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REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui
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PRECISION VALVE CORP. 
f 2930 No. Ashland 

Tel. 348-1201.

mų) Korespondencijos Direkto
riaus Roland L. Elliot,'Chicagos

TIK SYKI PER DU ŠIMTUS; METŲ
KITAS TOKS RENGINYS GALIMAS

Cikaqos lietuviai gražiai pagerbė 
Amerikos nepriklausomybės 200 mėty
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Over One Millian Lithuanian 
In The United States

mero Richard J. Daiey/sėnatd- - 
riaus Charles H. Percy, kongres- 
manų ] 
Frank Annuncio, Thomas E. 
Morgan, Martin A. Russo ir ki
tų laiškai yra atspausdinti gra
žiai išleistose programos kny
gelės, kurias po $1 publika, ro
dos, visas išpirko, dėlto iš > tri
būnos nebuvo minėti.
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Scenos, kuri buvo padabinta 
dail. Jono Tryčio pieštu “Happy 
Birthday America”, uždangai

Crovvn savo tėvų atminimui pa
statyto Arie Crown teatro salė 
prisipildė šven tadieniškai pasi
puošusios visokio amžiaus irpro-

Velnioniškesnės dienos už fesijų kultūringos lietuvių pu
blikos ir kas ypač pabrėžtinas, 
tai kad visa didžioji parterio da
lis su pačiais “brangiausiais” bi
lietais visa iki paskutinei vietai 
buvo išpirkta; tuščių protarpių pasikėlus jau sėdėjo groti pasf-

Kaip dabar netikėti stebuk
lais, kad “Draugo” broliukai ga
li sukelti visas pragaro galybes 
lietuvių tautinei šventei pakenk
ti.
praeitą s ekmadienj jokios šio 
pasaulio jėgos nebūtų galėję su
kelti!

šaltas lietus su sniegu nuo pat 
vidurnakčio darė Čikagos gat
ves labai nepatrauklias, o artė
jant 'laikui žmonėms važiuoti į 
McCormick Place sekmadienį 
nuo 2 valandos popiet pra§ide- 
dedan tį Čikagos lietuvių saliutą 
Amerikai, stačiai “dangus su že
me maišėsi” ir smarkus verian
tis vėjas tiršta šlapdribos tešla 
užtinkuodamas automobilių ir 
autobusų langus, pūsdamas iš 
rytų pusės stengėsi jokiu būdu 
svečiams neleisti pasiekti Arie 
Crown teatro, kur turėjo punk
tualiai prasidėti istorinis lietu
vių parengimas.

Koks vienuolių tikslas buvo 
kenkti savo tautiečių tautiniam, 
patrio'tiniam ir kultūriniam pa
rengimui, beabejo, ilgai netru
kus paaiškės, bet jau galime su 
dideliu palengvėjimu atsipūsti, 
kad jokioms pekliškoms galy
bėms nepavyko lietuvių atgrasin
ti nuo garbingo užmojo.

Didžiulė iš Lietuvos kilusio 
Amerikos industrialisto Henry ••
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Mašinų fondui atsiųsdamas 10 
dol, Tos apylinkės .tautietis už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė nes 
kelbti. Devyni Californijos lie 
tuviai praeitu savaitę prašė 
sįųsti Naujienas, susipažini-

buvo tik salės kitame gale, kur ruošęs dirigento Henry. įdazek 
bilietai buvo pigiausi!
vietas turėjo balkonuose, sakė, 
kad panašiai buvo kaip partery
je. Įrodymas, kad kilniam tiks
lui lietuviai dolerio — kito dau
giau nesigaili, šiam istoriškam 
parengimui brangiausi bilietai 
buvo tik po $4.

Lygiai nustatyru laiku, publi
kai tvarkingai susėdus parengi
mo komiteto Lithuanian Bicen
tennial Committee pirmininkas 
Dr. V. Balčiūnas tnimpu žodžiu

■Kurie vadovaujamas Chicagos SįmftH 
ninis Orkestras. ■)

sįųsti Naujienas.
nuū^D.ėkui už paramą itiuž dė 
mesi. , j, /

— \ladtis' Polikauskaš. is 
Marą u#(te Pxirko > atsiuntė, tokį 
laišką,;-- ^“Baigęs “atostogas” 
Loyolos ligoninėje, skubu pra-
tęsti J prenumeratą sekantiems

Prasidėjo meninė programos nietams. Mašinų fondą" taip
dalis, sudaryta iš'simfoninib kon- pat turėsiu omenyje. Linkiu

lietuviškai ir angliškai minėjimą 
atidaręs pakvietė Dr. V’. Dargį 
pravesti programai, kuri kaip 
paprastai iškilminguose minėji
muose prasidėjo vėli avi] įnešimo 
ceremonija, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Lietuvos himnais, 
vyskupo Vincento Brizgio labai 
prasminga invokacija; Lietuvos 
general, konsulės Juzės Dauž- 
vardienės viltingu žodžiu ir Dr. 
K. Bobelio garbės svečių prista
tymu.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ?t., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T 1 N A S -V'-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 ’ TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ, f.
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 PT., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAMJS

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

N \UJIENOS tvirtai ?tovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i 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 

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-

kino teatranfs ir televizijai. Jis 
planuoja tapti filmų gaminto
ju ir direktorium.
Garo tėvas, ąrchitektas

gyvenahas Gaižutis, 
iown»., Gonn.
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL-FEDERAL SAVINGS -. r*,?- _ ?
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermak Roaf Chicago O' Virginia 7-7747
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Washington, D. X. ,20540

ngress G r.
* vision

Chicago [V

certo, lietuvių tautinių šokių, vėl Naujienoms geros sėkmės , jų -;-
taruąųtojams^ ir 
biams geros sevikatos”. Tos 
apylinės tautietis užsisakė Nau- 

bet r pavardės 
prašė nemįpeti. Dėkui už pra- 

lute). Baigiant Chicagos. mero tesimą pfeni&iieratbs be ragi
nimo ir už .dėmesį.- vajui. • -

simfoninio koncerto' su solistais
Prudencija Bičkiene ir'Algirdu 
Braziu, orkestro atliktais Res
publikos Kovos Himnu ir Ame- jienaą 6 mėn, 
rikos Sveikinimu (American Sa

Daley reprezentante Rose Fari
na per pirmininką Dr. Balčiūną 
įteikė šio Minėjimo Komitetui 
gražiai spausdintą Atžymėjimą 
(Certificate) ir kun. Trakis An- 
sas pasakė Benedikciją ir God 
Bless America. .

Tai buvo mūsų žymaus muzi
ko, kompozitoriaus, pedagogo ir 
muzikos kritiko Vlado Jakubė- 
no gausiai pelnyta triumfo die
na. Visa koncertinė programa

bendradar-

■ 7 - - -L . ' .
Hžfai M-. Zųrfa inięnsio

tauraus lietuvio teisėjo John
T. Zurio našlė iš Marquette £

' 7" "“fe . V ' x‘ _ - ■ • • .' •

Parko apylinkės, pratęsdama 
prenumeratą, tarp kita ko taip 
rašo: “šiais laikais be Naujie
ms aš lengvai-pasimesčiau ą>a" 
sauliniuose įvykiuose ir .lietu
vių gyvenime. Naujienos pir-' " 
niauja geroje informacijoje.

buvo sudaryta iš jo kompozici- ,

NR. 101Chicago, Ill. — Trečiadienis, Balandis-April 28 d- ,1976 m.

VOKIEČIAI PRBUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ-KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455'56. Kedzie Ave. — 778-2233

t
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Jamestown, N. C., yra pati seniau
sioji buteliu gaminimo dirbtuvė. Jo-,

I

A

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci-
cero Avė. Viii $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 43G-7878

IR GYVENKIME ČIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. £66,000.

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

f
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TRIUMFAS CHICAGOJE
Po gražiai pavykusio JAV 200 

metu sukakties minėjimo
Minėjimui Rengti Komiteto pirm. V. Balčiūrįu pradėjus mi

nėjimo iškilmes,ir pavedus Dr. V. Dargiui jairtKpvauti, J,.E.

4 1<

vysk. Vf Brizgys paprašytas sukalbėjo invokacija^' o po to truih- 
nus žodžius tarė Lietuvos Generalinė konsule J? Daužvardienė, ■C“,..-.-Si r ;C Daužvardienė- r "F4V - r ’J-IA- . i

d
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jis nori būti demokratu partijos kandidatu prezidento pareigoms, 
bet jis važinėja j svarbesnius susirinkimus ir -pasakoja, ką kandi
datas turėtu pasakyti. Jis planuoja kandidatuoti ir tikisi, gauti de-

Sen. Hubert H. Humphrey iki šio meto dar nepareiškė, kad

bet jis važinėja į svarbesnius susirinkimus ir pasakoja, ką kandi-

JAV PREZIDENTAS NEDARO 
JOKIŲ NUOLAIDŲ MASKVAI 

Vckretijcs parlamentas buvo informuotas

'Amerikos ambasada f - v
nuo KGB radiacijos 

ginasi aluminiju ’’
WASHINGTONAS. — Pati

riama. kad JAV-bių ambasadoje, 
Maskvoje, įrengta aliumini jaus 
insuliacija 90 nuošimčiais suma
žina mikrobangų radiaciją, ku- 
■ią sovietai siunčia į ambasadą. 
Tuo būdu 90 nuošimčiais suma- 

, dinamas galimas pavojus amba
sados tarnautojų sveikatai, bet 
klausimas tebepasilieka, kokiais 
sumetimais sovietai tebetęsia tą 
mikro-bangomis bombardavimą. 
Valst. sekretorius Kissinger pa
sakė, kad tas-klausimas yra “la-

ao|e‘t|erus JAV ir Vokietijos santykius
BONA,.-Vokietija. — Kancleris Helmuth Schmidt šilčiausiai 

pritaria prezidento Fordo vedamai užsienio politikai. JAV pre
zidentas atsisakė vartoti žodį detante, netiksliai nusakantį Ame
rikos santykius su Sovietų Sąjunga. Kancleris tvirtina, kad JAV 
stengiasi sumažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų, bet prezidentas 
Fordas nedaro jokių nuolaidų Sovietų Sąjungai.

Praeitą pirmadienį užsienio 
reikalų specialistas Klaus Boell
ing pranešė parlamentui, kad ne 
tik prezidentas Fordas, bet ir 
valstybės sekretorius Henry Ki
singeris stengiasi išlaikyti jėgų 
lygsvarą tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Boelling įtikino par
lamentą, kad JAV prezidentas 
ir valstybės sekretorius prisilai
ko lygybės principo. Nei vienas 
nei antras nedaro jokios nuolai
dos, negaudamas panašios nuo
laidos iš dabartinių sovietų val
dovų.

Dabartiniu metu eina pirmi
nių rinkimų kova, šios rinkimi
nės kovos metu tarp savęs ko
vojantieji- kandidatai kartais 
paskelbia būtų - ir - nebūtų daly
kų. Labai dažnai keliami viešu
mon Amerikos užsienio politi
kos klausimai, kurie neturėtų bū
ti keliami. Dažniausia tie klau
simai paremti netiksliais duome-

ir Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis.
Tada, atsisklendus scenos už

dangai, pasirodė ir šiltais visų 
^plojimais buvo gražiai priimtas 

bei pasveikintas šaunus Chica
gos simfoninis orkestras, vie
nas iš geriausių visoje Ameri- 

. ko je, su irgi didelio garso, žino
mu ne tik Amerikoje, bet ir toli 
už jos ribų to orkestro dirigen
tu Henry Mazer. Jis ir pradėjo 
meninę programą, išpildydamas 
Vlado Jakubėnos stambius, or
kestrinius veikalus, .jo muzikinę 
kūrybą. Išpildymas buvo kla
sikinis ir visus žavėjo. Po išpil
dymo, Henry. Mazer norėjo pats

. pristatyti klausytojams mūsų 
muzikos kūrėją Vladą Jakubė
ną ir, net nulipęs nuo scenos, 
atsivedė jį, paėmęs už rankos, 
prie orkestro, į scenos vidurį, 
kur jis-su savo orkestru ir tūl^s- 

"rtančiais klausytojų jam 'plojo, 
reikšdama jam didelę pagarbą. 
Tas vaizdas amerikiečiams ne
lietuviams, kurių salėje irgi bu
vo daug, buvo stebinąs, o mums, 
lietuviams, 
Daugelio akyse matėsi džiaugs-

. mo ašaros. _
Po to buvo 10 minučių per

trauka, po kurios mūsų tautinių 
šokiu grupės, “Viltis” ir “Neo 
Lituania”, akompanuojant akor- kuoja kelius-į Libaną kaip sau-

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

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir- . 
kti 2 aukštu mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modemus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

1$ VISO PASAULIO '

Nekišk piršto į durų tarpą!
RIDGECREST, Calif.. — C.

L. McKean važiuodamas per dy- 
-kumą pamatė kitą žmogų,.kurs. — 
sustabdęs savo automobilį kaž-

Visiems turintiems rysius su 
geriausiNaujienomis -mano 

linkėjimai’.’.
— Admirolas Fred E. Baku

tis, US ~Navy| Tyra pirmasis 
vos juosta”, kuria grakščiai pa- - Amerikos, lietuvis pasiekęs to 
šoko Aldonos Valeišaitės išraiš- 'laipsnio. Jis vrą^grnięs; Brockto

jų — Antrosios ir Trečiosios sim
fonijų antrųjų dalių, Intermezzo 
Rustico ir daugiau kaip pusės 
tuzino temų baleto suitai “Vai-

kos šokio studijos mergaitės.
Lietuvių Tautinių šokių “Vil

tis” ir Neo-Lituanų sudėtinis 
ansamblis žavingai pašoko ke
letą liaudies šokų — Suktinį, 
Malūną ir Kalvelį.

Pagerbti visą amžių muzikai 
pašventusi, 1904 m. gegužės 15 
d. gimusį muzikos veteraną Chi
cagos Simfoninio' Orkestro di
rigentas pats iš scenos nuėjo į 
pirmąją publikos eilę Jakubėną 
atsivesti į sceną.

čia tik paskubomis apmestas 
šio labai kultūringo istorinio pa-

ŲS7Navy| yra pirmasis

ne, paskūtimu metu yra pas
kirtas. 5-tor -Laivyno’** distfikto 
komendantu Havajuose. Savo 
karinę tarnybą adm. Bakutis 
pradėjo.Laivyno lakūnu ir 2-jo 

h Pas. karo metu numušė 12 jar 
ponų lėktuvų. A-ėlįau jo lėktu
vą pašovė , japonai Pąocifiko 
vandenyne prie Filipinų. Gel
bėjimosi laivelyje jis išbuvo 7
dienas, kol išgelbėjo amerikie
čių. povandeninis laivas.

— Aktorius Kaz Garas, gi
męs 1940 m. Kąune ir <įjp trem

rengimo turinys, stengiantis nie
kam “neperbėgti kelio”, nes pa
rengimas tikrai buvo neeilinis 
ir tikrai ne vienas norės dėl jo 
pasisakyti. Norisi baigti pasi
dalinant visų lietuvių dideliu pa
sitenkinimu, kad šio God Bless 
America parengimo jokie “pra
garo Vartai” nesuardė.

