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GANOS VYRIAUSYBĖ ATSISAKĖ

Tvirtinama, kad sovietę agentai pdskutiniu 
metupavetke Ganos kabineto rfarius

KINSAŠA, Zayre; A— Sekretorius Henry Kisingeris, aptaręs 
reikalus su Kinijos if Tanzanijos vyriausybėmis,, atskrido į Zaire 
ir tarėsi su prezidentų bei užsienio reikalų mihisteriu.

. Sekretorius Kisingeris ketvir-j- --— -i v =_
tadienį ir penktadienį turėjo bū-p |$. yj$Q PASAULIO
ti Ganoje, kad galėtų aptarti 
ekonominius Ganos reikalus, bet 
gautas pranešimas iš Ganos vy
riausybės, kad' sekretorius ■ ten 
nevažiuotų. -

JAV ambasadorė Shirley 
Temple Black pranešė,-kad Ga
nos prezidentas Ignatius Ache- 
ampong yra susirgęs, negalės se- 
kretoriausę priimti.

Manoma, jog tai yra rusų 
intrigos

Kiti pranešimai iš Ganos sa
ko, jog tai buvo sovietų agentų 
intrigos. Sovietų valdžiai labai 
nepatiko sekretoriaus Kisingerio 
kelionė į Afrikos valstybes. Ru
sai nenori, kad Kisingeris tar-

riausybėm ir siūlytų joms eko-

tarimus, kaip geriau išnaudoti 
žaliavas.

Sovietų agentams pavyko pa
veikti Ganos vyriausybę, kad ji 
neįsileistų Kisingerio.

Vietoj Ganos, skris į Liberiją

Sekretorius Kisingeris turtė
jo būti Ganoje, bet jam teko pa
keisti planus ir penktadienį 
skristi į Liberiją.

JAV ambasadorė Shir
ley Tample atskris į Liberiją 
ir ten turės progos painformuo
ti sekretorių apie nuotaikas ir 
sovietų agentų įtaką į Ganos 
vyriausybės narius.

Visoje Afrikoje labai plačiai 
komentuojamas ..Kisingerio pa
reiškimas apie Rodezijos vyriau
sybę. Kisingeris pataręs dabar
tinei vyriausybei dviejų metų 
laikotarpyje leisti Rodezijos dau
gumai valdyti kraštą.

Laisvos nuo 
mokesčių pajamos 
Kemper bendrovės taip vadi

namas savitarpinis skyrius pra
dėjo teikti patarnavimus inves- 
tacijos srityje. Jis teikia pata
rimus ir pardavinėja laisvus nuo 
mokesčių savivaldybinius bonus.

Kiekvienas per Kemper ben
drovės minėtą, skyrių investavęs 
kapitalą, pirkdamas gerai atrink
tus savivaldybinius bonus, ga
lės gauti laisvą nuo mokesčių 
ir pastovų dividentą. Be to, ka
pitalo investacija esą, yra už
tikrintai garantuota.

Mažiausias pradini^ investa- 
cijos kapitalas turi būti nema
žesnis kaip 100 dolerių. Vėlyves
nį [mokėjimai gali būti ir po 25 
dolerius.

Lis, Vėsus
Saulė teka 5:52, leidžiasi 7:45

Dešimt suimtų Peori joje
PEORĮA, Di. — Pirmadienio 

vakare buvo suimta dešimt as
menų, kurie įsiveržę į Peorijos 
Mokyklų Distrikto tarybos po
sėdį atsisakė išeiti. Vienas iš 
suimtųjų John Gwynn yra juo
džių NAACP organizacijos Hli- 
nojaus skyriaus pirmininkas. 
Areštuotieji protestavo prieš 
mokyklų tarybos nutarimą vie
šuose tos tarnybos posėdžiuose 
kalboms apriboti laiką iki pen
kių minučių. ■ A. - - *

Numatomas kompromisas, 
dėl pašalpos Izraeliui

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas, kurs žadėjo ve- 
tuoti' pi anų oj amą ’ Izraeliui pa
šalpos padidinimą, kaip patiria
ma prižadėjo apsvarstyti kom
promisinį planą, kuriuo Izraeliui 
būtų papildomai'duota 375 mi
lijonai kredito ginklams įsigyti. 
Senatorius Clifford P. Case (R., 
N. J.), vadovaujantis Izraelio 
rėmėjas Senato Užsienių Reika
lų Komitete, susitiko privačiai 
su prezidentu ir po to pranešė, 
kad “atrodo, jog yra gera vil
tis kompromisui”. ,

•Neramu Kansas kalėjime
LANSING, Kansas. — Du 

Kansas valstybinio kalėjimo ka
liniai, reikalaudami pagerinti 
indėnų kalinių sąlygas, peiliais 
grasindami buvo pasigrobę, už-* 
statais šešis to kalėjimo admi
nistracijos personalo asmenis— 
kalėjimo direktoriaus pavaduo
toją, kalėjimo psichologą, socia
linių reikalų pareigūną, sekreto
rių, klerką ir darbo grupių prie
vaizdą, bet imtiniai ilgai netru
kus pabėgo ir abudu grobikai 
pasidavė.

