' '? M L ■ ■

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko Jiubūdę: vyras Jurgis, sūnus Jurgis, marti Ella, uošvė Marė 

Schu arcelienė sux šeima, giminaitė Ana Eskis su su šeima ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.
"vMlaetuvoje liko 2 seserys — Ida Sereikienė ir Madė Gavenienė.

Kūnas pašarvotas S. C. Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Trečiadienį, 3 vai. popiet bus perkelta į Ev. Liuteronų Tėviškės 

.parapijos bažnyčią, kurioje 7 vai. vak. bus budėtuvės.
Ketvirtadienį, kovo 22 dieną 10 vai. ryto bažnyčioje bus laidotuvių 

pamaldos, o po jų. bus lydima į Bethania kapines.
Visi a. a. Ane Eskis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, giminės.
Laidotūvių direktoriai Steponas C. Lack ir sūnūs. RE 7-7879

Amerikos lietgnų 
istorijos pradžia

’ ' J. ;-- ~r - ir--.-’ė" Juozas’ ’Krasauskas, ^ehąs 
Amerikos lietuvių spaudos ben 
dradarbis s g>'v. f W o r cester, 
Mas., atsiuntė laikraščio ‘The 
Catholic -Free Press’^ šių metu 
balandžio mėn. 9 dienos iškar- 
pą, kurioje yra šv. Mato. (St 
Mathias) * Marboro bažnyčios 
ad nūn išira tori aus (klebono ) 
kun. F r. Valka vičiaus straips
nis an trašte. ; “America’s 200 
years.’ Lithuanians came to 
build the Church and the na
tion”. Straipsnid dalį panau
doja me< ", , \ ■

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DO V AN A
Naujienos* gauti puiki y knygv, kurios papuoi baf

knygg,*pint< ar lentyną.

K. Bielinis, F1NKTI6JI METAI, gridhtai jrtSU, 592 pri
IG Bielinis, OiCNOJANT, grabai inSUT 404 pa 1
Dr. K«rfi GrWv». ATSIMINIMAI IR'MINTYS.

Sits virįeilUr --333 psl. -Kaina $600. ”:
Pref;vwi.

-RUA,

- PensylviMiijos 4ni 
gliep) 
vius vyi 
PiĮtstou 
metais, NeuŽHgft pradėjo 
tuvių) kolonijos dy^ti ir kito
se rytinėse ir centrinėse valsti- 
jose: Cįuęagoje Į892 metais, 
Brooklyn®...fir, . V'orcesteryje 
1894, Cleveland® 189.'), Baltimo
re je 1897 metais.

■ Nuo 1899 41a 1911 metų at
keliavo visas bertainis milijo- 
nor lietuvių — daugiausia ka
talikų ir daugiausia darbinin
kų; Bet įvesta ša
liška “tautinės -kilmės” kvota 
[ir aside jusiu, imigraciją iš Lie- 

^mažino iki minimumo.
1924 metais kvota sumažino 

imigracijų metams iki dviejų 
nuošimčiu nuo m tautybių čia 
buvusių 1890 metaisskaičiaus, 
tuo būdu lietuviu imigracija 
buvo visišfcąi .eliminuota.

1 je lietuviai jungėsi j lenkų pa
rapijas ir draugijas. bet net
rukus jų tradicinė rivalizącija

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKU =UN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RericU 388-2233 :
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketviftad. 1—7~vaU 
anirad.. penKtadiem nuo 1—tree, 

ir šesua. UKiai susitarus/

p. Šileikis, o. p.
Jęn ORTHOPEDAS-PROTEZISTAŠ. 

Aparatai - Frotexai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koįoms

4 (Arch Supports) ir 1.1
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 Watt 63rd St., Chicago. III, 60629

Talat.: PRotpect 6-5084

IETUVA BUDO, gražiai įrišta, -416 psl
Kipras Bieliniu GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. X.- I -
Juozas Liūdiiut, kA ŠTAI, 250 psl. --------- -----------------1
P. Liūdžiuvi.n*, ĄTSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

Kg psL į.Cu- ,>-917 -- ——*.—...........