Sėkmingas 
minėjimas

jpr

Nežiūrint žiauraus oro — lie
taus su sniegu — balandžio 25 
d. susirinko tūkstantinės minios 
į Arie Crown teatrą McCormick 
Place, rengiamą lietuvių komite
to Amerikos 200 metų Nepriklau
somybės minėjimą, kur buvo 
puikus koncertas. Po koncerto 
sekė banketas antrame aukšte 
didelėje salėje, kuri taip pat bu
vo pripildyta svečiais. Banke
tas papildė ir susumavo dienos 
programą.

Prie garbės stalo buvo gausu 
garbės svečių, kurie pasakė gra
žias kalbas šio reikšmingo mi-

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
£-----J “--- ---------- ---------------X_J-------------------- J-------A -WT--- z:------Ali-------- 1— -------3---------A3

grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
f \ - - j" ’ * ' ? j - x C x
mvisku reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChieageĮe Ir Kan«do|e metams — $30.00, puse’ metu — $16.00, nėjimo proga. Kai kurie kalbė- 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą,
« x-M Ml M •"» • —■ J** «—■ e-* ■" ""

NAUJIENOS,
* 39 So. Halsted SL, 
Chicago, Ill. 60608

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

į~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

tojai griežtai pasmerkė “Drau
go” boikotą ir pareiškė dėkingu
mą “Naujienoms”, kurios rėmė 
ir gausiai garsino parengimą.

Banketo metu buvo didžiai 
įvertintas parengimo komitetas,, 
už jo dideles pastangas ir laimė
jimus. Mero Richard Daley at
stovė Rose Farina pasakė kal
bą ir sveikino lietuvius už didelį 
įnašą šio krašto ekonominiame 
ir kultūriniame gyvenime. Gar
bės svečiams ir komiteto na
riams buvo įteiktos dovanėlės.
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Help Keep
MgSsSCgy Our Economy 
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ties metų Vokietijoje.‘atvykęs 
sėkmingai ..daily va-.
—i • ' ■ •——

Amerikon

ję gaminami įvairaus dydžio ir įvai
rios formos buteliai. Paveiksle mato 
me meistrą., išpučiantį. reikalingos 
Formos butelį, kišanntį jį i pečiu su- 
kietėjimui. v

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 15. A. M.

Lietuviu kal»a: '■jsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto. ’
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

SSBS=BSS=fflS«SSfflSSS5===SZS|=S=2======.

TERRA
Bnngsnybės, Lalkrodllai, Dsvsnos 

visoms progom;.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. .434-4650

• Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso.^Abrose knyga. aprašanti paskutinių «90 (18^-1959) .jnetų 

$10.- Bleidn-Amerikos Lietavių Ištorijos Draugija.
Knygoje- aprašyta pirmas Chicagon . atvažiavęs lietuvis^

7 istefcti laikraščiai, kuriu viso buvo 121.. 41 teatro draugija, 48 
’ietišff chorai, 9' bažnytiniai- ir 314 veiklesniu žmonių biografi-

y ... : ..

Chicagos lietuvių gyvenimą ■ ir ju atliktus darbus 664 psl. Kama

Knygote- aprašyta pirmas Chicagdn. atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, “3ų. suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121.. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9' bažnytiniai- ir 314 yeildesnnį žmonių biografi
jos. Duotf’ dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. * . ■ ■’•v''-

Norintieji ^£4 knygą įsigyti, prašomi; parašyti čekį arba Money 
Orderį , - "

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
. vardu ir pasiųsti:

-- yA.' . y v ■ -
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Orderį

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką

< Chicagoje
įLNORMANĄ

A

Išėjusi išspaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos Sėtuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto poStiką. .102 psl. Kaina $1.50.

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

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

—

r
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SOD YBŲ PIEVELES
Nieko Bėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražia* sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele.

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta vilkas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kai] ‘ .................
pardavinėja. Užvi __ w .
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, 
arba Money Orderį, o mei knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

‘t'

iip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
ažlavufieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
i arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį

-NAUJIENOS,
1739 So. HALSTAD ST, CHICAGO, ILL. 60608

fe
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9 kambarių, kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite.greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modemus 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 REAL ESTATE
2625 West 71st St Tel. RĘ 7-7200 '

RUD’S REAL ESTATE
' A ’ Z'

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
z

<369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE
"Tel. 254-5551

LEMONTO APYT,TNK£.TE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861
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ką darė;ir atrodė esą bėdoje.

kur jis-su savo orkestru ir tū^s-

McKean sustabdęs savo automo
bilį nuėjo nepažįstamojo žmo
gaus paklausti, kuo jis gali jam 
padėti. Pasirodę, kad žmogus 
benorįs kibiriuku pagauti barš
kuolę. McKean bandė padėti gy
vatę įvaryti į kibirėlį, bet ši kir
to jam į ranką. Nepažįstamasis 
gyvatę kibirėlyje uždaręs ja ne
šinas nubėgo į savo automobilį ir 
visu greitumu nuvažiavo. Mc
Kean pajėgė nuvažiuoti 20 mylių 
iki ligoninės, ^kur- buvO'-išget 
betas.

m o kratų konvencijoje nominaciją.

IN

tiesiog jaudinęs.

Sirija nuskandino Tunizijos 
laivą

CAIRO, Egiptas. — Vidurinių 
Rytų žinių agentūros pranešimu, 
Sirijos laivai nuskandino Tuni
zijos laivą, gabenusį tiękmenis

BURŠTEiNA 
į^TeL 263-5826 
Zj&į (įstaigos) ir 
W. 677-8489 
Jy (bužo)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

Z A

A. T V E RAS 
laikrodžiai ir branoehybzs 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpublle 7-1M1
J

r, V
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av»
Chicago, IIL 8O632. Tol. Y A 7-5980

■
----------------------- >

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

1
i PLEASE.’ t

I
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LEMONTE. netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namų 
statybai.

Tel. 257-7978

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambarių pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, aomušimas. 
Mažam

SKAMBINKITE 545-0478..

miegamieji, 
kontraktoriui reikia darbo.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609' Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
<3—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas penelninkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS P0UCT

Call Frank Zapolis 
32031/1 W. 95th St.

GA 4-8654

11,1.....................
STATE FA CM

INlUUMCf 
v ;

SKAITYK IR KITAiZ PATARK
dienraštį •naujienas*

- ..." ■ - MBS

f.

/

. šokių grupės, “Viltis” ir “Neo 

deonu E. Gudoniui, gražiai pa
šoko, taipgi parodė savo meną 
ir Aldonos Valeišaitės išraiškos 
šokių studija.

Po tų šokių į švėną išėjo vie
nas po kito mūsų visų labai mė
giami solistai — tai prudericija 
Bičkienė . ir Algirdas Brazis. 
Abiem jiems publika jausmin
gai paplojo, o mūsų. Prudėncijai 
Bičkienei garsus dirigentas Hen
ry Mazer, palydėjęs jos dainą 
“Gėles iš šieno” savo orkestru, 
net į ranką pabučiavo, ką ame
rikiečiai daro tik ypatingais at
vejais, reikšdami 
poniai didelę pagarbą. Dėkojo 
jis šiltai ir mūsų-Algirdui Bra-

moteriai —

į Libano uostą Sidoną, esantį į 
pietus mft> Beiruto. Sirija blo-

sumojer taip jūroje, trukdyda
ma ginklų pristatymą kairie
siems ir siekdama, kad pagaliau 
baigtųsi' tas mahometonų-krikš- 
žionių karas.

Jackson Rockefellerio 
neatsiprašė 

WASHINGTONAS. — Sena
torius Henry M. Jackson nusi
skundė, kad viceprezidentas Nel
son Rockefelleris jį-neteisingai 
užpuolęs. Kadangi Jackson ryž
tingai ginąs Izraelį, tai Rocke
felleris, kurio šeima turinti mil
žiniškus interesus arabų Exxon 
alyvos, biznyje, savo tarnautojų 
tarpe turįs komunistų. Sen. 
Jackson pareikalavęs, kad Rocke
felleris jo atsiprašytų, bet šis 
atsakęs, kad nesijaučia įžeidęs 
ir atsiprašyti nerandąs reikalo.
Respublikonai ignoruoja Niksoną

CHARLOTTESVILLE, Va.— 
Kansas City šią vasarą įvyksian
čioje Respublikonų partijos kon
vencijoje Richardas Niksonas

ziui, buv. New Yorko Metropo
litam operos solistui, plojant 
j am. gyvai ir šiltai keliems tūks- 
čiam klausytojų, lietuvių ir ame
rikiečių, kurie, dalyvaudami to
je mūsų meno ir dvasios puotoje, 
tame tikrai įspūdingame JAV 
200 metų nepriklausomybės mi
nėjime, atrodo, jautėsi tarsi bū
tų vienos su mumis tautos.

Mūsų solistams, pritariant vi
sai salei, sugiedojus Amerikos 
antrąjį himną — God Bless 
America — ir Rengimo komite
to pirmininkui Dr. V. Balčiūnui Į jų salėje nebūsią iškabintas, 
priėmus iš Chicagos miesto bur
mistro Richard Daley įgaliotinės 
rankų Bicentennial liudijimą, 
kun. Ansas Trakis sukalbėjo už
baigos maldą — ir tuo minė ji-

šiltesnis_______ r - ./?* • ” ,
Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44 ‘

i

bus oficialiai ignoruojamas, kaip 
pranešė tos partijos priminė Ma
ry Louise Šinith. Niksonas į 
konvenciją nekviestas ir jo pa
veikslas “Kansas City konvenci-

mas buvo baigtas. Buvo dar ban
ketas.

> Po taip gerai pasisekusio mi
nėjimo, tiesiog triumfavo jo ren
gėjai, ypač dėl to, nei jie patys 
tokio pasisekimo nesitikėjo. 
Džiaugėsi su jais ir visi geros 
valios lietuviai, kalbėjo ir tebe-

koji Chicaga.

SEKRETORIUS HENRY KISINGERIS 
' VAKAR NUSKRIDO J

Jis ilgai tarėsi su prezidentu Nyerers 
. ir kitais Zambijos ministeriais-*

LUSAKA, Zambija. — Sekretorius Henry Kisingeris, baigęs 
pasitarimus su Kenijos prezidentu Kenyata ir užsienio ministeriu, 
vakar nuskrido į Zambiją, kad galėtų išsiaiškinti ekonominę 
būklę ir kraštui reikalingą paramą.

Sekretorius nori iš pačių Af
rikos pareigūnų patirti svar
biausias jų problemas, kad galė
tų,-su jais bendradarbiaudamas, 
padėti pasilikusiam kraštui at- • 
sistoti ant kojų.

Amerika yra pasiruošusi pa
dėti, ji gali tai padaryti, bet 
JAV nenori mesti pinigų į balą.
Ekonominia reikalai visiems rūpi -X

Sekretorius išaiškino 
biausias ekonomines problemas 
su Kenijos pareigūnais, o dabar 
jis nori tą patį padaryti su Zam
bijos prezidentu ir ministeriais. 
,JAV gali duoti paskolą ir pata
rimus, kaip naudoti žemės tur- 
tbs. Amerikiečiai gali pasiųsti 
į Zambiją specialistų, kurie pa
dės vietos gyventojams naudoti 
Zambijos žemės turtus.

Vėliau Kisingeris grįš į Wa- virš tūkstančio taškų, 
shingtoną, informuos preziden
tą, paruoš reikalingus planus 
ir prašys kongresą imtis žings
nių ir paskirti paskoloms reika
lingas sumas.

Didelis susirūpinimas / 
Rodezijos valdžia

Visos aplinkinės Afrikos vals
tybės yra pasipiktinusios dabar
tine Rodezijos vyriausybe, neno
rinčia duoti jokių teisių juodao
džiais.

Antradienio ryte Rodezijos 
premjeras sutiko įsileisti j ka
binetą kelis juodžių vadus, bet 
jis nieko nepareiškė apie suti
kimą leisti visiems krašto gy
ve .ntojams balsuoti ir išsirinkti 
parlamentą visiems krašto rei
kalams' tvarkyti.

IJĄ T T t '

bai delikatiškas ir turi daug iš
sišakojimų”. Jungtinės Valsty
bės vedančios su sovietų parei
gūnais pasikalbėjimus tuo rei
kalu jau nuo 1960 metų pradžios.

Ambasados languose įdėti alu- 
minijaus “koštuvai” 
mikrobangų signalus sumažina 
gerokai žemiau vieno mikroban
gų signalo per vieną , kvadratinį 
centimetrą, bet sumažinti iki 0 
dąrneįnunoma.IIkj'aJumlnijaus 
insuliacijos įvedimo kai kuriose 
ambasados vietose mikrobangų 
radiacija siekdavusi 18> mikro- 
vatų.

JAV-’pareigūnai Washingtone

sumažiną

ir Maskvoje atsisako duoti dėl 
t . \ . - * . . . ' *. * • ’

tos mikrobangų problemos duo
ti tikslu paaiškinimą. “Tą klau-

svar-

— Naujas JAV bombonešis 
kalba apie jį visa mū^Jietuviš-j kainuoja tiek, kieikv33 didieji

transporto lėktuvais

|g

dami visiškai “pliki.” 
sinaudoja įvairūs

Politika kaštuoja
ČIKAGA. — Politikai, norė

dami pakliūti į valstybės vietas, 
turi labai daug pinigų išmesti 
propagandai ir kitiems reika
lams. Aišku, kad politikai dau
gumoje pradeda politikuoti bū-

Tuo pa-
piniguočiai, 

kurie paremdami politikierius, 
sutvirtina savo reikalus.

Pavyzdžiui, 1968—1972 m. lai
kotarpy didžturtis čikagietis W. 
C. Stone politikieriams paauko
jo net 7 mil. dol., o Pittsburgho 
bankininkas R. M. Scaife 1 mil. 
dol. 19724m. rinkimų Sietu. . ..

i „Dabar kongresos išleido" išta-
*7- ■Ąn!r' '■••■'J*-1.".’’ •- ■'— ; *- * . .•

tymą, kuris suvaržo politines do
vanas. Sulig tuo įstatymu ne
galima daugiau paaukoti kaip 
1,000 dol. vienam politikieriui 
ir nedaugiau 25,000 dol. visiems 
politikams kartu paėmus. nimis> bet Jie -ali pakenkti dvie-

jr

Bus suvaržytas 
kreditas

simą geriausiai galėtų atsakyti 
patys sovietai”, atsakoma iš 
Jungti Valstybių pusės. Spėja
ma, kad tie sovietų įrengimai 
yra kažkaip susieti su Sovietų i-v- '_ 1 •' » -

kad tie sovietų įrengimai

žvalgybos veiklą.
Yra’ ženklų, kad vyriausybė 

pradės"varžyti kreditą, kurs, sa-1 
vo keliu, padidins paskolų nuo
šimčius. Kredito suvaržymas 
dar nėra tikras ir neatrodo, kad
jis bus ilgas ir tvirtas. Vienok 
to pakako, kad įvairūs vertybės 
popierių vertelgos pradėtų ša
lintis nuo vertybės popierių. Jie 
stengiasi jų nepirkti, bet juos 
parduoti.