Ispanijos komunistai 
nori nuverst karalių

MADRIDAS. Uždraustoji 
kompartija,, veikdama pogrindy
je, pirmadienį paskelbė atsišau
kimą Gegužės Pirmąją pavers
ti “kirvio ašmenimis fašizmui 
sunaikinti”, “mobilizuoti mases 
karaliaus Juan Carlos valdžiai 
nuversti”. Konątrukcijos dar
bininkai kurstomi šią savaitę 
balandžio 28-30 dienas skelbti vi
suotinį streiką.
Naftos atsargos po šiaurės jūra

HHH j, prezidentus
WASHINGTONAS. — Jau se

nokai sklinda.gandai, kad bu
simasis Amerikos prezidentas 

•’bus sen. Humphry. Jo šalinin
kai ir rėmėjai tyrinėja politinę 
padėtį ir galvoja įsteigti orga
nizaciją Humphreyvfor-prezi- 

dent. Deja, jų kortas šiek tiek 
sumaišė Pensilvanijos pirmieji 
rinkimai, kur. daugumą laimėjo 
Carteris.

metus/ KaiAmerikos Laisvės Varpas buvo nulietas prieš 222 
darbas buvo baigtas, tai liejykla pastebėjo- kad varpas pradėjo 
pleišėti. 2000 svaru metalas buvo sunkus perkelti, bet jis buvo ke
lis kartus pervežtas. Pervežimo metu jis dar labiau supleišėjo. Prieš 
200 metu šio varpo garsai paskelbė Amerikos nepriklausomybę. 
Dabartiniu meta įis fotografuojamas, kad naujos priemonės parody
tu trūkimu ir įskilimu gylį. Paveiksle matome fotografus naujau- 
siomis priemonėmis fotografuojanęjus_

KAS BUS SEKANTIS JAV PREZIDENTAS?
Kiekvienų naujų metų pradžioje prasideda visokiausių pra

našavimų infliacija, o kadangi šiemet yra JAV prezidento rinkimų 
metai, tai spėlioja kas tik nori. Bet pasitaiko tokių, kurių vienas 
kitas spėjimas išsipildo ir toks patenka į spaudą ir pagarsėja. 
Spėjimais ir pranašavimais daugiausiai užsiima moterys.

Viena iš daugelio pranašauto
jų yra pripažinta pirmaeile ir. 
ypač Washingtono sferose pa
garsėjusi tiksliais spėjimais Ms. 
Jeane Dixon, štai jos šių metų 
pradžioje skelbti pranašavimai 
apie būsimų prezidento rinkimų 
rezultatus:

“Jimmy Carter, baigęs lenk
tynes su Ronald Reaganu, bus 
Jungtinių Valstybių prezidentu. 
Tačiau stebinantis Carter’io lai
mėjimas įvyks tik po netikėti
nų įvykių Amerikos politikoje.

Prieš prezidentą Fordą ir Rea- 
ganą . bus padaryti pasikėsini
mai ir prezidentas bus sužeistas. 
Fordas bus varginamas išdavys
čių, naminių bėdų ir sveikatos 
krizės... ir atsistatydins.

Nelson Rockefeller keletai mė
nesių, kol bus išrinktas naujas 
prezidentas, pasidarys “sargu 
prezidentu”. (Iš 'National En
quirer str. Jeane Dixon Predicts 
The Next President).

Biudžetiniai ginčai
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmuose balandžio 27 d. pra
sidėjo numatyto 1977 metams 
biudžo debatai. Rūmų biudže
tui svarstyti komitetas pateikė 
atstovams svarstyti valstybės 
sąmatą 413.6 bil. dol. sumoje, 
kuri yra 18 bil. dol. didesnė ne
kaip prez. Fordas reikalavo.

Tokia komiteto priimta sąma
ta turėtų 50.6 bil. dol. deficito. 
Prez. Fordo siūloma valstybės 
sąmata buvo numačiusi apie 44 
bil. .dol. deficito.

Helikopterių nauda
HELENA, Montana. Nacional. 

Gvardijos helikopteris išgelbėjo 
keturis Helenos miestelio jau
nuolius, kuriuos smarki sniego 
audra nuo sekmadienio buvo už
klupusi vienoje kalnų dykumos 
stovykloje, šeštadienį jiems iš
ėjus į kalnus buvo graži saulėta 
diena, bet sekmadienį pradėjo 
snigti ir iki vakaro prisnigo iki 
8 coliu.