Janina NarūnĄ, TRYS. IR VIENA, jaunystės aL-riminiroad
170 • paL^«, . - - —- "t—

M. Gudelis/POVILAS-MILERIS biografijos blWaT /»2 
puslapiai - -------------- -------- -——

, geros dovanos
BIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE 

OIDELfe^lS NUOLAIDOMIS^ . r T .

Dr. A. J. Gussen -įr DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -------- -----

Minkštais viršeliais tik  ........ .......—— ———
AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAŠ IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

EUDE I KI
GAIDAS

klit rdMa pridėti 25 et, pašto Išlaidoms. i» 
O S, ■“

■d SU Chkajro. DI. 60608. — TeL HA 1-6100

Dalyvaukime Bicentennial minėjime
Spaudoje pasirodė - žinučių 

ir skelbimų, kad š. m. balan
džio 25 d. Mę Cormick patal
pose rengiamą* Jungtinių Anie 
rikos valstyjų 200 metų Nepri
klausomybės minėjimas. Jeigu 
jau toks minėjimą^ rengiamas 
ir nežiūrint, kokia žmonių gru 
pą ar komitetas rengia, reikia 
dalyvauti. ■ - ?

Bet pasirodo, kad atsiranda 
tokių ir iš mūsų pačių lietuvių, 
kurie kitus ragina nedalyvauti.

Pasiteiravus pas kompen 
lentingus asmenis įgauni atsa
kymų, kad tikrai Draugas, apie 
minėjimų, nededa, net apmo
kamų skalbimų. Sako Draugo 
administratorius kunigas Cini
kas buvo-pažadėjęs minėjimą 
skelbti ir net 300 dol. už įdėsi- 
mus skelbimus priėmė. Bet 
jam staigiai susirgus ir į ligo
ninę patekus, kiti Draugo šta
bo nariaį. atsisakė skelbimus 
dėti. Kąs gi čia dabar Draugui 
pasidarė galvoji-žmogus? šiaip 
jau Draugas už pinigus, net 
ir nevisai .leistinus .seklbimus 
talpindavo.v

Prieš keletą, metų tik už 25 
doleriukus, vieno asmens dėjo 
skelbimą, raginantį neskaityti 
Naujienų. Arba už dolerius, net 
prieš savo .viršininką kardino
lų Codį šv. Kazimiero kapinių 
reikalais rašinius ir skelbimus 
dįėdavo. O' člš^llėtuviškam rei
kalui atsisako dėti skelbimus 1 
Nors ir jokių duomenų .netu
rint galima drąsiai rašyti, koks 
nors piniguočius ar koks vie
netas pasiūlė., didesnę dolerių 
sumelę, va ir nėra skelbimų. 
Skaudų, kad .doleris nulemia, 
net ir~Tautihius reikalus.

-Pasitaiko ir gana juokingų 
teiginių. Porą, asmenų ' sa]k.ė, 
kad Draugas būtų dėjęs skel
bimą,. bet ten visą košę Kvik
lys išviręs. Nesąmonė, Kviklys 
nėra ten toks galingas. Čia do- 
(leriukų klausimas. Kiti dar sa
kė, kad šUimuejing^^ary§ias 
konkurencijų . šokių . ,-šventei. 
Dar didesnė ' nesąmonė. Šokių 
šventė įvyks • tik maždaug'uz 
penkių mėnesių ir ši švente tik 
tai jokios konkurencijos ne
daro. ■ - ■' :

Galime įneš nedalyvauti pa- 
vvzdžiui Naujienų, Draugo,

DR. K. A. V. JUČAS
Telū' 56Į>460'5 ’

OFISAI
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL:^ H E 4-1818 v
Rezidencijos; PR 6-98G1 \

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
niai-s. ketvirtadieniais ir penkta- 

< dieniais nuo 3 iki 7 vaL. popiet
. Tik susitarus.

- Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st SL — TeL 737-5149 
Tikrina akis. .Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. , ';
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta farec.

DR. LEONAS SEIBŲTIS
1NKSTŲ, PŪSLĖS IR,; . t 

PROSTATdSCHJRURGIJA
2656.WEST 63rd STREET

VaL: arrirad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

: ' ♦1Ofisci*f«l®fc:: 7763880 “
■ Naujas rez. telef4 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

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

- tal.:PR8-I223 J*
OFISO VAK: pirni, antra d., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų Ir kitu laiku 
..t'-- i. pagal susitarimą.