Toks vertybės popierių mak
lerių elgesys numušė kaikurių 
bendrovių stakų kainas. Ta
čiau bendra vertybės popierių 
rinka pasiliko tvirta ir siekia

ČIA panaudoja 
žurnalistus

W^WASHINGTONAS. — San
to tyrinėjimų komiteto išeisto- 
je knygoje sakoma, kad ČIA sa
vo reikaams naudojasi žurnais- 
tų ir moksininkų bei universi
tetų profesorių patarnavimais. 
Esą mažiausiai 25 žurnaistai už- 
sienyje yra įkintkyti į ČIA tar
nybą.

-y

Taupymo bendrovės
suvaržo santaupas

Paveikslėlyje
Amerikiečiai mini savo 200 nepri

klausomybės sukektį.

Kompiuteriai klysta
WASHINGTONAS. — Gyve

name elektronikos amžių, kuri 
vis daugiau įkinkoma žmogaus 
patarnavimams. Įvairios sudė
tingos mašinos, kaip kompiute
riai ir kitos panašios, pakeičia 
žmogaus raumenis ir smegenis. 
Bėda tik,, kad jos daro klaidas.

Kongreso investigacijos sky
rius — GAO — sako, kad fede
ralinės kompiuterių įstaigos au
tomatiškai į metus apskaičiuoja 
26 bil. dol. vertėje išmokėjimus, 
10-ties bil. dol. sumoje sąskai
tas, 8 bil. dol. sumoje patiekia 
išsiun timč’: taisymų ir kitus įsa
kymus. Esą. 1.7 bil. dol. su
moje, 
daromi išmokėjimai, kurios 
nieks nepatikrina. Vien tik Pen- 
tangonas 5 metus išmokėdavo 
3 mil. dol. viršaus, iki buvo pa
stebėta.

Kongreso investigacijos sky
rius GAO mano, kad kompiute
rių klaidos įvyksta dėl nevyku
sio programų sudarymo, kurios 
nepatikrintos Įkišamos į kom
piuterių sistemą.

pasitikint kompiuteriu.
išmokėjimai,

jų valstybių santykiams arba ga
li pakenkti einantiems pasitari
mams.

Respublikonų kandidatas Ro- 
narld Reagan, pralaimėjęs Kali
fornijos gubernatoriaus rinki
mus. nori tapti respublikonų par
tijos kandidatu. Jis vartoja vi
sas priemones savo konkurentui 
suniekinti. Jis pirmas paleido ži
nią, kad ne tik prezidentas For
das. bet ir sekretorius Kisingeris 
padarė nepaprastai dideles nuo
laidas Sovietų Sąjungai. Kai šių 
savo tvirtinimų negalėjo parem
ti tiksliais duomenimis, tai tada 
kaltino prezidentą dėl pasitari
mų su dabartinės Panamos vy
riausybe. šie nepagrįsti kalti
nimai nusirito po visą pasaulį. 
Vokietijos parlamento nariai su
sirūpino. Jie bijo, kad nebūtų 
padarytos nuolaidos Vokietijos 
sąskaitom

Vokietijos kancleris Schmidt 
jau prieš dvi savaites šiuo rei
kalus padarė rinitus pareiški-

Pirmadienį žinias pakar
tojo ne tik pats kancleris, bet jis 
įpareigojo užsienio ministerijos 
patarėją Klaus Boelling duoti 
pildomų žinių. Vokietijos parla
mentas tikras, kad nei JAV7 pre
zidentas, nei sekretorius nepada
rė jokių nuolaidų, kurios galėtų 
būti pavojingos Vakarų Europos 
saugumui.

Testamento 
medžioklė

LOS ANGELES. — Yra jau 
žinoma, kad miręs bilijonierius 
H. Hughes buvo padaręs savo 
Ijpmirtinį testamentą ir jį 1938 
m. kovo 3 d. First National l>an- 
ke, Houstone, padėjęs j seifą. 
Tačiau iki šiol visi testamento

mus.

jŽ
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ČIKAGO. — Kaikurios Čika
gos mieste ir apylinkėse veikian
čios taupymo bendrovės, sakoma 
laikinai, apkarpo įnešamus pini
gus į taupymo sąskaitas. Esą, 
žmonės įneša į taupymo sąskai
tas žymiai daugiau pinigų ne 
kaip bendrovės spėja išskolinti.. 
Susidarė taupymo bendrovių ka
sose pinigų perteklius.

Savings & Loan Assn, of Chi
cago priima indėlius tik iki 25,- 
000 dol. į sąskaitas iš 5V*% ir 
iki 5,000 dol. į sąskaitas iš 5% - 
6V^%. Taupymo bendrovė Tai- jav’viTuvį, iiy svrrbJulr .

Žwm!r n*V pasivadino esančios nepriklauso- ’ paieškojimai nedavė rezultatųman Federal of Chicago taipgi 
apribojo jhaštfi.

MUM

mine,___ ... r
įttklngeeniv šio kraite preridentp 
blurtvv ’ *- i v
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k komunistai nori 
būti nepriklausomi
VIENA. Austrija. <— Oficia

lus Rumunijos komunistų par
tijos laikraštis “Scintela” šeš
tadienio laidoje pareiškė prita
rimą Italijos, Prancūzijos ir Ja
ponijos kompartijoms, kurios 
pasisakė esančios nepriklauso
mos. Maskva priešingai — su
kritikavo ir išbarė minėtų tri
jų kraštų kompartijas, kurios
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BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
masfrodo, kad Vladas Butėnas ‘NAUJIENOSE’7 — TURI GERIAUSIA:
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perdavė pareigas naujai išrink
tajam v. s. Zigmui Jauniui. (Bu
vęs raj. vadas v. š. P. Nedas

vi ų 
Čia

Jmę (su Ja— naująja —-rinki-

rybos Pirmininkė siekė- aptarti; 
i Tarybą, kooptuojamus (statu-

stambiu-JuBginiu--'V2^i: • Broli-’ 
jos, Seserijos ir Akademinio 
Skautu Sąjūdžio), Jaunimo Cen- 
tre Įvyko' vakaronė, kurioje da-: 
lyvavo (galėtume sakyti) visas

LIETUVIU ETNINIU. SIENŲ KLAUSIMAIS.

JAV, Vidurio Rajonas apima 
Chicagą, Clevelandą, Detroitą ir

hebūtii tikagiškis ir. lyg

šiuo adresu: .

NAUJlENOS^im^So. Halsted SL, Chicago, Ilf. 60608

šia <lv
. tas vietas. Knygą pasiusime adresatui, j« prisių-

netoli 400.
(Plačiau — kitame “Mūsų'naujai kadencijai nekandidata- 

Skautijos” numeryje). vo), L • 7.

“NE P RIKLA LISOM A LIET U V A” naujam; .skaityto jui
7722 George St tik už §5.00 metams!

La Salle, ?Q., Montreal 690, 
Canada f Reguliari prenumerata — $10.00)

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ilk 60629

ii-JI METAI

y pavasariu ateina kūrenami laužai

tiKsicr v^Dsvob tanu
Iššaukti jaunyjy pačių pastangos

Atmintina:

1. Skauto ir skautės lietuviškumą vertinti ne sumigusio, o bręs
tančio žmogaus mastu. Jteęer“

2. Skautišką ir lietuvišką programą vesti ta. 
skautės galėtų dalyką patys išgyventi 
Programą vesti, instruktuoti skautui ir skautei supn 
būdu turinio, žodyno, apimties ir vajzjyyjp^tžyilgjų 
Skautavimo dalykus palaipsniui tobulinti, kad akautas ir skau^ 
tė galėtų savomis pastangomis pabaigti, papildyti, rasti išvadą.

3.

4.

NR. 16.(548) Todd:

DALYVIAMS PALINKSMINTI
lipdyti, lavinti, skatinti, džiaugtis

Kokia būtų vasara be mažesnės ar didesnės stovyklos? O gal 
pasitaikys bent keli savaitgaliai šiaip sau pabūti gamtoje su skiltim, 
draugove?

Net išvykoje su savo šeima 
smagu po vakarienės pasėdėti 
r~!e lauželio, jei tokį kurti lei- 
d'i ma.

Kartais kas nors puikiai pasi
seka ■ nepasirengus, ekspromtu: 
vienas pasiūlo dainelę, kitas šū
ki. trečias papasakoja juoką, už
simezga bendra kalba. Visi pa
svajoja, pabendrauja gamtoje, 
pasidalina mintimis, planais, ir 
u "tenka. Bet visuomet tikresnis 
dalykas, kai, gausesnei grupei 
surinkus, iš anksto pagalvota 
avie šiokią tokią programą.

Posakis “pasirodyti prie lau
žo” nelabai limpa prie šir

dies:.

“pasirodyti” kažkaip nukreipia 
yis-a dėmesį. Į save, Į . atliekantį 
dali programos. Tuo tarpu svar
biausi yra sėdi aplink laužą skau
tai ir skautės: JUOS smagiai nu
teikti stengiasi atskiri asmens 
ar grupės; JUOS įtraukti ir 
Įkrenti yra laužavedžio uždavi
nys ir svajonė.

Laužu esama tokių įvairių — 
vien jaunesniųjų skautų ar 
skaučių, vien mergaičių ar vien 
berniukų, arba ir visų kartu, ir 
t. t. — bet,

visuomet svarbų atsiminti 
tam. tikrus dalykus.

1. Programos planus labai Įta
koja laužo vieta, numatomas 
programos ilgis, žmonių rato dy
dis, proginis pobūdis.

2. Būtina, kad vadovai arba 
laužavedžiai iš anksto patikrin
tų ruošiamą programą. Nauja 
mintis, geras patarimas, maža 
pataisėlė kartais labai naudin
gi. Tačiau atsitinka ir taip, kad 
siūlomam vaidinimui geriau ne
atsidurti prie laužo.

3. Gera parinkti dainas pagal 
dalyvių amžių. Labiausiai skai
tomasi su jauniausiais, jei da
lyviai labai mišrūs.

į* - i y.“''

ad skautas^ ir 
pamėgt

#4
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Be visiems žinomų,.dainų ver
ta pravesti ir naujų: tam yra 
visokių būdų.

4. Be linksmos dalies tinka ir 
rimtesnė visiems trumpai susi
mąstyti.

Niekuomet netinka pašiepti 
ar net piktai pajuokti kiti žmo
nės, jų tikyba, tautybė ar išvaiz
da, tačiau visuomet leista juok
tis iš savęs. )

Netinka taip pat pasakoti juo- 
kus, kurie stovi ant padorumo 
ribos. Visokios užuominos^ąplę 
tariamai “juokingas” situacijas 
irži tik liudija blogą programos 
ruošėjų skonį. . rįj j?.’

Tiek yra geros medžiagos pro
gramoms sudaryti, kad nėra rei
kalo griebtis pigių būdų daly
viams “palinksminti”.

5. Labai tinka programų atli
kėjams Įvairūs kostiumai, sto
vykloje parinkti arba- atsivežti 
iš namų. Pats laužo vedėjas ga
li, kuo nors apsisuptų kaip nors 
įdomiai atrodyti laužo apšvies- bendrą naujosios vadovybės link- 
tas.

4^

Gerbti vaiko asmenį, jo savitumą ir teisę būta ’laimingam.
Girti lietuviškas pastangas: kalbą, darbelįnuaiąįatymą,dainas.
Taisyti, kas netobula; pabarti asmeniškai, nųgširdžiai vaiko 
gerovei; bausti tik labai išimtinu atvejį .jį/V 
Naudoti vaizdines ir garsines priemonės, užs

5. Kalbėti lėtai, sąmoningai parinktais žodžiais
6. Vengti skautų užsiėmimuose “paskaitų” ir sudėtingų sakinių, 

kurių net suaugę nesupranta.
7. Kviesti pasisakyti, paaiškinti, prisidėti. <-•
8. Klausti žinių ir nuomonių.

Pavesti uždavinius ir juos įvertinti.
Įtraukti pačius skautus ir skautes, ypač jaunuosius vadovus, 
Į planavimo ir instruktavimo darbą.
Būti pavyzdžiu, kuriuo bręstąs asmuo gali gėrėtis ir džiaugtis.

Amerikos 200 metu sukakties proga vyriausybė išleido auksinį 
medalį. Paveiksle matome vyriausiu graviruotoją Frank Gaspero, 
rodantį $4,000 kainuojantį medalį. Jeigu kas norėtu tokį patį bron
zos, medalį įsigyti, tai jam tekainuos, tik $5.00. Medaliai bus par
davinėjami iki liepos pabaigos.

VEIDAI . .
IR;

; DARBAI;
'į' Trys labai gyvos savaitga

lio dienos Chicagoje (balandžio 
23-25). Balandžio 23 d. Chica- 
ga Jaunimo Centre sutiko v. s. 
Petro Jurgėlos neseniai išėjusį 
stambų veikalą “Lietuviškoji 
Škautija”.Dalyvavo pats auto
rius, atvykęs iš rytų, v. s. Pet
rasJurgėlaLietuvos Skautų 
Įkūrėjas. Pirmūnas. Su knyga 
suglaustai supažmdįnč? spaudos 
bibliografas v. s. BrontSš Kvik- 
lys. Veikalą įsigijusiems auto
rius pasirašė.

Balandžio 24 d. Į Chicagą. at
vyko naujai išrinktoji Liet.; 
Skautų Sąjungos Tarybos Pir
mininkė v. s. Lilė Miiukiėnė. Jai 
pagerbti, o taip išsišaiškinti

Stovyklų vakarai” .leidinyje .mais. ątėjp^naųji iž^iti trys 
; daug: daugiau minčių apie Jau- ' ’• ' ’•
žus, bet norėtųsi- pabrėžti dar 
vieną dalyką:

Vadovai ir vadovės gali žymiai 
nrisidėti prie programos pasise
kimo, iš anksto pakalbėję apie ’ Chicagos -skautų-čių elitas. Ta- 
elgesį prie laužo ir tinkamai su- Į; 
sodinę savo grupes aplink ji. j

Skautai ir skautės turi įsisą- tiniais nuostatais) narius bei ap- 
moninti, kad naudotis vakaro tarti-susidariusią-padėtį, po vi- 
priedanga ir šaukti replikas iš suotinio suvažiavimo, pradėjus1 
vietos nėra nei gudrų, nei juo- LSS visai kitai vadovybei trejų 

ir metų kadenciją.
Balandžio 25 d. abu aukštie-

kinga: tai didelė kultūros 
skautiškumo stoka.

Kai tvarkingai ateita ir su- jį svečiai — v. s. Petras: Jurgėla 
sėsta, nesunku ir tvarkingai po įr v. s. Lilė Milukienė dalyvavo 

j laužo grįžti Į savo palapines ar-. iškilmingoje šv. Jurgio sueigo- 
ba daryti tai, kas atitinkamų į j e, kurią suruošė Chicagos ke- 
grupių vadovų buvo numatyta, turi tuntai. Minėjimą puošė gau-

Ugdyti, lavinti, skatinti, sma- sios skautų ir skaučių gretos — 
giai leisti laiką yra dalis skau-

i tiškųjų uždavinių, ar taip?
Ona Saulaitienė

•įf Petrą Jurgėla matėme te
levizijoje. J Skautininkas kum 
Algimantas Kezys, SJ, kas. dvi 
savaites (kitomis savaitėmis va
dovauja “lietuvių Televizijos” 
pusvalandžioStegėjas ir, sakytu
me — širdiS'TolHis šlutas) pa
teikia Jaunimo Centro, progra-. 
mą.