“Prisiekiu, aš niekuomet savo 
gyvenime tiek nesimeldžia”, pri
sipažino vienas išgelbėtųjų. '

Rado Hughes raktą
LOS ANGELES. — Mirusiojo 

multimilijonieriaus H. Hughes 
testamento ieškotojai atrado 
vieno banko seifo deposito dė
žutės raktą. Dabar bereikia ras
ti tą banką ir tą seifo dėžutę, kur 
tas raktas atitinka. Raktas ras
tas paties Hughes ilgą laiką bu
vusiame uždarytame ofise.. Kaip 
Los Angeles Times praneša, pa
gaminta daug to rakto kopijų, 
kurios išsiuntinėtos įvairiems 
bankams, turint viltį rasti testa
mentą.

Brangsta plienas
Amerikos, plieną gaminančios 

bendrovės, viena po kitos, pra
dėjo kelti kainas nuo 6% iki 
8.77% plieno- gaminiams. Pir
moje eilėje kainos pakeltos toms 
plieno rūšims, kurios vartoja
mos automobilių ir kasdienio 
•vkrtojimo prekių gamybai.

Ekonomija gerėja
AL idn partijos giriasi

WASHINGTON AS. — Demo
kratai ir respublikonai Atstovu 
Tumuose pradėjus svarstyti fe- 

Į leralinei valdžiai $413.6 bilijo^ 
ui bilių — abi partijos reikaįau- 
a saa kredito už pradėjusį pa- 
ūreikšti ekonominės būklės ge
rėjimą. Atseit, Brock Adams, 
Atstovų Rūmų biudžeto komisi- 
sijos pirmininkas, tvirtina, kad 
demokratų kontroliuojamas Kon
gresas sukėlė dabartinį ekono
minį gerėjimą, nepaisant pre
zidento veto, sumažinus mokes
čius'ir priimant darbo progra
mas, o atst. Delbert Latta (Ohio 
respublikonas)■ pasakė, kad pa
gerėjimą sukėlė Fordo pradėta 
išlaidų kontrolė. Kongreso da
bar siūlomoji $413.6 bilijonų fe- 
deralinėms išlaidoms suma yra 
$17.8 bilijonais didesnė negu 
reikalaujama Fordo biudžete.

Gimimų daugėjimas 
pasaulyje mažėja

WWASHINGTONAS. — Gi
mimų,kontrolės programoms vi
same 'pašaūiyjė- paplitus, "pras
tais 1965—1975 m. dešimtmetis 
vadinamas pirmuoju dešimtme
čiu istorijoje, kur žmonija pra
dėjo suprasti sparčiai didėjan
čio žmonių prieauglio pavojų, 
skelbia PRB (Population Refe
rence Bureau). Žmonijos prie
auglio ratos iš 34 kiekvienam 
tūkstančiui 1965 metais smažėjo 
iki 30 1974 metais. Tokia rata 
vistiek tebesudaro 4.8 nuošim
čių prieauglį 1994 metais ir šie
met žmonijos skaičius jau yra 
virš 4 bilijonų.

Gimimų ratos JAV-bėse 1965 
metais buvo 19 kiekvienam tūk
stančiui, dabar yra 15.

Rinkiminės kortelės
Cook apskrities tarybos pre

zidentas G. W. Dunne pranešė, 
kad būsimuose lapkričio mėne
sio rinkimuose, apskrityje bus 
įvesta rinkiminės kortelės vie
toje dabar škaičiuojamų maši
nų.

Naujoji balsavimo sistema 
kaštuosianti apskričiui 5 mil. 
dol. Iki 1978 m. visi Čikagos 
priemiesčiai jau turės naujas 
mašinas ir naujų balsavimo bū
dą, kuris apsunkins sukčiavimus.

Naujojo Kinijos premjero 
pirmas viešas pasirodymas

Hong Kong. — Premjeras Hua 
Kuo-feng sutraukė didžiulį Ki
nijos valdžios lyderių pobūvį — 
pirmu tokį po buv. premjero 
Chou En-lay laidotuvių.

Kuo-feng iškilmingame priė
mime pavaišino didelį skaičių 
aukštųjų pareigūnų padėkoda
mas už jų pagalbą nuslopinti 
maištą Pekine šio mėnesio pra
džioje.

Hong Konge gautas praneši
mas mini paties Mao Cetungo 
žmonos Chaing Ching pinną po 
ilgos pertraukos pasirodymą. 
Chiang Ching, kaip partijas “ra
dikalų frakcijos” vadovė daug 
padėjo išvaryti iš pareigų Teng 
Hsiao-pingą. ,

Badas P. Amerikoje
LIMA, Perų. — Jungtinių 

Tautų organizacijos Ekonomi- 
komisijos CEPAL ir FAO š. m. 
balandžio 21-29 dienomis Peru 
valstybės sostinėje Limoje yra 
suruošusios konferencijas Pietų 
Amerikos ekonominei padėčiai 
nagrinėti.