DON'T PLAY WITH MATCHES,

PERKRAUSTYMAI

:M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
-.R. š EfR Ė N A Š. >

• . Tel. WA 5-8063
............... -

——„rl---------------. " 1 ’X

kokl$

>' ■ ** •__________________________
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u/ dovaną ir už gerus lin- Kun. Raibužis, buvo

George Berchek. 62/2 
Wanda Ave, St. Louis, Missou
ri, gražiu mokinio rankraščiu 
parašė mums laišką, prašyda
mas išasmenuoti porą lietuvis 
ku veiksmažodžiu. Jis norėtų 
gauti mažąjį Angliškai-iietuviš 
ką žodynėlį arba pasikalbėji
mo pratybų leidinėlį

— J. Jankauskast St. Peters 
burg, Fla., kalendoriaus proga 
atskiru laišku atsiuntė penki
nę Naujienų paramai. Tos apy
linkės tautietis platinimo va
jaus proga užsisakė Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar
dės prašė neminėti. Dėkui už 
paramą ir už dėmesį.

— Petras Stakauskas, Hot 
Springs Ar., tautinių organiza
cijų veikėjas ir spaudos bend
radarbis, atsiliepdamas į pini
ginį vajų atsiuntė §10, linkė
damas, kad Naujienos niekuo
met neužgestų, nes be jų būtų 
liūdna visiems lietuviams, lie
tuvybei ir net pačiai Lietuvai 
ir lietuvių tautai. Dėkui už pa
ramą, aplankius pareiškimus 
ir už pažadą remti ateityje.

— Ona ir Balys Muliolis, sa- 
vininkai žinomo Rockwell klu- 
go. 3959 So Rockwell St., kul- 
turimę bei bendrųjų darbų rė
mėjai, atsiuntė Mašinų fondo 
vajaus sąskaiton $26, linkėda-! 
mi vajui geras sėkmės, o vi
siems bendradarbiams ir dar- rankas 
buotojams geros sveikatos, tėvas.

------ i — Frank Zactuirka,
įkas is Marquette Parito apylin
kės, atsiuntė $10 ir tokį laišką: 
"Pridedu nors mažą dalelę 
Tamstų Mašinų fondui. Linkiu 
ištvermes ir gero pasisekimo*’. 
Dek u i už auką ir už linkėji
mus.

"Pelkių Žiburėlio" litera 
tūrinėje valandėlėje, girdimo
je per Margučio radiją tarp 2-3 
vai. p. p. šį ketvirtadienį, ba
landžio 22 d. aktorę Marija 
Smilga i lė skaitys Tomo Venc
lovos poeziją.

— Valauskas išrinktas Bal 
fo 113 skyriaus St. Petersburge 
pirmininku, A. Miliauskienė r— 
vicepirnk, V. Klęivieno — sėkr., 
O. Galvvdienė-iždl

TEXAS GYVENTOJAI PATYS 
TEIS IR BAUS PIKTADARIUS

- Jesse Ley-AUSTIN, TExas.
bas, tėvas vienos 12 metų am
žiaus mergaitės, kuri buvo rasta 
33 peilio dūriais nužudyta ir iš
prievartauta, perspėjo, kad 60 
jo šeimos narių yra pasiruošę pa
sidaryti vigiliantais ir pradėti 
piktadario 
ja nieko 
mergaitės 
vonas bus

Šešios dešimtys Leybos gimi
nių jau susirinko Austin mieste 
ir daugiau jų tebėra pakelyje. 
“Jei policija nieko negali, mes 
patys imame įstatymus į savo 

pagrasino nužudytosios

ieškojimą, jei polici- 
nesuareštuos iki kol 
Eurelijos Leybas la- 
palaidotas.

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. V A L A N T I N A S

SIUNTINIAI Į LIETUVA

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

J Jv-

teko susipažinti Kaiuiddjė‘>IoJi? į- 
realio priemiestyje, I^jnqueuil 
Anex, kai mes kun. Dr. Prano 
Gaidos dėka gavome visą ir iš 
Belgijos anglių kasyklų, atvyko
me gyventi į Kanadą. Kun. Rai
bužis ieškojo skautų rir mano 
šeimoje rado skautą ir - jauE. 
skautą vilkiuką.* Kadangi 
kun.' Raibužis bųvc\Jųę vieb [a-1 
bai nuoširdus, bet jr\ženraĮtis, 
tai Blusų, paliūtis greitai- virto 
ir j asmeninę draugystę.'. Jis 
jau vairavo automobilių, o mes 
gyvenome pas seną Kanados 
lietuvę Oųą Miknienę, kuri'ži
nojo grybų vietas, tai labai 
sėkmingai su kun. Raibužių 
važiuodavome grybauti, o prieš 
Kalėdas, jis buvo nepamaino
mas Kalėdų Senelis.