Balandžio 25 d. vakarą žiūro^ 
vai, kaip ir visada atsukę, 26 

[stotį, nelauktai- pamatė ir.išgir- 
ido v. s. Petrą. Jurgėlą, Lietuvos 
■skautų Įkūrėją. Skautininkas 
:A. Kezys pateikė keletą klausi
mų, Į kuriuos? v. s. Petras Jurgė-. 
Ja. greitai, sklandžiai, ir energin- 
įgai atsakė (— čia televizijos 
įžiūrovo nuomonė).

SkautininkaS'Pi Jurgėla pabrė
žė, kad,  j is nepaprastai džiaugia
si didelėmis vilkiukų ir paukšty
čių eilėmis. — lietuviškosios 
skautijos? ateitimi. Pažymėjo, 
kad Liet. Skautų. Pąjųngoję at- 
ssit&o,F.(per ,.58 ^mętiĮ^į, istorinis 
įvykis: pirmą ‘k^įrtą. " Tarybos; 
Pirmininke, anot jo, išrinkta mo
teriškė; ir ji yra ne tik.Pirmi
ninkė, bet ir viso pasaulio lietUr.- 
vių skautų jr skąųcįų vadė.. Skau
tininkas baigmėje įjrisjminė ne
seniai mirusį skautininką kun. 
J. Raibužį, SJ, buvusį jūrų skau
tu nuo pat jaunystės, o vėliau — 
nuoširdų ir kietą jūrų skautų rė-. 
mėją., . /■;. P. Jonas

įį- Pasikeitė JAV? Vidurio Ra
jono vadovybė. Balandžio 23 
Jaunimo Centre (po< “Lietuviš
kosios Skautijos”'knygos sutik
tuvių) . trumpomis apeigomis pa
sikeitė .rajono. vadai,; Ubametįs 
rajono vadas, v. s. Pranas.Nedas

KLAIDINANTIS REPORTAŽAS i
rį jis stebcįjo sekmadienio ry
tą. Rašė tai rašė, bet keista, 
kad jis rado reikalą ta proga 
sumenkinti Chicagos lietuvių 
religinį dvasingumą. Rašo taip, 
girdi, Chicago Į e retai pamaty
si, kad liek eitų prie ,šv. Komu
nijos, kad taip nuoširdžiai*gie
dotų ir l^lausytųsi pamoksli
ninko.

Toks Chicagos lietuvių kata 
likų dvasingumo sumenkini-

Vladas Butėnas “Dirbai” pri 
rašo daug reportažų iš čikagiš- 
kių lietuvių gyvenimo.. Būtų 
jie įdomūs, jei juose būtų ma
žiau vandens. O be to, jo ap- 
rašomupse 'įvykiuose, minimi 
asmenys dažnai škai ty to J ams 
pristatomi iškreiptais veidais. 
ĄJšatyt, kad jo toks rašymo bū
das: vieniems jis prisiuva aro 
sparnus, kitieme ragus, žo
džiu, jo reportažai stokuoja 
objektyvaus tikrumo..
t Antai, skaitau “Dirvoje”, 
bal. 15 <L laidoje, jo aprašytą 
apie Clevelando lietuvių para
pijoje religinį dvasingumą, ku

niekad nėra buvęs jokipjg .Chį? 
cagos lietuvių parapijų b^žny- 
ėioje. Todėl jis, neturi siuptali
nio, kas dedasi Chicagos .lietu- 
vių religiniai^ gyvenime.

Matyt, kad jis niekad nėra 
'buvęs Gimimo Švč. Mergelės 
bažnyčioje, Marquette1 Barke, 
sekmadieninėse pamaldose. Nie 
kad nėra girdėjęs gražaus gie
dojimo, bei širdį kuteflaiičijų 
solistų balsų. Choro giedojimai 
ir solistai, nė tik žavi pamąldo 
se dalyvaująnėiūs lietuvius, bet 
ir svetimtaučius. "Kurių hė'yieį 
nas kreipėsi pas šios parajdj- 
jos kleboną ir teĮsavoši, kur jię 
galėtų įsigyti šio choro gieda
mų giesmių plokštelių? Taip 
pat matyt, kad jis niekad nėra 
buvęs pamaldų mėtii i? Nekal
to Prasidėjimo lietuvių’para
pijos bažnyčioje,’ kurtėje’ ei
nančių prie šv. Komunijos skai
čius yra toks didėlis, kad kuni- 
gams padėti turi net" pašau lie-

Tąi -ko vertas . toks.- reporta
žas,, kuriuo ? jis klaidina.-“Di.r* 
vos’L skaitytojus., Reporterio ųž 
davinys patiektir tikrus faktus^ 
tuo labiau kai pats gyvena Chi 
cagoje. Daug geriau- būtų bu
vę, jei Vladas prieš pašyda
mas tokius reportažus, aplan
kytų lietuvių parapijų bažny
čias ir pamatytų-savo akimis 
Chicagos lietuvių -dvasinį relh 
gingumą. ..A. Svilojiis

4 -

. ię. Atitaisomą korektūros klai
dą^. Aname. “M.. Š.” numeryje 
buvo parašyta, kad v. s. 'Petrui 
Jurgėlai Šiemet sukanka 70 me
tų. Tūri’būti —

Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

BioKesciu.

(Pavardė ir^’vardas).

^Tikslus adresas)

Why should you join the 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll find out later.

The future can be too late 
■for saving. So if you want 
- security, you’d better start;
today.

The Payroll Savings Plan 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from ? 
each paycheck to buy U. S. 
Savings Bonds. That way

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbuvis. pnvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas gaiima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kmiancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol <

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kanjie, Naudakmose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 osl. $1.50 Yra taip pat 
išversta j anglų kalba * % * *

D Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruotą foto nuotraukomis 331 psl $3 00.

D. Kuraibs, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS 
toiiaus pastabumą neapgauna inluristo ir agitprnpo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos p; ra>ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis,
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
psL Kama $1.50

Šie ir kilt leidiniai yra gaunami

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

dxrbe urba užsakant pattu *r
cakt ar pinigine perlaida

LIETUVOS VARDO KILMĖ 7
Daugelis nori patirti, iš kur yra. kilęs Lietuvos .vardas, D^_ 

- mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą, ir. lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
seuuose a įsiminimuose , ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

1 \ '* f T1 < r" * .-e . -.ii jĮ -■ . ■ . T 4 •. __ ĮL . V

vos vardas*

Juozas. Venclova, dirbęs prie šios studijos. 20. metų, peržiū
rėjo labai daug senų, dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė* šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS; VARDO KILMĖ.. Minkšti^- viršeliai.

I kaina $2.00. Knygelė juras; bus pasiųsta, jėl du dolėriu atsiusite

Ilgamečio. RALFO pttmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

\:i’SIMlNIMAl IŠ BALEO VKIKWS 
>u ■ dideli puslapiai, daug nuotrauk ų.

Ii viršeliai,$4.00, minkšti’— $3.00. 
kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 

.. lobėjui, siuntu^iaip siųnįinius. į Vokietiją ir kį-

N A U .IJ E N O S
HaMed Afreet, Illinois 6060K

- "IM '1' I . ....... <ĮB—

1739 So. Halsted Street

tomorrow, today will be,

maturity cf 5 years (4H% tl» 
Bcsxte are replaced if lost, tento ar dretragNdl 
Whan needed, they can be ontejd at yusr 
benk. Intervet it not eobieet to teete nr tote

in^nierica.
Join the PatynjflSavfaįiPUa.

Chicago, Ill. 60608
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žvaigždės mirksnius, Vytautas
M. Aukštuolis, MCSŲ SENO- dimino kalno stebėjo Vakarinės 

UŲ ŽODŽIAI IŠ ANAPUS. 1975, 
Stamford, Conn., išleido Man- jau subrendusio amžiaus, grj- 
tas Aukštuolis, 4 Elizabeth Ave

EAST CHICAGO, IND ikn apylinke je veikla ir barniai t kailis

tas Aukštuolis, 4 Elizabeth Ave., žęs iš tolimo žygio, kalbėjo savo 
Springdale, Conn. Spausdino artimiesiems apie savo gyve- 
Gene's Light Printing, 12488 nima.apie Tėvynėsmeilėspras- 
NE 7 Avenue, North Miami, Flo-i mę ir apie lietuvių tautos — 
rida. Eiliuota 3Q8 puslapių isto-| mūsų kilnią dievybių esmę. Jo 
rinė apysaka iš Vytauto Didžio- ‘ mintys buvo taip gilios, taip gdi- 

‘viai tyrios, kaip Lietuvos žemės 
šaltiniai, t Jis kalbėjo taip, lyg 
jo lūpomis būtų pratarus giliau
sioji senovėj ryškiausioji dabar
tis ir amžinoji ateitis.

Praėjo keli šimtai metų. Mū
sų tauta pakėlė didžiausius ko
vos bandymus, vergiją, šimtus 
karų ir negirdėtą pasaulyje se
novinių ir dabartinių “Marksų 
marą”.

Mūsų protėvių dvasia paliko 
gyva. Ji iš kosmo tolybių nuo
latos primena mūsų tautos di
džiąją- galią. Tėvynės gaivią 
meile ir senoliu nenuilstamas ko
vas ir savo amžinąją mintį. Tik 
ją reikia jausti, ją puoselėti ir 
siekti jos paliktų tikslų. Tada 
grįšime prie savųjų tėvų — 
mums artimų, ir tikrųjų dievy
bių ir būsime dvasiniai h* fizi
niai laisvi neribotus amžių am
žius.

Jau tik knygą pasklaidžius ma
tosi autoriaus ambicija patapti 
eposo kūrėju. Ką-gi, suomiai tu
ri savo Kalevala, estai turi Kele- 
vi poeg, kodėl mums neturėti 
“Birutės' sūnų”!

Aukštuolį kaip poetą eiliuoto
ją patentuotieji ^poetai į savo 
Parnasą priims ar nepriims, bet 
prieiliuoti daugiau kaip 300 pus
lapių, prisilankant ritmo ir ri
mo, tikrai reikia sizifiškos kan
trybės Eiliavimo pavyzdžiui pa
rinktas kaip charakteringas Vy
tauto monologas, kai Mirgos dra-

ja gyvenimo, darbų ir žygių. 
Apysakoje dalyvauja pats Vy
tautas, žynys, Senelis, Dainius, 
Krivaitis, .Mirga, Birutė ir Par
tizanas su‘ .savo: Oktetu. Virše
lyje tautiniais rūbais pasipuošu
si lietuvaitė su penkiakampe 
žvaigžde viršum galvos iš abiejų 
rankų rodomųjų pirštų leidžia
mais žaibais spirgina dvi gyva
tes, vieną kryželiu ant makau
lės, antroji su kūju ir piautu-x 
vu-

- : Naujienų skaitytojams auto
rius turėtų būti jau senas pažįs
tamas iš Naujienų atkarpoje 
pernai sphusdintos jo apysakos 
‘‘Nepriklausomybės Aras”. Bet 
ar daug kas žinojo, kad p. Aukš
tuolis (kaip knygos Pratarmėje 
suminėta) dar septynias’ kitas 
knygas parašęs, būtent “Senapi- 
lis”, “Po Galindų skydu”, “Kal
nų dievaitė Medina”, “Karalie
nė Birutė”, “Vilniaus įkūrimas”, 
“Tikruoju Tautos Keliu”, “Ne
priklausomybes Aras”. Taigi, 
čia aptariamoji “Mūsų senuo

lių žodžiai iš Anapus” yra aštun
toji !

Apie šios knygos paskirti au
torius pats rašo:' 
■r^ ‘ --- - .-T
Musu senolių palikimo žodžiai 
. / A „ j kalba iš toliu

Anuo didingu metu, kai lietu- 
vos padangėje Aušrinė laimino 
Kvapuosius Aukuro dūmus, kai 
mūsų Didžiąją Valstybę, nuo jū
rų iki jūrų, sveikino visagaliu- bužiais (kelnių tais laikais mo
čios žvaigždės ir kai Lietuva gė- terys dar nenešiojo) persiren- 
rėjosi mūsų istorijos aukščiau- lt.
šiuo j u bokštu, viena tylų vaka- atpažintas Vytautas laimingai 
ra, kai Didieji rūmai ant Ge-1 pabėgo ir sekančiai kalbėjo:

Prieš du šimtu metu nulietas Laisvės varpas, turi plyšiy. Jis 
buvo kelis kartus nufotografuotas, kad specialistai galėtu nustatyti, 
kokio gylio tie plyšiai yra. Varpas pastatytas saugioje vietoje, kad 
jauni lankytojai gaišty ii pamatyti, šis varpas prisimintas sąryšyje 
su 200 metu nepklausomybės sukaktimi. Šis varpas paskelbė Ame
rikos nepriklausomybę. -

KYŠININKAVIMAS RUSIJOJE
Christopher S. Wren, The 

New York Times Maskvos ko
respondentas, šio laikraščio 

.balandžio 13 numeryje pas
kelbė platų straipsni, pavadin
tą “Graft and Embezzlement, 
Most Persistent Crimes in So
viet, Continue to Plague Eco
nomy” (Kyšininkavimas ir Va
gystės Sovietijoje labiausiai 
įsišakniję nusikaltimai, tebe
vargina ūkį)-.

gęs ir iš Jogailos kalėjimo ne-

VYTAUTAS

. — Jos rankelę, priklaupęs, glaudžiau prie mano krūtinės 
Ji man įkvėpė ryžtą gelmėj rūšies požeminės.

Mirgele mano, pildysiu norus tavuosius,
Irv
Nė.

a galia«—■ Tėvynę mūsų vaduosiu.
ji savęs asmeniškai — laisvę pasiekti ryžausi, 
įd.mūsų šalį išpuoščiau saulėmis gausiai.

‘^-ąį.L .Sudie! Ir laukdamas keršto, vilkausi užburtas.
£ųsy- paliko... —mergelė, gyvybė ir turtas.

iš, jos apšivilkęsį slinkau nepažintas sargybos.
.galingi- dievai! Kovosiu dėl jūsų vedybos f
ętuvaitė atnešė auką — didžiausiąją savo.

Ąs .Uvydau laisvę, o ji tik vargą ragavo.
Vėliau patyriau -— Jogaila jos nekankino;

žudyti mergelę kurią jaunystėj pažino).
tlo pačiu keliu, kai klajojant jaunystėj;
$ šviesą, slaptai, per požemį teko išvysti.

žertiŠj.saulė šviesti niekados nesustoja.
'iiiįjpįįaūtę gobšuoliai — velka tamsybes pavojų.

vvo karius radau, pasprukęs iš tamsiojo rūsio. .
girios tamsoj ieškojau, keikdamas, paprūsio.NS

Toji kilni mergelė stovėjo mano vaizduotėj.
MielSs josios žvilgsnis — saulės šviesą gal duoti.„ 
0, klip aš esu laimingas, kad josios didybę pažįstu, — 
Kad, jos 'kilnų patikima įvykdžiau su ryžtu.
Suhkią kovą vedant, kai priešas lyg vanagas tyko;
Jos jflbbos dėka manoji gyvybė išliko.
Ir kiip sparnai ėrelio dengė įkaršty mūšio, 
Priėiin užtemdė žvilgsnį, kad nuo — smūgio nežūčiau. 
Bei kiekvieną kryžiuotį — kartu nudėjęs sunkiuoju: 
TaVO. garbei, Mirgele, — šaukiau, — aš jį paaukoja!