Pasak minėtų komisijų, Pietų 
Amerikoje 20% visų gyventojų 
neturi pakankamai maisto ir gy
vena pusbadžiu. Tas 20% gy
ventojų kasdieną tegali suvar
toti maisto, dėl vienų ar kitų 
priežasčių, 1;7(K) kalorijų. Tuo 
tarpu normaliai, mažiaųsiai žmo- 
gui reikalinga š.400- kalorijų per 
dieną.

Jungtinių Tautų minėtos or
ganizacijos mano, kad tokia ne
normali maisto paskirstymo ir 
maitinimosi padėtis yra todėl, 
jog didžiumoje Pietų Amerikos 
valstybėse nėra tikrai laisvo 
kraštų ūkio. Jie daugumoje var
žomi protekcionizmo. Esą, tik 
laisvas, nevaržomas ir nevals
tybinis krašto ūkis tegali tei
singai mitybos klausimą išspręs
ti. % -r 4.,... .

Fordas nepasirašys 
įstatymo

WASHINGTONAS. — Respu
blikonų partijos kongrese lyde
riai sako, jog labai galimas daik
tas, kad prez. F'ordas nepasira
šys karinės pagalbos įstatymo, 
kuris kompromisinis projektas 
numato užsienio karinės pagal
bos reikalams skirti 5.6 bil. dol.

Prezidentas nepatvirtins - įsta
tymą todėl, kadangi jame ' yra 
įvelta “kabliukų”, kurie varžys 
prez. Fordo užsienio politikos 
galimybes.

Zenith bendrovės 
reikalai pagerėsią 
Zenith bendrovės vadovybė 

pranašauja, kad gerėjant auto 
prekybai, tuo pačiu pagerės ir 
TV aparatų, ypač spalvotų, par
davimas.

Pereitais metais bendrovė tu
rėjo kiekvienam šėrui pelno 1.64 
dol., šiais gi metais numatoma 
turėti 1.50-2.50 dol.
$4.38 BIL NAMųTrEIKALAMS

WASHINGTONAS. — Balan
džio 27 d. senatas priėmė įsta
tymą paskirdamas 4.38 bil. dol. 
namų statybos reikalams. Mi
nėta suma palies 644,000 namų 
— naujų ir taisomų — ir suteiks 
darbo nemažiau 1 mil.: asmenų.

NORI APTARTI SONNENFELDO
PALIESTAS PROBLEMAS

Vieton Grečkos, maršalai nori Kulikovo, bet 

pats Brežnevas norėtų tapti karo vadu

MASKVA, Rusiją. — Oficialus sovietų valdžios pranešimas 
sako, kad Leonidas Brežnevas, pirmasis komunistų partijos sek
retorius, rengiasi skristi į Jugoslaviją, kad galėtų aptarti visą eilę 
abiem valstybėm svarbių reikalų. Pasimatymo su maršalu Tito 
diena dar nenustatyta, bet tai bus galima padaryti, kai pačioje 
Maskvoje paaiškės politinė padėtis.

, Maršalas Grečka dar nepalai- 
! dotas, o sovietų valdžiai reikia 
spręsti visą eilę karo ir taikos 
reikalus liečiančiu klausimu. 
Grečka buvo vyriausias sovietų 
karo jėgų vadas, bet jis tuo pa
čiu metu buvo ir įtakingas poli
tinio biuro narys. Savo laiku, 
kai politinis komisaras Brežne
vas buvo keliamas į maršalus, 
Grečka pareiškė, kad Brežnevas 
labai daug pasidarbavęs sovietų 
karo jėgoms; jis gaudavęs iš 
vyriausybės visus reikalingus 
kreditus ir pravesdavo sovietų 
karo jėgoms reikalingus nuta
rimus. Brežnevas visuomet bu
vo pasipuošęs nustumti į Šalį 
yisus kjtusjilanus. kad būtų pa
tenkinti sovietų karo jėgų re"?-' 
kalavimai. Grečkai pavyko Įtf- 
klai yra patys švariausieji, kad 
klai yra patys įvairiausieji, kai 
juos reikia įsigyti ir laimėti ato
minį karą. Brežnevas sudarė 
sąlygas sovietų karo jėgoms įsi
gyti atomo ginklus.

Brežnevas nori susitarti su. 
maršalu Tito Rytų Europos tei
siniais ir bendradarbiavimo klau
simais. Brežnevas yra “organi
nės teorijos” šalininkas. Jis 
yra įsitikinęs, kad taikos nega

ili būti Europoje, kol Sovietų Są
junga nebus saugi. Saugumo 
sumetimais buvo pasirašyti 
sumetimais sovietų agentai da
bar bando įtikinti užsieniečius, 
kad “organininė sąjunga gali 
garantuoti taiką. Jis tikėjosi iš
spręsti trijų pagrobtų Pabaltijo 
valstybių klausimą, bet jis no
rėjo, kad ir atskilusios Rytų Eu
ropos valstybės sudarytų tikrą 
ir taikią sąjungą su Sovietų Są
junga. Tito pirmas pasipriešino 
rusams, bet Brežnevas mano, 
kad jam pavyko įtikinti Tito. 
Dabartiniu metu visa eilė įta
kingų Maskvos agentų sėdi Ju
goslavijos kalėjimuose. Brež
nevas nori šitą klausimą išaiš
kinti.