Persikėlę iš Kanados. Čika
gon, ėia radome ir kun. Rai-; 
bužį, kurgnitoųišcpibniamia.-kū-:, 
rituosi

Kas žino‘pirmuosruš|p3fū^-‘ 
mc vargus "Rako škanių\Įšh»- 
vyklayiėtėje, tas- kjfką 
no ir
Raibužis nėi vieno jų nėra už 
mušęs, o tik nubaidytavb. Bu
vo nepaprastas gamtos mylė
tojas ir žinojo įvairiausių paukš 
telių, žvėrelių ir augalų pava
dinimus.’ ’ * J .

Kai mano sūnus Kęstutis grį
žo iš Vietnamo ir su* ponios 
Smieliauskienės. suporuota So- 
daityte sumanė skubiai ženy- 
tis, ką lengvai attiko metrika
cijos įstaigoje, o mes abeji tė
vai norėjpmę, kad atliktų ir 
bažnyčioje, tai. tik kum.Raibu- 
žis mus suprato ir be ilgo lau
kimo a. a. kun. Dr.z Andrius 
Baltinis juos netrukus šut&o-. 
kė šv. Jurgio bažnyčioje. • : ę.

Kun. Raibužis nepaprastai 
•my 1 ė j o ir, vis minėdavo žemąiy 
čių žemelę, kurioje tikėjosi 
rasti ir 'amžiną poilsį,, bet. ‘ T-

Kad ir ne sava žemaičių,.-bet 
tegu Tau, kun. Jonai, būną leng 
va žemelė. Ilsėkis ramybėje!.. -

Stepas 'Paulauskas

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

; <'■ . .7 r ’/ ' ' V
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

ZB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOSĖJIMAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE MR SALE 
No mat, Žemė — Pardavimui

ŠOieUi ] įpišėjimą kainuos $2.00, $3,00 ir £4.00, kas nori 
bilietų iš anksto gautf, tai gali gauti šiose vietose;

A A £ t " ’ r s 5 -4
L Ld Arie Crown Theater kasoję ir per Ticketronn.
“2;'' Lithuanian bicentennial Committee '2951 West 63rd St.
^ W&go, Ill., 606^9. į '

4. B. Brazdžionis Jįkrautuv£) 2646 ^YwrtTl.St. Tel. PR. 8-5374.

x JęįįSi: Jj-anskeri^is (Cicero) i£i6?So. 51 Cti Teb 656-2554.
Rutkauskas 710 HighvieU’xAve.'Bo<^f9Td,,Ill. 61107.

Kjtos.-į!aiormacijps bus spaudoje. Naujienos.tejks jas kasdien,' 
KieKVieilQje(aa»'u ji<uuūj€. T. >. < <

. ^^2

PETRAS KAZAN A CSKXS, Prezidentas * *

2212 W. Cem.žtk Roa< Ch.Taf- B? Virginie 7-7747

JAU ATSPAUSDINTAS 
TRIJŲ 0PERŲ LIBRETAS
Trijų operų libretai lietuviu 

ir anglų kalbomis šį savaitgalį 
išeina iš sbąudos.

juodoLaivo ‘ iibr^ą. j. Ka-

LansbeĘ^>Qperoje. į® izduo j a- 
maš'-Sh^^Kbdirk<^r;^^is į lais-

padės suprastu vjgų trijų operų 
turinius, be;kurių , nebus aišku, 
kas tyksta scenoj^.pperų spek
taklių metu, todėl labai patarti
na juos nąmiė; perskaityti iš 
anksto, p ‘ Vyt. Radžius

f > Llr . •. ' 4 - ■

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI;

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

feivis. tuoišėtu dar yisįti niekur ir ktektenlxuvo uodų: kuj
bužis nėi vieno jų nėra už-! . -L .f

Kairys. " Šioje operoje vienas 
fragmentas-yra paimtas' iš 'įvy
kių šalies;-^kvrie žiaurus'valdo-' 
vas nori pamesti sąvo V^lią, rei
kalaudamas vesti tos šalies mer
gaitę Lakstutę, visiį mylimą, 
kuri jau' yra’kito sužadėtinė.