''Dšr girdžiu jos žodžius: — Laisvas būki, karaliau!
Nes .Visa tauta pražus lenkiokų sauvalėj.
Nužudys lyg Kęstutį... Greičiau skubėki, šviesiausias!
Lai’.tiievai tik laimina Tavo žygius kilniausius...

-Visą mano būvį jos vaizdas manęs neapleido.
Niekad negalėjau užmiršti jos ryžtingojo veido.
ŽUtbfitinoj kovoj — mano gerąją fėją, 
Vis laukiau padėk: padėk, mieloji globėja!

iš “Mūsų senolių žodžių 
iš Anapus” lietuviškas Kalevi 
PbŠg . tteišėjor bet savo kūmais 
nOrtds ir geromis intencijomis 
atltoil ds ura-patrioto vardą dau- 
gerioįiėi nusipelno! Bet ir vėl: 
iš ki|Hos balos autorius ištrau- 
kė U Atomą ? , Knygos septynių 
skynS antraštėse figūruoja 
“Atoft&s”, pav “Senolio atomo 
žoSiA iš tolo”, “Mokslo žynys 
paŽA^iho Senelio atomą ir kalba

su juo”, “Vytauto Didžiojo ato
mo žodis”, “Karalienės. Birutės 
'atomo žodžiai” ir ti t. Nei vie
name skyriuje joks “atomas” 
nekalba apysakos didvyriai au
toriaus jiems į burnas įdėtais 
žodžiais. Ką autorius buvo pa
statęs, tuo “atomu” vėl sugriovė.

Baigiant, kodėl autoriaus . 
“Pratarmė” idėta ne kfiygos pra
džioje, o nukelta į patį galą?

jpr

SKAITYKITE 
gArsinkitės t* > I

NAUJIENAS
NAUJIENOSE

nėję Rusijoje išlaikė 45 karves 
ir paršelius, šerdarna juos duo
na, už ką gavo metus “patai
sos darbo”. /Viename sovietų 
mieste sunkvežimių šoferiai 
per metus gavo papildomo at
lyginimo už. nuvalymą tokio 
sniego kiekio, jkuris būtų galė
jęs iškristi tik per 20 metų. 
Aptarnavimo sektoriuje dide
li grobstymai vyksta gazolino 
stotyjse. Maskvoje, viena sto-

Autprius išvardina visą eilę ^es aptarnautoja uždirbdavusi 
respublikų ir miestų, kur'to-.^0 rublių per valandą, parduo 
kios malversacijos buvo susek Į dama privatiems asmenims 
tos. Vagia risi — nuo pat vir- vasltybiniams . automobiliams 
šūnių iki kolchozininkų. Mas
kviečiai iki šiol su pasigardžia
vimu prisimena, kaip Kultūros 
Ministrei Ekaterinai A, Furt- 
sevai buvo pareikštas papeiki
mas už tai, kad ji per du me
tus iš valdiškos niedižagos pa
sistatydino 7,000 vertės “da- 
čą” — vasarnamį. Azerbeidža- 
no respublikoje žemės ūkių ir 
konservi] fabriko 64 tarnauto
jų grupė padariusi . ..valstybei 
nuostolių už 9 milijonus rub
lių už nesamų daržovių parda
vimą. Penki žmonės už tai bu
vo sušaudyti.

Iš Lietuvos respublikos dau
giau kaip už 1 mil. doįerių 
tekstilės'' buvo nugabenta į 
Gruziją ir iškeista ten į alkoho 
linius gėrimus.

Spauda periodiškai praneši
nėja apie ūkininkus, nubaustus 
už gyvulių šėrimą duona ir grū

skirtą gazoliną.
Pasakojama apie fabrikų dar 

'bininkus, kurie išsineša ir par
duoda fabriko gaminius; pa
sakojama apie kolchožininkus, 
kurie gabenasi namo grūdus 
savo privatiems gyvupliams 
šerti; apie šoferius,, gerokai už 
dirbančius išf“zuikių” keleivių, 
ir t. t Ekonominiai nusikalti
mai tarpsta ir pasiekė' tokio 
pasiekė tokio’laipsnio, kad pats 
Brežnevas pereitame Komuriis 
tų Partijos Kongrese šaukėsi 
griežtesnių įstatymų ir baus
mių už ekonominius susikalti- 
mųs. Ir tai nežiūrint to, kad 
Rusijoje — vieninteliame pa
saulyje krašte. —~ūž lokius.nu- 
sikaltimues baudžiamą mirti
mi. Jiems susekti‘.yrą specia
lūs milicijos daliniai; svetima 
valiuta ir brangiais --metalais 
spekuliacija yra KGB žinioje,

dais. Tai viena moteris centri- Ir nežiūrint viso pavojaus,

z PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. / ,

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

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

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

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Okagtetės įspūdžiai okt>- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.
J. Jauninas, A KISS (N THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima jsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida.

1739 South Halsted Street, Chicago, BL 60603
f

paskelbė naujos valdv- 
revizijos komisijos rai
ls suvarytų j cirką <le-

aprimo. Moterėlių ap^izo<ižia-l fx>s n 
kimus.
imt apylinkės lietuvių visi pa

siskirstė pareigomis ir po to 
pirmininkaujantis papras jų 
pakelti po vienų rankų, kas su 
tinka būti išrinktais į naują 
apylinkės valdybą. Tokiu bū
du L. ik apygardos pirmin. M. 
Jakaitis gerai susidorojo nuso
dintuosius susodinti atgal į 
balnus.

Ar tokie elgsenos būdai mus 
sunvienys — labai abejotinai. 
Nors pirmininkaujantis skiedė 
apie demokratiškus rinkinius, 
bet jis pats jų visiškai neprak
tikuoja. Tolimesni žaidimai vy 
ko prie kavutės ir užkandžių.

Dalyvis R. N.

vinto amerikiečių teismuose 
bylos užbaigtos be jokių rezui 
tūtų. Išvykusieji į tolimąją

Meškos pusitarnaitimds

East Chicagos L. B. Apylin
kės visuotiniame narių susirin 
k i me, įvykusiame 197G m. vasa'Chicagą apsiramino, bet Beh-
rio mėn. 1 d. Šv. Pranciškaus druomeiu s rinkiminiais reika- 
lietuvių parapijos patalpose*lais retkarčiais paskambina ir 
se buvo išrinkta nauja apylin- aprūpina balsavimo lapeliais, 
kės valdyba ir revizijos komi
sija. I visuotinį apylinkės susi 
rinkimą nekviestas buvo atvy
kęs ir Chicagos Apygardos L. 
B. pirmin. M. Jakaitis, kuris 
turėjo progą išgiirsti mūsų apy
linkėje lietuvių nuotaikas ir 
pasidalyti mintimis su naujai 
išrinktąja apylinkės valdyba. 
Dėja apygardos pirmin. M. Ja
kaitis 'išdūmė nesulaukęs susi
rinkimo pabaigos, nesusipaži
nęs su naujai išinktąja apy
linkės valdyba.

Naujai išrinktoji apylinkės 
valdyba tuoj pat pasiskirstė 
pareigomis- ir suplanavo atei
ties veiklos darbus. Kurį lai-

žmones į vagiliavimus žiūri 
kaip į būtinybę, jei nori palai
kyti.. gyvybę. Visi, ir sovietų 
valdžia, žino, kad iš oficialių 
atlyginimų išgyventi negalima. 
Be to, į valdiškų turtą žiūri 
kaip j pusiau savo. Prisideda 
dar ir ta aplinkybė, kad Sovie- 
tijoje baudžia už tokius nusi-. 
kaitimus, kurie Vakaruose yra 
visai. legalūs, kaip privati ni- 
ciatyva ir tarpininkavimas, ku
riuos sovietai traktuoja lygia
grečiai su de^tindarvste.

(ELTA)

Senas lietuvių priežodis sako — 
tyla prieš audrą. Velykų išva
karėse Šv. Pranciškųiis lietuvių 
parapijos bažnyčios' prieangyje 
iškabintas skelbimas, kad ba
landžio mėn. 20 d. šaukiamas 

Įsteigiamasis L B. apylinkės 
susirinkimas, į kurį atvyksta
L. B. apygardos pirmin. M. 
Jakaitis. ' 1976 m. balandžio 
mėn. 20 d. 7 vai. vakare šv. 
Pranciškaus lietuvių parapi
jos patalpose atsiranda Chica
gos L. B. apygardos pirmin.
M. Jakaitis, steigėjas Bonius
Ginčiauskas ir dar be jų dešimt 
suvarytų apylinkės lietuvių, 
kurių veidai retai tematomi su 
sirinkimuose. Suvarytų lietu
vių sųsirinkimui-cirkui pirmi
ninkavo -Chicagos L. B. apy 
gardos pirmin. M. Jakaitis, ku
ris pradžioje paaiškino jo at
vykimo tikslą, bandė kitaip 
galvojančius nuteikti pagal jo 
kurpalį, o pagrindinis jo čia 
atvykimo tikslas išrinkti jam 
klusnią Bendruomenės apylin 
kės valdybą, kuri paklustų jo 
paties žodžiais tariant daugu
mos, nes esamoji valdyba jam 
nepiimtina-neteisėta. (

Paskutini darbotvarkės punk 
tu pirmininkaujantis M. Ją

Q easy ways 
v to get the 

Zip Codes 
of 

people 
you

When you receive i letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory.
Local Zip* can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phonebook.
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MINIMUM AMOUNT $5.000

6 year Certificates of deposit 
< MINIMUM AMOUNT / 
\ $5000 / 2*/ year Certificates of Deposit

< MINIMUM AMOUNT $5.000

Olo °lo

1 year Certificate* oi Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2500,

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

Universal
SAVINGS

1800 S. HALSTED

INVESTMENT
PASSBOOK
ACCOUNT

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL ŠAV- 
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

located just south of the Chkato Circle Campus
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RAŠO DAN KURAITIS

BUDAPEŠTO BARAS

(MITOLOGINIAI PASAKOJIMAI)

Vaisganto dienos

(Bus daugiau)

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

kate; kad kiekviena rugio ar kviečio varpos ake
lė turėtų, grūdą.

džiagą vasaros metu dėvimai aprangai Kol tos 
medžiagos nebuvo, žiemą ir vasarą reikėjo dėvėti 
kailinius^ ar vilnonius drabužius.

Kol nebuvo Žemynėlės, Vaisgantas rūpinosi 
rugių bei kviečių derliumi. Rūpinosi, kad žydė ji-

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei mėty___

ir vėl dievų pagalba buvo reikalinga. Rugius- be 
žieminius kviečius reikėjo laiku nupjauti, sudžio
vinti ir. j pastogę sukrauti, nes tai buvo žmonių 
duonelė.

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

lietuviai prisijaukino gyvulių: ožkų bei avių, ku
riems žiemos metu reikėjo pašaro. Prijaukinus 
karves, dar daugiau pašaro prireikė. Ilgainiui 
šiefiavimasš pievų prieiūra ir dobilų augini
mas tapo žemdirbių tradicija, žemdirbiai rūpi
nosi ir veikė, kad žolė būtų vešli, kad dobilai ge-

lengvai nejuda. Jie sucementuoti stipriu cementu, parink
tos geros plytos, primaišyta stipraus akmens, todėl ten 
nosies neįkiši.

didžiajame teatro, žingsniuo
damas po sceną, kalbėjo savo 
partijos nariams dėl santykių 
su kapitalistinėmis valstybė-SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Atlikus šienavimo ir rugiapiūtės darbus, buvo 
švenčiama šventė Padėkos diena Žemynai ir 
žemėpačiui. Lietuviai nepamiršdavo nei Lituva 

nio už gerą orą ir kitas malones.

Tai buvo iškilmingi ir garbingi darbai, šie

Kanadoje;
metams ___ -__
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams_____
pusei metų__
vienam mėnesiui

kinį. Mūsų narsieji kovotojai turi bėdos su “bendruome1 
ne”. Ji tiek susiskaldžiusi, kad šiandien josios sulipdyti 
jau neįmanoma. Galima vartoti pačius stipriausius klijus, 
bet nesulipdyti. Ji jau suplešėjusi per vidurį, sekrsai ir
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reiškimams. Atrodo, jis .nori 
paradyti pasauliui kamumstų 
ir kitokią veiklą — teisingumo 
bei teisės kelią. Tačiau ar tai 
galėtų atsilaikyti Berlinguer iš 
kaipo politinė asmenybė nuo 
spaudimo savo dideles parti- 

najią su KiiOKiu -nuautety- 
^xu nei sovietų komunistų ’vi
sur priešingos akcijos?,. Be to 
komunistų dalyvavimas vyriau 
sybeje atsilieptą į hW(j bei 
aA'lū santykius, į Europos bei 
pasaulio politiką. Jeigu Ber- 
lingueris išlaikytų minėtą spau. 
aimą, atrodo, jau tektų pris
kirti Europos išvadavimą iš 
rusiškojo komunizmo. Bever
tinant tačiau pirmą Europos 
komunistų žygį atsimesti nuo 
Maskvos vadovybės, tenka ne
užmiršti, kad jie nepaneigė ko
munizmo, stengdamiesi jį per
formuoti (Marokais), bet tik 
daugiau įsigyti Europoje tei
sių, ev. viesiškai jai vadovauti. 
O be to ir Maskva nepasiliko 
be reagavimo. Suslovas (parti
jos ideologas) Maskvoje, So
vietų Mokslo akademijoje, kai 
bedamas apie Maskvos suva
žiavimo išdavas, kritikavo Eu
ropos komunistų pranešimus, 
pavadinęs išdavimu priimto 
kompartijos marksizmo-leni
nizmo mokslo (L H. III. 19).

Dėl Italijos komunistų daly
vavimo vyriausybėje, tuoj po 
susitikimo Moro su Berlingue- 
riu, krik. — demokratų parti
ja sušaukė konferenciją aptar

ei] utes, Vakarų Vokietioje dar 
nebuvo žinių apie. Italijos krik. 
— demokratų partijos sutiki
mą bendradarbiauti su komu
nistais, atrodo; vargu ar jie su 
tiks ?..

Užbaigai šio galvojimo tek
tų dar pasakyti, -kad paskuti
nių dienų ir metų įvykiai pa
rodo, kad Vakarų demokrati
jos, besiekiamos užsitikrinti 
bendradarbiavimą ir gerus san 
tykius su Sovietų Rusija atei
čiai, klydo irklysta,-kaiSo vie
tų vyriausybė niekad nepripa
žino ir nepripažįsta, ir po'JHels- 
sinkio jokio atoslūgio marksiz 
mo-Ieninizmo ideologijoje. At- 
rodytų, kad susitarimų gali
mybės galėtų lengviau vykti, 
kai Sovietų Rusi j os didesnės 
respublikos — Ukrainiečių virš 
40 milijonų žmonių, Baltgudi- 
ja — virš 10 mil., Kaukazo — 
Georgija gaus galimybių ats
kirai tartis. Išeitų,, kad Vakarų 
demokratijos ir Amerika, siek 
damos gerų santykių su buvu
sios' Sovietų Rusijos 'respubli
komis, turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į tų respublikų egzilus 
Europojeir JAValstybėse, žino
ma ,neužmirštant Lietuvos ir 
kitas Pabaltijo valstybes.