Pačioje Sovietų Sąjungoje po
litinė padėtis dar nenusitovėju- 
si. Iki ši"l meto dar neišspręsas 
vyriausio sovietų karo jėgų va
do klausimas. Dabartiniu metu 
pavaduotojai, bet kad jis bus 
palaidotas Kremliaus sienoje, tai 
teks paskirti žmogų Grečkos ei
tom pareigom. Sovietų marša
lai norėtų, kad vyriausiu sovie
tų karo jėgų vadu būtų paskir
tas gen. Viktor Kulikovas, da
bartinis sovietų štabo viršinin
kas, buvęs Grečko pavaduoto
jas. Kitiems atrodo, kad krašto 
apsaugos ministeriu turėtų bū
ti Ivanas I. Jakubovskis. Bet la
biausiai Grečkos vietos nori 
“maršalas” Brežnevas, visą lai
ką su Grečka glaudžiai bendra
darbiavęs.
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Čia

Bara ateitininkas ir 
uleidoskopą, giria Mozaiką

e Modernus jaunuolis, atvy
kęs prie Niagara krioklio, tuojau 
apskaičiavo, kad jis gali dubti A 
energijos 3 milijonams elektri
nių gitarų.,

© Lakeris ir likeris užbaigia 
automobilius. .' L-\-

• Kai žmogus daug kalba ‘

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, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: -,x

. stock . 
inĄmenca.
Bay U. S. Savm&i Benki

Aprūpintas

Du maskviškiai, ’traukdami iš 
vienos bonkos stipriosios, kalba-

Sekso pamoka

Viena mergina klausia kitą:’ 
—Ar tu žinai kas yra dekoltė?! 
— Ne, — atsakė antroji. ,rį 
— Tai yra viršutinis sukn^-i 

lės iškirpimas.. Įsivaizduok sau, 
viena mano sesuo su tokia deri l-j 
kolte pagavo vyrą, o kita — šal-

a re -for saving u p 
•for a down payment 

, on a house.

Kartą, vienas pilietis prašo 
partinį komunistą paaiškinti, 
kas tada bus, kai pereisim į ko
munizmą. Tas jam aiškina, aiš
kina, bet pilietis vistiek nesu
pranta. Tada aiškintojas atsi
veda jį prie lango ir rodo praei
nantį autobusą. ’

— štai, žiūrėk, eina autobu
sas, o kito nė nematyti, nežinia, 
kada jis ateis. O prie komuniz
mo eis autobusas po autobuso, 
be pertraukos. Ir .visur viskas 
taip. - • ... . . . '

Pilietis pasisakė’jau gerai su
pratęs. >

Kitą kartą jam pačiam pri
siėjo paaiškinti kitam nesūpran- 
tačiam, kas bus . prie komuniz
mo. Jis taip pat panašiai ėmėsi 
aiškinti: atsivedė klausiantįjį 
prie lango, -ri-. gatve ėjo ubagas.

— štai, žiūrėk,—- sako, — 
eina ubagas, kito nė nematyti, 
nežinia, kadaąteis., b prie komu
nizmo eis ubagas po ubago.

Krizas Pleperis

Menas ir- pseudo menas

Yra menas ir pseudo menas. 
Tik skirtumas yra tas, kad pseu- 
domenas gaminamas taip, kaip 
fabrike gaminama dantų pasta 
— didėliais kiekiais., Pav. mėsi
ninkas-. sustato- keletą drobių iš 
eilės ir dažo iš eilfes-tą patį. mo
tyvą: negi lakstys, po laukus 
įkvėpimo ieškodamas gamtoje; 
kad lengviau iŠ galvos. O ir atvi
rukas padeda kūrybą’ “įamžin
ti”. Labai patogu ir ekonomiš
ka. Prisidirbai “kūrybos” ir biz- 
noji su parodomis po lietuvių 
parapijines saliukęs, nes patrio
tai perka, kaip kaistus plynus, 
paveikslus su .berželiais, kryže
liais ir gubomis.’

Dabar nė iš “galvos” nereikia 
paveikslų piešti: yra modernios 
mašinos, foto aparatai.- Meninin
kas gali važiuoti atostogauti...

Don- Pilotas

— Ameriką ir Kanadą komu
nistai negali užvaldyti,’ nes tada, 
jei komunistai užvaldytų, mas
kviškiai komunistai neturėtų iš 
kur pirktis duonos. ■ * (vp)

Kolchozo pienas

Viena pavergtos Lietuvos kol
ūkio melžėja ką tik pamelžtą 
pieną vėl sugirdo karvei. Tai pa
matęs politrukas tos melžėjos 
klausė: “Ką tu darai?”