V. ■ Mąįjošįaus PRIESAIKOS 
libretas pagal Balio Sruogos Mil-

operinei scenai .yra pritaikintas 
Sfąsioy&ž^7aro. Ten, <Ėiakųosę, 
apgailima Vytauto Didžiojo;inir- 
tis,ir, karaliaus Jokailos Įsaky
mu, laukiama atvykstant kuni
gaikščio Švitrigailos; Kai jis at? 
vyksta, ir .savo.monologe prisie
kia ginti lafetūvą, tada’ pajudą 
visa’ minia' f Vilnių,’' f kurį veža
mas laidotUVytadtas Didysis.* < * * K

šiuos' visus tris libretas vieno
je. knygoje,-jau galima gauti kar
tu su biįietiįs Vazneby. preky
boje, 25MįW. ^9th SJ. Tai.žymiaį

i

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gautranyftLžinioje '

Alekso Abrose knyga aprašanti-paskutinių. 90^18694959) metų : 
Chicagos lietuviu gyvenimą jų i attiktus!, darbus • 664 ;psL_ Kaina 
$10. Išleido Amerikos. Lietimą 4stori '-4j:

Knygoje 'aprašyta pirmas Ųhicagon atvažiavęs :-i^tu^;/pinnos 
lietuvį^ kolonijos, jį suorganmųotąs -šalpos--draugios, baž
nyčios, įsteigti laikraščiai,- kurių viso buvo 121. 41 lėa^ro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9- bažnytinių! -ir 31 i- veiklesnių ’žmoriijį biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socaifis^inrų, įaišvainaniškų ir 
kitų organizacijų -^atlikti darbai’" įsteigtos mokyklos, -skaityklos^ ban
kai ir kt., ■

Norintieji šią knygą įsigyti; prašomi parašyti čekį ’ arba; Money 
Orderį- — L-. 7- ’T’ibiS-.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, .HL 60608

J . ... r

Pontiakassuvartoja 
mažiau benzino

Ponliako -įmonė, Gėn. Mo
tors skyrius,-1 prisitaiko laiko 
reikalavimams ir pradėjo ga
minti aulo mašinas išeikvojan 
čias .mažiau benzino iki 12%, 
kurios .rinkoje pasirodys šį ru-

<" PonGako' įmonė sumažinda-

tiek motoro cilindėlių turį, pa
keisdama dantračių; saųtykį ir 
padarydama ' kitus nežymius 
mašinoje, pakeitimus’ atsiekė 
šiokį z Tokį--benzino < sųtaūpymą.

:< T y r- \

---- i—. ; -L . -   ’

810,000 Susivienijimo Ldetu- 
viii'Amerikoje. (SLA) , organi- 
zae^joj. Vaikams ir jaunuo
liams TERM apdrąuda: 
$1,000 tik už: 3 6ol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite Apįė ^.ujnng; Akcidentalę 
ap^Hjiclą organizaųijų na- 
riams', —; tik $2 už $1,000 ap- 
dratraą.' Dėl .šių į ir ki tokių-Jin- 
fofiiiącifų-' skanibinkite Kristį- 
haf ’ ’Z Nąu j ienos

' iPr)
' • ' ' - ■ ■ ->- - - -- Į -

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, - . 778-2233
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci

cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS7 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. ,

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-mė aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. T vakarus nuo Kedzie.

Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

PARDUODAMAS 2 butų mūrinis 
inde 71-mos ir California su dar dviem, 
vienetais beismante ir 2 mašinų ga
ražu. Skambinti

PAUL, GLOBE CO. 
Tel. 636-9700

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
f 1490 H. A. M.

- "... . " J. --7-‘ \ *- 'T

Lietuviu kalua: Vęsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00' V; popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

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

CHICAGO, ILL. 60629

IR GYVENKIME ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras, 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. 966,000.