$30.00
$16.00

$3.00

čiame sultingume ir rūpestingai sudžiovinamas, 
nes žiemą galvijai smeigiasi prie skanesnio kąs
nio. žemdirbiai maldavo dievų, kad šienavimo 
metu duotų gerą, olą ir, sveikatos dirbantiesiems.

$31.00
$18.00

$4.00

Patys vyriausieji vadai pasirinko komitetą Ameri
kos nepriklausomybės sukakčiai paminėti Prieš nepri
klausomybės sukakties minėjimą sunku šaudyti. Veik 
kiekvienas Amerikos lietuvis pritaria Amerikos nepri
klausomybei. Kiekvienas mokosi iš amerikiečių kovos už 
laisvę. Kada Simas Kudirka nutarė šokti nuo komunistų 
komanduojamo laivo, tai lietuviai ryžosi vesti kovą už jo 
laisvę. Jie vartojo amerikiečių metodus ir Kudirką išlais
vino. Kudirka buvo pasiruošęs mirti ir Amerikos daugiau 
nematyti. Jis vienas padaužė daugiau-sovietų policinin
ku, admirolų ir čekistų, negu visi fronto vadai kartu su
dėjus. Neatsirado nei vieno ruso, kuris Kudirką būtų 
įveikęs. Jo neįveikė nei du, nei trys rusai Nieko negalėjo 
padaryti ir sovietinis admirolas, pakėlimą gavęs ne už 
kovas jūroje, bet už kovas prieš laisvės siekiančius ru
sus arba rusų pavergtų tautų jurininkus. Amerikiečiai 
padėjo paguldyti ir išvežti Kudirką. Amerikos lietuviai 
Kudirką išlupo iš komunistų nagų. Ne moterys, bet visi 
Amerikos lietuviai ir garaširdžiai amerikiečiai tai pa- 
dary ■ . ' ; . , ■ 1 ■

Amerikos lietuvių pasiryžimas išgelbėjo Kudirką. 
■Amerikos lietuviai ryžosi paminėti Amerikos nepriklau
somybės sukaktį, todėl niekas jų nepajėgė sustabdyti. 
Pačios sunkiausios fronto artilerijos nepataikė į taikinį. 
Lietuviai netikėjo jų skelbiamais argumentais, lietuvio 
protas negalėjo suprasti, kaip galima boikotuoti arba ki
tus atkalbinėti nuo Amerikos nepriklausomybės sukak
ties paminėjimo. Lietuviai naudojasi Amerikos, laisvė
mis, Amerikos sukurtomis gėrybėmis, amerikiečių sukur
ta teisine sistema,. garantuojančia pačias pagrindines 
žmogaus teises, garantuojančia sąžinės laisvę ir duoda 
socialinę apdraudą bei apsaugą.

Fronto vadai galėjo sustabdyti nelietuviškus laikraš
čius nuo šios sukakties garsinimo, galėjo mesti, igurbą 
lietuvių paruoštus rašinius apie ruošiamą minėjimą, ga
lėjo įtikinti tikėtų pardavinėtojus nepardavinėti tikėtų, 
nekabinti garsinimu; galėjo įtikinti kelis silpnavalius 
dainininkus, bet negalėjo paveikti tikrų lietuvių. Minėji
me ne tik giedojo iškiliausieji mūsų dainininkai, bet jie 
mokėjo savo teises apginti. Fronto bičiuliai galėjo plė
šyti paruoštus plakatus, įsakinėti nusegti nuo sienų pra
nešimus apie ruošiamą minėjimą, bet jie negalėjo sustab
dyti lietuvių riuo dalyvavimo Amerikos nepriklausomy
bės minėjime. Amerikoje daug dalykų galima, bet ne vis
ką. Amerikiečiai brangiai mokėjo už savo krašto laisvę. 
Jie ir šiandien brangiai moka už laisvę, brangiau mokės 
už teisę laisvai ir neprikausomai tvarkyti savo dvasinius 
ir materialinius reikalus. Prieš du šimtu metų buvo pa
dėti tolerancijos ir kelio į gerbūvį principai. Niekas nega
li uždrausti pagerbti tuos žmones, kurie padėjo tuos prin
cipus šio krašto gyvenimo pagrindam

Fronto vadai šį kartą apsiskaičiavo ir parinko- ne 
tubs taikinius. Nereikėjo kliudyti Chicagos lietuviams 
paminėti Amerikos 200 metų nepriklausomybės sukak
ties. Reikia neužmiršti, kad amerikiečiai padės lietuviams 
ir kitoms pavergtoms tautoms atgauti laisvę, nepriklau- 
samybę ir padės joms žingsniuoti į geresnę ateitį.

Subscription Rates:
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries S31.00 per year.
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mis. Jis pasakė — mes kalbė
simės su jais (pakeldamas bal
są ir kartodamas) po odinoč- 
kie. .. po odinočkie... (pavie
niai, ne su daugeliu ir ne su jų 
organizacijomis). Tai buvo pas 
kutinis Lenino įspėjimas savo 
partijos nariams, savo drau
gams, seniems komunistams. 
Jis buvo tada jau ligonis, retai ■. 
pasirodydavo viešumoje ir joj 
draugai, kaip vėliau kalbėjo,! 
bijojo, kad jis, žingsniuodamas 
po teatro sceną, nesugriūtų. 
Kitu metu (gal prieš tai) Leni
nas juokaudamas pasakė, kad 
kapitalistiniai kraštai, konku
ruodami tarp savęs, stengiasi 
parduoti Maškvai “virvę’’, kad 
su ja juos pačius pakartų!...

Demokratinės kapitalistinės 
valstybės konkuravo ir konku
ruoja tarp savęs, kad tik ats
kirai jiems daugiau parduotų ięTpatridJ^HM^kai 
bei iš jų pigiau pirktų. Vaka
rai, ypač paskutiniu metu, pa
vieniai, kaip Leninas sakė, sten 
giasi įeiti į tampresnius santy
kius su Sovietais, užsitikrinti 
sau santykių ateity, belaukiant 
režimo suliberalėjimo ar pasi
keitimo. Ypatingai po Helsin
kio Kissingeris visais būdais 
stengėsi sudaryti, siūlydamas 
nuoladas, SALT-o sutartį; Gis- 
card d’Estaing, dabar tikėda
mas liberališkesnių santykių 
išsivystymą, vartojant plačiai 
detentę, pereitais metais, spa
lio 14 d., pasiėmęs krūvą spe
cialistų, nusiskubino į Maskvą 
sudaryti eilę bendradarbiavimo 
sutarčių, tačiau Brežnevas “su
sirgo” ir Giscard, nieko ■ nelai
mėjęs, turėjo sugrįžti į Pary
žių. Eilė Amerikos prekybinin
kų ir bankų, po Helsinkio, įsi
kūrė Maskvoje, tikėdamiesi už 
sitikrinti ateityje biznį. Visi 
jie dirbo pavieniai, “po odino- 
čkie,. - po odinoėkie”... kon
kuruodami ir visai netrukdy
dami Brežnevo tvarkaraščiu 
■žygius į Europą, susirinkti pa
saulio komunįstų kongresui Ry 
tų Vokietijoje ir pasiskelbti 
ten pasaulio komunistų vadu. 
Tik dėl Vakarų valstybių ko
munistų partijų nepritarimo
— prancūzų, italų ispanų, ang
lų bei komunistinių valstybių
— jugoslavų, rumunų, vengrų, 
Brežnevas turėjo likti Rusijo
je, ir ten tatlikti rusiškojo ko
munizmo partijos eilinį suva
žiavimą. Tad ne Vakarų de
mokratijų politinės veiklos iš
davų dėka, bet komunistų par
tijų nesutikimu buvo sutruk
dytas Brežnevo žygis į Europą. 
Jos veikdamos “po odinočkie” 
būtų įsivedę bolševikus į Eu
ropą, kaip ir' pirmiau juos at
sivedė į Berlyną.

Musų “frontovikai” yra karingi žmonės. Jiems ne
pavyko sudaryti stipresnės fronto linijos prieš okupan
tą — didžiausią lietuvių tautos priešą, — todėl jie atsu
ko savo kanuoles prieš pačius lietuvius. Lietuvius jie skirs
to į dvi klases: fronto bičiulius ir nebičiulius. Nėra jokio 
reikalo būti frontininku, užtenka būti fronto bičiuliu. 
Amerikoje nėra .jokio reikalo stoti į pirmąsias fronto lini
jas ir pleškinti į nefrontininkus, svarbu, kad būtų prita
rimas pačioms pagrindinėms politikos linijoms ir duoda
ma tos linijos vedamai kovai finansinė parama.

Visų Amerikos lietuvių iš karto pulti neįmanoma. 
Amerikos lietuvius nutarta įveikti paeiliui, vienus po ki
tų. Ką pirmiausia pulti — nustato vyriausias štabas. Jis 
ne tik nustato, ką pulti ir kada pulti, bet jis nurodo, kaip 
tą puolimą pradėti. Naujienas galima visuomet ir visomis 
priemonėmis pulti. Prieš Naujiems galima išgalvoti įvai
riausių dalykų — butų ir nebūtų. Dažniausiai, žinoma, ne
būtų. Naujienos visą laiką aiškino, kad nedera atidaryti 
fronto prie pačius lietuvius. Pirmiausia reikia sudaryti 
stiprų ir vieningą frontą prieš Lietuvos okupantus, jeigu 
jau reikėtų kuo susirūpinti, tai turėtų būti tie, kurie su 
okupantu bendradarbiauja, bet jokiu būdu nepulti tų, ku
riems Lietuvos laisvė rūpi, kurie ilgus metus tos laisvės 
reikalais rūpinosi, kurie stengėsi į Lietuvos laisvės kovą 
įtraukti pačią galingiausią valstybę į mažos mūsų, tautos 
kovą prieš nepaprastai žiaurų ir galingą priešą. Kol ta ko
va nebus laimėta, tai jokiu būdu negalima atidaryti nau
jo fronto prieš lietuvius.

Bet mūsų “frontovikai” ne tik kovingi, jų vadai yra 
nekantrūs. Jiems reikia atidaryti naują frontą, kad galė
tų duoti darbo eiliniams, nerimauti pradėjusiems kovoto
jams. Jie parinko taikinius ir liepė šaudyti. Jie pleškino,

ti, kad Lalų-prancūzų komu
nistai (ir ispanų) ateinančiuo
se rinkiniuose į parlamentą 
nustos balsų, priešingai, yra- 
daugiaii argumentų manyti,- 
kad laimės, kai dalis balsuoto
jų, ypatingai Italijoje, balsuo
ja už komunistus, nebūdami ko 
munritais, bet vien iš nepfita- 
romo vyriausybei, sakyčiau iš 
keršto, krikšč.-demokratams, 
kurie per 30 metų valdydami 
neįvedė reikalingų reformų 
socialinėje, ūkio (finansų), ko 
ruptingos administiacijds sri
tyje. (Ne retai šiandien Itali
joje išgirsti posakį : je (biuro
kratai) suvalgys Italiją!), šian 
diėn jau svarstoma spaudoje, 
kad Prancūzijbje laimėjus rin 
kimus socialistams su komu
nistais, prez. Giscard d‘Estai- 
ng turėsiąs sudaryti socialisto 
Mitterrand© su Marshals vy
riausybę ir kaip tas atsilieps 
į Europos (EWG ir JAV) poli
tiką? Italijoje, .finansų (lyros) 
krizės metu š/m. kovo 18 d. 
min. pir-kas Aldo Moro pasi
kvietė komunistų partijos vadą 
Berlinguerį pasitarti; -kaip iš
eiti iš susidarusios krizės? Ber 
linguer jau seniai laukia vy
riausybėje posto ir praktiško 
bendradarbiavimo su krik—de
mokratų skaitlingiausia-parti
ja Italijoje. Jis-vis- kartoja atė
jimą į vyriausybę demokrati
niu keliu per rinkimus, taip pat 
ir iš jos pasitraukimą; kai tam 
susidarys rinkimų pagrindas, 
ar parlamento reikalavimai. 
Tai būtų Italijos komunistų 
pirmas įvykis pasiekti val
džios teisėtu keliu ir teisėtai 
pasitraukti.- ' ’ .

Šiandien nėra pagrindo-neti- 
Nedaug yra argumentų tikė- keti tokiems Berlinguero pa-

Lšnykus karaliams, žuvo visas didikų luomas, di
džiausias karaliaus ramstis. Europoje teko matyli di
delių rūmu — palocių. bet šiandien jie jau griaųjami. 
Tos didikų pilys, europiečių vadinamos “casteles”, 
jau ne didikų galybę skelbia, bet praeitį rodo. Tos 
galingosios didikų pilys paverstos muziejais, kuriuo
se keleiviams rodoma, kaip senovėje didokai jose gy
veno ir kaip jie tarnavo karaliui. Anglijoje pilys pa
verčiamos ne tik muziejaus, bet vietomis jomis pra
dedama vesti prekyba. Jeigu minėtų pilįų didikai ga
lėtų pakelti galvas ir pasižiūrėti, tai jiems būtų skau
du: pilys buvo statomos mėlyno kraujo žmonėms, o 
dabar juos nakvoja paprastu pa prašei ausie ji kelei
viai. Dideles pilys paverstos mažais kambarėliais ir 
išnuomojamos keleiviams. Vietomis net bandoma pa
sipinigauti senų didikų garbe. Vietomis pasakojama, 
kad čia gyvenę didikai, o dabar sudaroma garbė' ir 
paprastiems žmonėms tuose pačiuose rūmuose pa
gyventi. Minėtų pilių savininkai įsivaizduoja, kad jie 
turi teisę iš keleivio nulupti stambesnę sumą, nes na
mas senas — didikų statytas.

Bei panašaus likimo sulaukė ne lik Europos vals
tybių didikai. Tuo pačiu keliu nuėjo ir faraonų rū
mai. Istorija mums pasakoja, kad Egipto faraonai 
turėjo šimtus tūkstančių vergų didžiosios piramidėms 
statyti, šiandien jau nėra faraonu net tas pirmi- 
des stačiausių vergų. Liko tiktai piramidės, kurias 
šių dienų paprastieji žmoneliai taip pat bando jas iš

naudoti. Jie išnaudoja viską, piramides kapus, senus 
akmenis ir ant tų akmenų kalinėtas raides.

Piramidės dar betestovi, nes jos statytos gerų 
architektų, žinojusių Egipto gamtą ir saulės bei vėjo 
svarbą, bet visa kita jau sulyginta. Liko tiktai tai, kas 
buvo smėliu ir žemėmis apnešta. Kas buvo žemės pa
viršiuje — snaikinta. Ko nesunaikino lietus su šal
čiu, tai sunaikino patys žmonės. Alksandrijoje buvo 
buvusi pati didžiausioji pasaulio biblioteka, tų kny
gų skaityti- nemokėjusieji žmonės viską sudegino. Ar
timuose Rytuose stpvėjo septyni pasaulio stebuklai, 

o šiandien su žiburiu reikia jų ieškoti.
Laiks viską lygina ir visus suveda į tą pačią vie

tą. būtent į karstą. Mes šiandien žinome, kad ir ka
puose padlaikams neduoda ramybės. Tai žinojo jau 
faraonų laikais. Turtingieji palaikus balamuodavo, 
kad galėt ų užlaikyti kelis metus, bet iš balsamuotų- 
jų mūsų dienų mažai kas tepaliko. Jeigu kam pa
vyksta rasti kelių šimtų metų munija, tai ne tik laik
raščiai apie tai rašo, bef atsiranda profesorių, kurie 
knygas parašo. --■»

Ateina kitos kartos ir gyvena savo gyvenimą. Jos kei 
čia senus papročius, nesidomi praeitimi, bet steigiasi 
sukurti naujas, geresnes ir brangesnes vertybes. Jos 
stumia gyvenimą ir geresnę pusę. Tokia yra žmonių 
gyvenimo evoliucija, mus visus nešanti į geresnę' 
ateitį.