Ji šaltai atsakė:
“Pats žinai, juk dabar ne Sme-i 

tonos laikai; pienas yra perlie- 
sas, tai aš noriu dar kartą per
leisti, kad būtų- riebesnis”..? •-

V.Mns.,

turi jokio supratimo, kar tas so
cializmas, ir kas tas komuniz
mas.

. .. Kurkime ateitininkiškoje 
šeimoje ne apgaulingą, gyveni
mo tiesai neatitinkantį, kaleidos- 
kf-o, bet moraliai menišką mo
zaiką, kuri mūsų širdis ir mūsų 
protus gaivintų ir kilnintų, o kai 
nA‘ ime kitiems pakenkti, kitus 
pažeminti, tai pirmiausia save 
račius pažeminame. O ką jau 
tekalbėti apie tuos, kurie yra 
’plaukti į Kristaus vynuogyną 
darbui. K. Petrokaitis

NAUJIENOS ........., ,
Chicago,TiTsofioi

kraštų piliečiai, bijote?” — pa
kartojo Jurašas beveik tuos pa
čius žodžius, kuriuos pernai gir
dėjome iš Simo Kudirkos.

Minimus studentus rekomen
duoja ne kokie drąsuoliai, bet 
akiratininkai ir kitokie bailūs 
bendradarbiautojai, kurie deda
mi drąsuoliais tik prieš saviškius 
kovodami, o yra paskutiniai bal
iai su priešu ar su svetimaisiais. 
Panašius į save ir studentus jie 
larenka, tikėdami turbūt lietu
viškomis pasakomis apie tris 
brolius gudrius ir ketvirtąjį Jo
nelį durnelį... S. Pašilytė

Pageidavimas

Netikri pinigai . ■

Žiūrėk pone, — kteipiasi 
atsa- . a]udininkas prie vieno aludės 

svečio, — penkių dolerių pini-: 
gas, kurą man tik ką padavėte,“ 

yra netikras. ’ \
Svečias apžiūri pinigą ir sa

ko sau "panosėje:
— Taip man. visad atsitinka, 

kai aš užsimirštu. (vp)

Du Vilniaus universiteto stu
dentai, atlikinėdami vasaros me
tu viename gyvulių kolchoze so
cialistinę praktiką, stebi gyvu
lių : bandą, grįžtančią vakare iš 
ganyklos.

— Puiku! — šaukė vienas stu
dentų, — kiekviena karvė tuo
jau suranda savo vietą.

— Būta kuo stebėtis, 
kė kitas. — Juk jos elgiasi au
tomatiškai, . pildydamos komu 
nistų partijos įsakymą.

Du draugai

Vienas draugas klausia 
neturėdamas geresnės minties:

— Kuo norėtum būti: plikiu 
ar kvailiu?

— Geriau būti kvailiu, nes 
mažiau kiti pastebi...

Pramonės parodoje '

Kalnų gyventojas su savo žmo
na atvyko į miestą. Jie nuėjo Į 
pramonės parodą ir stebėjo skal
bimo mašinas. Jie -žiūrėjo pro 
stiklines dureles, kaip mašinos 
viduje įvairių spalvų medžiagos

— Ar girdėjai, mūsų kaimy
nas Ivanas vakar buvo uždary
tas Liubankoje?

— Tai kas, — atsako draugas, 
— mažiausiai iki mirties bus 
aprūpintas.

Kolchoze

Keisti antkapių užrašai

Amerikai švenčiant 200 m.' 
nepriklausomybės sukaktį, ieš
komi įvairūs istoriniai dokumen
tai ir seni raštai. .Daugelis jų 
yra iškalti kapinių paminklų 
granite: -
, © Maine valstijoj, Lincoln ka
pinėse yra'toks įrašas: — Pa
švęstas atminimui Fredui Ba
tes, mirusiam 1800 rugpiūčio 6 
d. Jo našlė, 24 m. amžiaus, gyv. 
7 Elm St., turi visas kvalifika
cijas būti gera žmona ir nusipel
nė turėti paguodą. '

© Burlington miesto kapinė
se, Vermont valstijoje, yra toks 
įrašas: — to šiuo akmeniu ilsis 
mūsų sūnus —■ neMsrkia ir ne- 
trukšmauga! ’gyį^no 21 die; 
na ir mums kainavo 40 dolerių.

g Canaan, New Hempshire: 
— Čia ilsisi nuskinta, kaip ne
nunokęs vaisius, diakono Amos 
Shute žmona, nes gėrė perdaug 
kavos... Netoliese yra akmuo su 
tokiu užrašu: — Išgirdęs šau
kiančius iš dangaus pakrančių, 
jis suplasnojo sparnais ir padi
dino vienu angelų skaičių.

® Sargeatville, Maine: — Po 
šiais akmenais, nusigręžę nuo 
viens kito, gulime mano žmo
na ir aš. Jei ji atsikels, kai už
trimituos paskutinis trimitas, tai 
aš liksiu gulėti.