2 būtų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus? 6 kamb^ 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro Raražąs. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300. -

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 . aukštų mūro namą, luksus 6- 
kamb. bu^as Ir modernus biznis. Na-/' 
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

9 kambariu kaip naujas ranch, 2 
virtuvės, 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už- ' 
imti. $36,500. ' ' ' ;

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

■ MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas.’ Atskiri šildymai 
Cent, air cond. . Arti Maria High. — 
$45,500,

VALDIS READ ESTATE

2625 West 71st St. TeL RE.7-7200 -

PIRKSIT — PARDUOSEE — 
NUOMOSE 

" ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut c;
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYT.TNKŪ-TE-
I35-TA IR ARCHER AVĖ. 

TeL 257-5861

Brangenybės, LalkrodlUL Dovines9 
visom* progo»«-K.

3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO i 
Telef. 434« 4660— Laikrodininkas A. šerkš- r - y * * J ■ » "t .r - ' _

nys. taiso . laikrodžius ir gintaro 
jišdifbmiųs. Daro gintarinius 
žiebusi,, .perka gintarą, auksą, 
senus; Jaikrodžiūs ir kitokias se
nienasantiques?.

-6637 .So, Rockwell Street
...Tel:’778-0920' ; (pr.J

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vleitinielį 
avį kailininką fea 
Chicago je

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(į»taigoi) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wab*>h Avenu* 
2nd Floor Chicago, Uh 60601

Real Estate. Notary Public.
y INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kitoki blankai.
JUBILIEJINIIJ

HELP WANTED — FEMALE 
DarbininktŲ reikia

<»arringx

I

HOMEOWNERS POLICY

♦**★★***★★★*
I * M*?

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
peace costs money

buy u s. SAVINGS BONOS '

INIUIAMC(

Calf Frank Zapolis 
32081/1 W. 95th St.

GA 4-8654 <

rj Siunčiu_ ._______ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ITAYf FAIM

3 enpg diced eooket terittkt t
1 can (10% ox) condfnnr< * 

eream of mushroom wmqp
2 tablespo^js pimfahfe atriji.|
2 tablespoons shf i lj ttao i 

or water * * , -- : * V

Anything less than A 20-pound. turkey wottld be teoft to r 
your mother’s holiday feast With two favorite couples earning, 
for dinner this weekend, be grateful feer her gift package at left* 
©ver turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms * rihy 
mold and creamy turkey a la king surrounds ft. BMi «ye 9^.' 
minute sweet green peas and a bottle (rf chilled win© me al 
need for a post-holiday party.

TURRET A LA KING WITH STUFFING R1XG /
1 package (6 ot) chicken 

flavor staffing mix 
cups water

3 packages (10 ox each)
► 5-minute—-eook frozen
| sweet green peas

Prepare staffing mix as directed on package, tstog 2* topt / 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moM; keep warn. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; Mp Vam.

, Combine turkey, soup, pfmiento, wine, and % eup of the to 
a mucepan- Cook and stir until mixture just eomto to S ML

NAUJIENOMS -šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

V \UJ IENOS tvirtai ^ovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems 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 į 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: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* metų — 316.00, 

trims mėn. — $830, vienam meh. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

ADRESAS

I :

■ REIKALINGA MOTERIS gyventi 
kartu 'su chroniškai sergančia . mote
rimi dienas-savaitėje. Nereikia asme
nines priežiūros. Veltui kambarys ir. 
maistas gražiame bute. Pageidaujama 
55-65 metu kalbanti angliškai Bus 
mokami kišenpinigiai. Kreiptis ang
liškai. TeL 375-9202 arba 973-3433.

Visi namo ir perstatymą darbai
Kambariu pristatymas, porčiai, žai
dimu kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 5454M78.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hi. 60609 Teel. VI 7-3447

ETERY TREE
IS A. FAMILY TREI '. .’.r< •” p -• , /_ ... "t - 1

toppy boon of recreanoa. a 
IWi why.fciimportant id protect

Storing Stnokey*t ABC* 
Alvtfi hold matches tfflcnU.

^ffTWC rarat £ra

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T.l.fj REpubllc 7-T 541

DĖMESIO < 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A I T 13 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SlMe Farm Fut Casually Company

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJUKAS*

' -K* - 1 _ . , . > ■’