Varžybos del Europos
Brežnevo apyskaita kompartijai 

(Pabaiga)
Leninas, neužilgo prieš mir

tį (mirė 1921 m. sausio 21 d.) 
paskutinėje bolševikų sueigoje

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _______________ $30.00
pusei metų_____________ $16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui__________$3.00

Pavasario bei Ugnies šventė
Apie balandžio mėn. vidurį prasideda Pava

sario bei Ugnies šventė, kuri tęsiasi apie savai
tę. Pirmą dieną šeimininkės atsineša ir pasmilko 
daržovių sėklas. Tam reikalui ir smilkalus atsi
neša. Į smilkalus deda: šieno pakratęs, kanapių 
pelus, kadagių uogas ir skujus, gintaro trupinius. 
Būvo tvirtai tikima, kad taip pasmilkytos sėklos 
duoda geresnius vaisius: Kitas tris dienas ūkinin
kai smilko sėkloms skirtus grūdus, o paskutines 
dvi dienas namo nešasi šventąją ugnį, ir parsi
nešę atkuria namų židinio ugnį. Toji naujai at
kurta ugnis negesinama iki kitos Ugnies šventės.

šienavimas ir rugiapiūtė

Stephen Sofia h turi aiškintis 
mui apie santykius su "simbiozinės" 
armijos kariais. Jis tvirtina, kad nie 
kad tai armijai nepriklausė ir su jais 
nebendradarbiavo, bet jis buvo pami- 

, ____ ___ j ji buvo pa-
9robta ir užverbuota "simbiozinėn" 
armijon.



NAUJIENAS

(Tęsinys)
V. dėl kaliinimff i>ad. Regislruo 
los JAV LB' etikė jų Rendruo- 

mgnėf. sfyddymu

SNIEGO PUSNYNUOSE.

*
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CHIRURGIJA

EUDEIKIS

%
PERKRAUSTYMAl

MODERNIŠKOS. AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

apšerkšnijusios kumelaitės va
deles, žygiavo greta manęs.

— Ar mums dar toli? — pa
siteiravau aš.

DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
® GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą,

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

Leidimai — Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA 

R.ŠĘRĖNAS 
Tel. WA 5-8063

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos; pagal susitarimą.

DR. G K. BOBELIS 
’ INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
-- CHIRURGIJA 
i Talei. 6954)533 

fox Valley Medical Center 
... 860 SUMMIT STREET
. ROUTE 58, ELGKlLLINOTT

KEZ.: G1 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
\ OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal Misita rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GAIDAS - DAIMID
...«■•;.... . i .

SENIAUSIA IR JDIDžIAUSIA LAIDOJUIO ĮSTAIGA

DR. K. A. V. JUČAS
V Tel.: 5614605 i r 4394444 ’

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 44818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta. •

DR. FRANK PLECKAS.
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W, 7Ist St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Raudona milžiniška saulė 
laipsniškai kėlėsi iš nžu tolimo 
kalno baltuojančio šalčio rū
ke, rausvai nudažydama bebė
gantį snieginį kelią. Iš dešinės 
ir kairės, storai apsnigtos eg
lės ir pušys, nenorom lenkė sa
vo šakas iki žemės, tarsi užt
verdamas nepereinamą sieną.

Liesa, alkana kumelaitė, pa 
[( purtydama savo apšerkšnyjo

sią galvą, vos lik traukė, pras
tas zyrianiškas roges ir kvėpuo 
dama, kaip garvežys, leido di
delius tirštų garų kamuolius. 
Su trigdy damas neaprėpiamų
taigos plotų rytmečio tylą, su
šalęs sniegas skaudžiai dejavo 
rogių pavažų slegiamas. Rogių 
dugne, ant' glėbelio šieno, iš 
kurio dar buvo jaučiamas pra 
ėjusios vasaros kvapas, susi
rietęs, suplyšusiais savo kaili
nėliais apsiklojęs, liūdnas gu
lėjo Semionas Jarkin’as, kurs 
žvalgydamasis savo mažutėmis 
akytėmis, šalčio, ledo žvakutė
mis papuoštuojė barzdoje pa
slėptomis, retkarčiais žvelgė į 
manę, šalia rogių žygiuojantį 
ir pusbalsiai dainelę niūniavo:

“čia būna dideli šalčiai, kar 
tais net sunku kvėpuot,

O pietuose... žydi kvepian
čios rožės,

—• Argi jau nebeteks man jų 
pamatyt?...”

šaltis buvo toks stiprus, kad 
šnervės ir blakstienos nulipda
vo krūvon ir kvėpuoti, ištikrų- 
jų, kaip Jarkino dainoje, bu-

P STBAVINSKA.'

— Taip, bus apie 3 klm.
— Nu!, Tu, kumelė! Judėk 

gi — paragino jis kuxnelpalai- 
kę. Toįi pajudino vieną ausį, 
ir nė kiek nepaspartino žings 
mų.

— Tai prakeiktas gyvulys!—
— pyko Semion’as.

— Tu jai ir šiaip ir taip, o ji
— nors ką...

— Juk ji taipgi gauna, tik 
kalinio davinį! — bandžiau aš 
kumęlaitę teisinti.

—Ši tai tu teisybę sakai, — 
tuojau sutiko Semion’as. — Jos 
davinys niekam tikęs, kaip ir 
mūsų, šieno šiek tiek duoda. 
Beveik vien šiaudais minta gy
vulėlis, avižų nė grūdelio ne
mato. Tai ką gi iš jos norėt? 
Mostelėjo jis ranka. — tu pa
žiūrėk, kas mūsų lagpunkte

| vyksta!
*— Blogai?

-— O tu anksčiau pas mus 
nesi buvęs?

— Prieš metus buvau.
— E, — e, dabar kas kita.
— Pirmiausia pas mus da

bar vien tik moteiys — kali
niai.

— Kaip, vien moterys?—nūs 
tebau. !

— O taip, lagerio vyresnybė 
patvarkė, mat, visas moteris 
gugrupuoti į vieną lagpunktą. 
Ir politines ir kriminalines.^

LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI
abejonės; kad tai, kas nero
dyta (ypač kitą kuo kaltinant)
— to nėra (quod non apparret
— non ėst). Todėl ir šuio mū
są atveju, jei kas kaltina opo
zicijos arba vad. registruotos 
Bendruomenės vadus, ir veikė
jus LB skaldymu, turi jų kal
tę įrodyti, ir tai ne kokiomis 
abstrakcijomis, o aiškiai, kon
krečiai, pateikiant įrodomuo
sius faktus. Tą įrodymų patei
kimo pareiga, žinoma, tenka iri 
priešingai šaliai, vad. regist
ruotai Bendruomenei, jos va
dams ir veikėjams, kai jie kuo 
kaltina JAV LB vadovybę. Bet 
turiu čia pastebėti, kad anie

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Brolis išduos brolį mirti\ — Mato 10:21.

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi, būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

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

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

vo sunku. Joks paukštis nepers — O tai kodėl: 
kvosdavo erdvės, neperbėgdavo 
kelio joks žvėrelis, — rodos, vis 
'kas būtų buvę iššalę.

Aš nuvykau 19-jį lagpunktą, 
ten nežinia kam niane šaukė iš 
ČinjaVorik. Toldin’as, KVČ 
viršininkas, išsiųsdamas manę 
kelionėn, pasakė man tokį žo
dį: “šiandieną vakare tu va
žiuosi į 9-tą. lag-punktą. Pra
šė nusiųsti menininką. Koks 
ten reikalas. — nežinau. .Pasi
imk dažus ir teptukus. 8 vai. 
nuo arklidžių į ten vyksta ro
gės, gali su jais nuvažiuoti. 
Aš vykau be palydovo.

— Ak, ir šaltelis gi!.,. —su
šuko Senion’as Jarkin’as. Jis 
iššoko iš rogių ir numetęs ant

—O tai jau paklausk jų. Aš 
ne viršininkas. Nežinau. Iš ša- 

I lies, nugirdau, būk taip -laiko- 
mos jos geriau, darbuosis; ir,1 
bendrai, mažiau bus susirgimų.1 
O rezultatas — tikra “jerunda”.' 
Iš to niekas gero neišeina.1 
Koks tan darbas! Pusantro tū 
kstančio moterų, Valgyti jom 
nėra ko. Jau tiys mėnesiai taipf 
gyvenama. Jos miršta kaip mu 
sės... No! Tu.’ judėk,mažytė! 
— vėl paragino jis kumelką. 
Šaltis stiprėjo. Aš jaučiau kaip 
man rankos ir kojos sala. Sau
lė vis labiau blyško, užsitrauk 
daina drumzlinai ffelsvu rū
ku. !

— O pietuose kvepiančios ro 
žės... ■ ’ Į

— Nejaugi nebmatysiu aš 
jų?... r

Vėl uždainavo Senion’as trin 
damas šąlančią nosį. I

—Dviėji nietaliai dar pasili 
ko man. Ak, ma! — linksmai 
pridūrė jis.

— Kiek gi tu jau išvargai?
— Aštuonetą metų, kaip vie

ną kape.ką.

ge” senosios (nuskilusios) LB 
žmonės, jos. vadai, ir veikėjai 
vis kaltina opzjcijos asmenis, 
arba, dabar iž jos jau išsivys
čiusios, vad. registruotos LB va 
dus ir veikėjųs« kad jie suskal
dę Bendruomenę... Kaltinimai 
daromi abstrakčiai, nesiaiški- 
nant Bendruomenes susiskal
dymo priežasčių iš esmės, ne
atsakant tos 5 vad. registruotos 
LB, vadams ir veikėjams į jų
priekaištus ir kaltinimus seno- taip, rodos, ir daro. Iš tikrųjų, 
sios LR vadovybei iš esmės.

LSK, kaip matyti iš jo V-sios 
rezoliucijos, tokius abstrakčius 
kaltinimus laiko nepagrįstus, ir 
nesąžiningus. ,

Pirmiausia, žodis kitas, dėl 
tų kaltinimų nepagrįstumo
Taip jau visuose ginčuose 

priimta, kad, kas ką teigia, tas 
turi savo teiginį aiškiai, konk
rečiai įrodyti. Tai sena, tūks
tančius metų galiojanti ir vi
suose ginčuose praktikuojama 
savo tiesos įrodinėjimo taisyk
lė. Gi ir romėnai sakydava, 
kad teigiančiajam priklauso 
įrodymo paraiga — affirinanti 
ineumbit prob.atio; kad įrody
mai turi būti aiškūs, nekelia

kiek gi jie pateikė viešumai, 
gyvų faktij savo kaltinimams 
pagristi, kaip, pv., kaltinimui 
JAV LB vadovybės neteisėtu 
pasiėmimu atstovauti Ameri
kos lietuviams centrinėse val
džios įstaigose ir pan..

Tokių pavyzdžhj galėčiau 
čia nurodyti daug.

ir progas «ėdo bldn ps

NAUJIFNA5SKAITYK .uh KIIAM.PATARK
S K AIT¥a 2 ’NA UJIENAS’

SUSAN MACUS 
po pirmo vyro Šalkauskas

Gyveno St, Petersburg, Florida, prieš tar Marquette Parke-

Amerikoje išgyveno 54 metus.
Mirė 1976. m. balandžio 25 -dieną, sulaukusi 68 metų amžiaus. Gimė

Lietuvoje, Žagarės m., Šiaulių apskrity.

Paliko nuliūdę: vyras Juozas, dvi seserys — Justina Petkienė ir jos 
duktė Sylvia Michalak su vyru Harold, Julia šakinskienė su vyru. Pet-, 
ru ir jų duktė Alma Būrys su vyru Linu, brolis Antanas Pukinskas, te-, 
ta Joana Bartkienė, pusseserės Joana Niprikas su vyru Steve, Estelle 
Hogya su vyru Al, Helen Yadron su vyru Joe, brolio sūnus Bugenius 
Pukinskas su šeima ir duktė Laima Mecerinskienė ir kt. giminės.

Priklausė Tampos ir St. Petersburg Lietuvių klubams.

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, balandžio 28 d. 6 vai. po pietų 
Petkaus Marquette, koplyčioje, 2533 West 71st St.

Laidotuvės penktadieni, balandžio 30 d. 9 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios i Žšv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero, lietuvių, kapinėse.

Visi a. a. Susan Macus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ja paskutni patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, seserys, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TOYS MODERNIŠKOS 
jratCOKWriONED KOPLYČIOS

KEpobBe T-8SK.

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

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

1739 So. HALSTED SK CHICAGO, ILL. 6060b.

!

MINSKAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai? Mod. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas 
Nes jos rašo tie: 
Ir veda į šviesa.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstumu. 

AN TANAS. VILIMAS.
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
, Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NA U J IENAS

•NAUKZNOS’ KIEKVIENO

ANTANAS M., PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-6195.

Spalvotos TV 
NUOLAIDA 

LIG 200. DOLERIŲ 
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR-"NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS^

D r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik" —.....——
Minkštais viršeliais tik —__

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA:
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik _______

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

S3.00 
$2.00

ŽIAURŪS JŽMONĖS; 
$240.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: aniTad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rei. telef.i 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

GĖLĖS .> VISOMS PROGOMS .

Beverly, Hilk.

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau 2*!*! Ir Ymm! 2: 
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO f /AS)

5525 So. Hirl.m Avo. — 586-1220

L.I ŽLT U.V I G 

DRAUGA3 IR BIČIULIS

SMOKEY

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galime gauti puikiu knygy, kurios p epu oi bet 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL 
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 4tH psl. _____
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kama $6.00. Minkštais virs.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ IŠTŪ

RI JA, 1 dalis. 208 psl., įrišta.— S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; D dalis, 225 p<4^ įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais    _ ...._______ -——

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL. minkštais vir

šeliais. 7 _________________ _____ ___ _______
J uore s LiOdžIvs, RAŠTAI, 250 psl __ _______ ____ _
P. Liūdžiuvien< ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

$6jOO
$6.00
Gra- 

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00
Janina NarOnn, TRYS IR VIENA, jaunystes atsiminima.l 

170 P«L _______________________ «-------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

i ' puslapiai ’ --- -------- --------------------------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

- NkĄ U.J i e n o s,
f lĮ39 ^Halsl«USU, Chicago.,DL.60608..— TeL.HA.l-61W. j

$3.00

$3.00

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone; OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ĮSPŪDŽIAI Iš MINĖJIMO 1Ų\NKETO
Praėjusį sekmadienį, t^alan- (Keraldikaiy'šcėnoš’jiapuo^mui,; -T.- 

džio 25 d. Chicagos ir apylinkių leidniui spalvotą viršelį ir "žen-p08 P^esa* ■ tai yra skaldo- 
lietuviai atšventė istorinį įvykį klelį su Bicentennial simboliu, <ma visuomenė dėl savo siaurų

Ar tie žmonės, kurie bandė jia- 
“ kenkti ėiartt reikšmingam -minė

jimui, yra laisvės ir demokrati-

2(!U metu Jungtinių Amerikos į kurį daug kas įsigyjo koncerte, 
Valstybių sukakties minėjimą o garbės svečiai —- prie stalo. 
McCormick Place gausiu atsi-.Tik gaila, kad iš tiek daug kal- 
lankymu. Tai buvo laisvės ir į bėjusių niekas nepareiškė daili- 
demokratijos solidarumo lietu
vių pareiškimas ir didelis įverti
nimas žmogaus laisvės kovoje 
už pavergtos Tėvynės Lietuvos, 
drauge ir už visas pavergtąsias 
tautas. Argi Lietuvos žmonės 
gali džiaugtis rusų primesta 
"laisve” ?

ninkui padėkos žodžio, ko yra 
tikrai užsipelnęs už gražų darbą.