Geras pavyzdys

Tarybų S-gos piliečiai visą lai
ką guodžiami perėjimu iš sočia- Į 
lizmo į komunizmą. Daugelis ne- si atsirėmę į sieną

SW News-Herald praeito ket
virtadienio laidoje aprašė tokį 
dalyką:

— Kai du motoristai praeitą 
trečiadienį prie California ir 
Marquette Rd. ginčijosi, . kas 
nors įlipo į vieno iš jų mašiną_ir 
nuvažiavo.

Pagal policijos pranešimą 26 
m. Arnoldas Kiaupa ir 18 m. Ri
mas Baltrušaitis apie 2 vai. ry
to pradėjo ginčus. Prie kryžke- 
'ės jie išti’po iš savo mašinų ir 
Baltrušaitis užgavo veiksmu 
Kiaupą. Laike konferencijos bu
vo pavogta Kiaupos mašina. •

Policijos tyrinėjimo duome
nimis Kiaupos mašiną pavogė 
Gilbbert Leberes, kurį teis ge
gužės 7 d., o Baltrušaičiui teis
mas paskirtas balandžio 30 d.

Abu jauuieji mūsų tautiečiai 
sunkiu būdu patyrė ,?seną lie
tuviu liaudies išnffnti—’kai du 
pešas, trečias naudojas. Gaila, 
kad mūsų Frontininku Bendruo
menės vadai, žiną tą ir kitas lie
tuvių patarles, vis teberodo blo
gą pavyzdį. S. Bukis

Pokalbis kompartijos 
suvažiavime

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, De 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ”
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Pasigerindamas žmonai vyras 
ir sako:

— Mylimoji, turiu vieną pa
geidavimą: norėčiau būti tavo 
saulėj i

• — 'Suprantu, — tarė žmona, 
— aš būčiau tikrai laiminga, kai 
atsitolintum 150 milijonų kilo
metrų.

Du pešas, trečias naudojas

Ilgamečio BALFO pumininko, i 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

\ ĮSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKIUOS
• dideli puslapiai, daug nuotraukų, v 

r' • ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
kiekvienam lietuviu^ ypač tremtiniui. Geriau- 

lobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją-ir ki
ūrėtas. Knygą paklusime adresatui, jei prisių- 
’ekį arba Money Orderį tokia adresu?.

N A U j r Ė N b S ‘ "riri
Hnlxied Street. ChicxK<\ Illinois SOHOfc

Komunistų partijos suvažia
vime kalbasi du rytų Vokietijos 
atvažiavę delegatai pertraukos 
metu. Vienas jų ir klausiai.

— Ar nugirdai, kai Brežne
vas kalboje užsiminė, kad ne

įdomi
šia
tas trintie*

Kiekvienas lietuvis, kūnam rupi gimtinio krašto laisvė ir hetu- 
gerbuYis. privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 

džram 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- 
kunaftdn ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGiETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl $150 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis, 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au 
Toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agjtpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00. A

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTŽJE. 
H4 psl Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai vra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60401

darbo valandomis arbi ortdMae*
<eki ar pinigine peHa-da

manim «iiw RSKwaraBujIii— ti ".u ,imbi jai mm jwl

’raugo 97 nr. “Iš Ateitinin
kų gyvenimo” skyriuje ateiti- 
ri kų ideologas Pranas Razmi- 
n-’s straipsniu ’’Mozaika ar Ka
leidoskopas” peikia ateitininkus 
ir Kaleidoskopą, o giria Mozai
ką. tarp kita ko taip rašydamas:

Blogiausiai, kad katalikiškasis 
jaunimas, girdėdamas jam tai
komas anatemas, tolsta nuo ka- 
ta’ikiškųjų principų, nuo para
pijų ir tik jų saujelė niurzgėda
ma užsuka į lietuviškas pamal
das. Tai iš kur gims pašauki
mai. jeigu mes patys savo ran
komis juos užsmaugtam, begin
dami savo “tiesą”, paslėptą par
tiniame kromelyje.

' f © jeigu neatlikai darbo,; kuri 
’'gūlinfa "Atlikti į&amdjėii,' ‘ tail1 'ryt 
■tdj kaš'hOTs-Tšrąš hiagirią' ir pa- 
''didihs’ iiedibbančių;':*škkičių.’; '-"v 
’ •' © J eigų nepirksi• šiandien L tai 
rytoj baugiau? mokėsi.; >

© Kalba yria t£sų;doVanar'bet 
mintis tik nedaugelio.''- ..•'■ .J •

• -©■'’Nekišk'-savo Nuomonių • ki
tam- ūž kalniėriaiiSį;! ,

© Kantrybė yra gėlė, kuri nė 
kiekvieno darže auga.
- -©--'Pinigai ^Šū^kvailiū' hė^ugy- 
vena. i r -- - t z > ‘

© Ir kvailys- gali išmintingam 
duoti patariniųj. ’'

© Pilnas kišeiiiūs tūri?‘daug 
draugi? .