Dėl sušlubavusios sveikatos iri 
blogo oro dailininkas prof. Ado
mas Varnas su ponia neatvyko 
nei į koncertą, nei į banketą, kaip 
buvo iš anksto pakviesti. Ban
keto metu gražias kalbas paša- - 
kė Altos pirmininkas Dr. Kazys . 
Bobelis, vyskupas Vincentas į 
Brizgys (taip pat sukalbėjo mal
dą). Dr. Leonas Kriauceliūnas, 
ponai Rudžiai, SLA iždininkė 
Euphrosine Mikužiūtė, dail. Mi
kas Šileikis, Dr. V. Dargis, p. 
Vinik iš Indianos, Valerijonas 
Šimkus, jaunas Vyčių atstovas 
Aleksandras Pakalniškis, Chica
gos mero Richard Daley atstovė 
Rose Farina, komitetų nariai, 
orglanizacijų spaudos atstovai, 

ir daug daug kitų. Buvo svečių 
iš Rockfordo, Kenoshos ir India
nos. V. Noreika ir kiti fotogra
fai nesigailėjo filmų, užfiksuo
dami šį istorinį įvykį.

Banketas buvo gyvas ir ne

nuobodus, nes niekas nesakė il- 
trumpai ir logiškai. Tai gražus 
pavyzdys. Kai kurie kalbėdami 
pareiškė didelį nepasitenkinimą, 
kad frontininkai ne tik nerėmė 
šio parengimo, bet tiesiog boi
kotavo. Kaip reikia suprasti to

sio minėjimo simbolinę emblemą kį netaktišką ir ne vietoje elgesį?

ambicijų.
Kenkėjai moraliai pralaimėjo, 

o pasiryžėliai laimėjo su kaupu. 
Neatbaidė publikos nei boikotas, 
nei šlapdriba su smarkiu vėju. 
Abejos salės buvo pilnos publi- 

; kos. Išklausytas koncertas, pul
i’ki vakarienė ir, reikia manyti, 
kas atvyko — nesigailės.

“N.” Koresp.

Po koncerto Arie Crown tea
tre, buvo banketas, taip pat 
skaitlingas, kaip ir koncertas. 
Organizacijos, klubai bei grupės 
turėjo rezervuotus stalus, žodžiu 
pakilioje dvasioje būrėsi pami
nėti tą neeilinę sukaktį — Ame
rikos Bicentennial sukaktį. Ban
kete buvo pasakyta daug jautriii 
kalbų, Įvertintos rengimo Ko
miteto dėtos pastangos ir patir
ti nemalonumai bei trukdymai 
tų, kurie nenorėjo, kad toks pa
dengimas būtų.

Vyriausi Komiteto nariai yra 
Dr. Vytautas Balčiūnas, pirmi
ninkas, Ignas Petrauskas, admi- L 
nistratorius, Stasys Vanagynas, 
iždininkas bei organizącijų at- ■ 
stovai, kurie kartu dirbo. Savo 
darbu daug prisidėjo ponios 
Brusokienė, Dolfina Tričienė ir 
daug kitų ponių, kurių pavardžių 
neteko sužinoti. Negalima pa
likti nepaminėjus dailininką Jo
ną Tričį, kuris pagamino puikią

..... .. į.  ===SSSSSS=====5=^

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 Sc. Halsted ^t., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T l N A S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiy prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
- m> ii, ■ nw iH ■ n i ■ — i t r

Jurgis O. Bendikas iš Chi
cagos priemiesčio užsakė Nau
jienas vieneriems metams sa
vo mielam tėvui Jurgiui Ben- 
dikui, gyv. Burlington, Wis. 
Naujasis mūsų skaitytojas yra 
ūkininkas, virš 20 metų vertu
sis pieno ūkiu. Dabartiniu me
tu jis augina mėsinius galvijus 
ir tuo puikiai verčiasi. Dėkui 
jam už parodymą dėmesio 
Naujienoms, dėkui. jo sūnui, 
jas užsakiusiam.

— Aleksandras Vainorius, 
Pittsburgh, Pa., nuolatinis Nau 
jienų skaitytojas ir rėmėjas 
nuo 1941 m., atsiliepė į Mašinų 
fondo vajų atsiųsdamas specia 
liu laišku $20, linkėdamas Nau 
jienoms ir vajui geriausios sek 
mės.

— Emilija Railienė, Baltimo 
re, Md., skaito Naujienas jau 
50 metų ir esant progai jas pa
remia. Dėkui už sveikinimus, 
gerus linkėjimus ir už penkinę 
Naujienų paramai.

— Mykolas Mažeika, St. Jo
seph, Mich., kiekvienais me
tais auka paremia Naujienų 
leidimą. Dėkui už vakar gau
tą prenumeratos pratęsimą 
ir $9 auką, dėkui už sveikini
mus ir gerus linkėjimus.

— Joana Stasiulienė, gyv. 
Ziuriko mieste, Šveicarijoj, va
dovauja tautinių šokių grupei
Viltis, kurioje šoka šveicarų; 
jaunimas, šveicaru vietiniai 
laikraščiai palankiai aprašė 
grupės surengtą vakarą, kuria 
me pašokta 13 tautinių šokių, 
o baritonas Otto Linsi dainavo 
lietuvių liaudies, dainas. Pas
kaitą apie Pabaltijo valstybes 
skaitė, dr. J. Eretas.

— Pranas Baltuonis iš Mont 
realio yra plačiai žinomas šiau 
tęs Amerikos žemyne kaip ga
bus ir originalus skulptorius 
iš parinktų medžio -šaknų, šio
je meno šakoje iškilo toron- 
tietė Adelė Katelienėj o Jono 
Mockaus medžio drožiniai puo
šia Thunder Bay, ,0nt., muzie^ 
jaus beturiu skyrių.

— Elenos Dauguviety t ės-Ku- 
dabienės vadovaujamas Hamil 
tono lietuvių teatras “Aukuras” 
ruošiasi repetuoti A. Mirono 
komediją “Klevij alėja” ir R. 
Spalio “Batai”. Jų pastatymo 
bus tautinių grupių teatrų fes
tivalyje 
ronte. Ji 
vaitienė 
kyvavo
filme The Emigration. Ieško
mas tinkamas veikalas Lietu
vių teatro festivaliui, kuris bus 
1977 m.

— Kanaaos LB Kultūros ko
misija paskelbė jaunųjų talen

MAŠINISTAS — TOOL ROOM ' 
Mes ieškome asmenų, patyrusių su 
preciziškomis mašinomis. Patyri- 
rimas injection mold repair pagei
daujamas. Geri priedai.

PRECISION VALVE CORP. 
2930 No. Ashland 

Tel. 348-1201.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS, norinti 
dirbti ir gyventi geruose namuose ir 
tapti .šeimos dalimi Skokie apylinkėje. 
Susikalbėti angliškai. Prašoma tele- ,1b 
fonuoti savaitgaliais 728-5483 arba

677-5156 popiečiais ar vakarais.

Beth i na Church senatoriaus. Church 
žmona, stengiasi padėti senatoriui nė 
tik raštinėje bet ir susirinkimuose. 
Ji turi gerą nuovoką apie įstatymų 
leidimą ir savo vyrūr yra didelė pa
galba. Ji labai gražiai ir laisvai gali 
dėstyti savo mintis.

tų konkursą, į kurį iki šiol už
siregistravo 47 dalyviai ir dvi 
dramos grupės. Konkursas pra 
sidės gegužės 1 d..Toronto Lie
tuvių namuose, o gegužės 2 d. 
4 vai. popiet ten įvyks viešas 
laimėtojų, bei geriausių talen
tų pasirodymas visuomenei. 
Visuomenės dėmesys nulems 
bei padės organizuoti pana
šius talentu konkursus;

— Giedrė Poderytė, Sudbu- 
ry,Ont.,Laurentian universite
to studentė, gavo Toronto lie
tuvių -bankelio “Parama”- $500 
stipendiją. Ji yra tautinių šo
kių grupės “Ramunė’’ vadovė, 
veikli visuomenėj ir jaunimo 
organizacijose.

— Zigmo Lapino vadovauja
ma. Montrealio lietuvių tauti
nių šokių ansamblį “Gintaras” 
filmavo CBC-TV. Filmai bus 
rodomi Pasaulinės olimpiados 
kultūrinėse programose. Jau 
operatori ai ir ^direktoriai paro- 
dč didelį dėmesį šiam origina
liam vienetui bei jo progra
moms. ‘

Darbininkų Reiki*

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

.JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS

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

N IUjIENOS tvirtai stovi 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 metų 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: Chicagofe Ir Kanadoje metame — $30.00, puse? metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams

ihs can’t come to you for<thr.< 
Vwth,- būt you can reach.'h'Sr. 
Radio Free Europe dote fat the ’ ' 
Tūžti through. į
WriteRMiūFrtaEurooi/SN ‘ 
muss, Mt verm LT. į

M1 RrbSc W

— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
t’ 39 So. Halsted St^

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ---------- ------------------------- i________

ADRESAS ______________________________________________

4 _ NAUJIINCS, CHICAGO 8, ILI___ WEDNESDAY, APRIL 28, 1976

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė-----Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ZB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKKJIMAIS ?

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv, Cermak Roa<’ Chū-afo p’ Virginie 7-7747

ateinantį rudenį To- 
taip pat Marija Kal- 
ir Algis Ulbinas da- 
CBC-TV ruošiamam

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti -gyvybę nuo §10Q iki 
$10,00Q Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. -Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 do<L metams. 
Jiems yra ir, Taujyirnoji—- En 
dowmerit' aparaudą. aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraųdą organizacijų’, na
riams— tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin Naujienos 
Tel. 421-6100. ' ’ (Pr).

—? Chicagos Lietuvių Tary
ba 1976 m. gegužės mėn. 1 d. 
3 vai., p. p.; šaukia metinę, kon
ferenciją, kuri įvyks Chicago 
Savings ir Loan Assoc, patalpo
se, 6245 Šo. Western Ave. Lie
tuviškoji visuomenė ir organi
zacijos kviečiamos joje skait
lingai .dalyvauti. (Pr.)

įvykiai
■'® Anglu rašytojas drama

turgas Shakespeare gimė balan
džio 23 d., suėjo 412 metų gimta
dienis. ' •

e Romos, gimtadieniui suėjo 
2729 metai..

e 1906 metais'- balandžio 18 
d. - žemės drebėjimas sugriovė 
pusę San Francisco miesto ir žu
vo .500 žmonių.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
- ‘ v ■

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci- • 
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

gerai išlaikytas 4 puošnių bu
tųmūras.. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. ''

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436.7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOP A,
1490 K. A. M.

/ - - y

Liehjviy kalba: v$sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

-1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

■ t •-v r > *
Bnngenybee, LalkrodlIaL Dovanos 

. visom* progoms.

3257 WEST 63rd $T„ CHICAGO
. Telef. 434*4680

> 1934-m. balandžio 18 d. pir- .. -
moji L skalbiama. inašgina prade-______ .________________
ta vartoti komercinėse -skalbyk- ■ __ , , „. ' ,

’lošei.--į - ! Dioziaufiaj kainų 
’ >. 1665 -gįmė pirmasis lietų-1 pasirinkimas

vįškų patarlių rinkėjas Jokūbas kj
Perkūnas? .

; > .1963 m, gimė : poetas An
tanas Strazdas-Strazdelis.

■ s 1362 m. kryžiuočiai sugrio
vė Kauno pilį. ■

' ■ - -.'v. > •: - ■’ (-■ • ■

->1315 m. Gediminas užėmė 
Lietuvės kunigaikščio sostą..

pas vieninteŲ 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicago je 

jkNORMANĄ 
KkBURŠTglNĄ 
fiSSįjfcTel. 263-5826 
juB (į»taigo») ir 

677-8439 
Py vMy (buto)

185 North Wabazh Avenue 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

IR GYVENKIME ČIA

butu iškilaus grožio gelsvas mū- 
4 auto mūro garažas. Patiks ir 

jums, Marquette Parke. $66.000.

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

6 
ras.

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro **ars>žas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM Drnfpsionaiui ar 
VipkvienpTri žmncnii galima nir- 
Wi 9. piiV^hi murn narna Inksu* 6 
Varrfh~ hnfjic! Jr m nd Prn n ą hizniq. Na. 
m?»c D’“’° c 1R “mpfn teveik
Dries Marquette Parką. $38.000.

9 kambarin kai o nairias ranch 2 
rirfnvoq 2 voginą paini kametai. 
Art; p?-;<rhtnn Parko. Galite greit už- 
;mti: $36,500.

2 RU’Hl mnA^rniią mum namas cn 
-Tar-ažii Atskiri graži
^atvė Marouete Parke. $36.600.

VCIDTRNTTC 4. Bturrt mnrac 2 
'‘ntn mūro Atskiri čndhrmaL
nont jhV eond Arti Maria High. — 
*45.500.

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

DTTTTS PEAT, ESTATE
PIRKSIT — ■PARTvrroSIT __

?jnnMn<5TT
TVATR-rrS DRAUDIMAI

Maloniai tnmst na tarnaus

BALYS BUDRAITIS
įso Ąprrm? attp rrrrcAGo.TS

t TArD'VT'n A n-VT rv’Vf'TE’

1X5-TA TR APrtTCT? AVU
Tel 257-5R61

T EMHNTE. netoli 134 St ir Archer, 
nardnodami vieno akro sklypai namų 
statybai.

* Tel. 257-7978

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gr.ižiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti: Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi "

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mei knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ’ ■ ■ ..... . : -j--' . •_

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

1739 So. Halsted St, Chicag’O, Illinois 60608

Nesenai išėjusi laukta : ; -- --- -
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psty daug paveikslų. Kaina 52.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 C. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ’
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį Tokiu adresu: ;

M. A. ŠIMKUS7
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

L A. TVER AS ,
-AIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas it Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeUfj REpvblIe 7-1541 
v ■■■■■■ .. ............. /

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 A re h. r Av« 
Chicago, III. 60632. Tek YA 7-5980

FIGHT HEART DISEASE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambarių pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji/ aomušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Di. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—$0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

464$ So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

SKAITYK IR KITAJ PATARK 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*