© Palaidas’ gyVenifna§;r hera 
laisvas;*gyveminaS.-Jf- ’■■ ’■• • ’ - “ - ’

© Ir: kvailas’-gali Uždirbti pi
nigus; -bet” tik: išmintingas’- 'gali 
protingai- juos ' išleisti.'*

I >•- , .j.-i;:'?; ’Surinko Don ’ Pilotas

“Tėviškės žiburių” 17 nr., yra 
J. ’s. pokalbis su Jurašais apie 
1 ietuva. Pokalbiuose kilo klau
simas ir apie mūsų kai kurių jau
nuolių studijas Vilniaus univer
sitete. Gautos šios išvados bei 
nuomonės:

— Apie atvažiuojančius studi- 
i'icti ten susidaro nuomonė, kad 
no yra naivūs žmonės, politiš
kai nesubrendę, kuriuos raudo-’ 
rie'i bando įtraukti į savo tin
klą. Bet atvažiuoja ir nevisiš
kų “durnelių”, kurie daug -ko 
pasimoko ir grįžta patriotiškai 
sustiorėję. Gal būt dėl jų rusai 
pradeda abejoti, ar jiems apsi
moka tuos kursus toliau laikyti. 
Kalbama apie jų uždarymą.

Susirinkusiųjų tarpe buvusi 
torontietė studentė patikslino, 
kad jos grupėje, buvusioje Vii-Į 
riuje, “durnelių” buvo apie' 
lt.' . “gudrių” taip pat nedau
giau, o pagrindinę daugumą su
darė pusiau pasiruošę studen
tai. kurie kaiko išmoko, bet gal 
kaiką ir prarado, kalbant tradi
cine prasme.

Šiose diskusijose dalyvavo ir 
daugiau dalyvių. Išvadoje su-| 
sidarė įspūdis, kad “durnelių”, 
turistų tikrai Lietuvoje nerei-! trukus visas pasaulis bus komų- 
kia. “Lietuvos gyventojai ste-inistų valdomas?
lisi, kad laisvųjų kraštų žmo-! —Tik ne Amerikair ne Kana- 
nčs pasirodo dideli bailiai, daug dą, — atsako kitas.
didesni kaip pavergtieji Lietu-: — Tad kodėl? — Nustebęs 
voje. Kogi jūs, būdami laisvų klausia pirmasis.

vartaliojau muilo putose, žmoj apie save ii* giriaaj tai^iokvie- 
na, gerai įaMūrėJasi, -pasakė:

— Jei tai yra TV, tai aš jos
nemėgsta... •

Pardavėjų gabumai

Susitiko du drabužių pirkliai 
ir gyrė savo pardavėjus. Vienas 
sakė:

— Mano pardavėjas y^a gud
riausias visame mieste. Ir dar 
koks: Vieną dieną kostiumeris 
atėjo į krautuvę pirkti batų raiš
telius. Tas mano pardavėjas iš
leido'jį iš krautuvės ne tik su 
nauju kostiumu, bet ir si? nau
ju paltu. r ,

— Tai nieko, tarė antrasis.
— Praeitą savaitę į mano krau
tuvę atėjo moteris pirkti juodą 
sugnelę savo vyro laidotuvėms. 
Mano žmogus jai pardavė ne tik 
juodą suknelę, bet ir baltus ves
tuvinius drabužius...

nam kyia įtarimas, ;kad‘ jis >aie- 
ko nėvertasi/ > «> 4

• © Medžiotojo žmona/paktauj- 
sė svečių, kaip jiems pitinka jos 
pagaminta zuikiena? Svečiai pra
dėjo vienas už kitą geriau gir
ti: “Puikiausia! Skaniausia! 
Tiesiog dieviška!” Vyras pagal
vojo;, .“Visi jię yra daug dides
ni melagiai net už medžiotojus’’-

© Los Greek;-Colorado kapi
nėse viename > Antkapyje- toks 
užrašas : čia ilsisi Mitchell -Coots. 
Jo šf^anuėjb: nežinia kur,-bet 
mes! į tai dėmesio- nekreipiame. 
Jis paslėpė džiokerį savo; rank<Y 
vėje tikslu apgauti, pjkaį buvę 
sugautas, mėgino, s^ę- gipRle 
greitumą, bet taį buvo ;pepąkąi> 
kamas. Tod$, ipi:gijl} čią.^aū^ų 
Mitchellis. :j■.<x. nn

© John Dryden .liepę pąi jo 
mirties iškalti sayo pawnee, tę^ 
jaus žodžius:.— Zia gulį_inąno 
žmona:, lai guli ,rąmybjėj£. !>%•



JŲ SUSIRINKO 300
.“Šis susirinkimas yra istorinis, 
nes pirmą kartą susirenkame 
savuose namuose”, kalbėjo Vy 
jauto Didžiojo šaulių rinktinės 
;puin. Vladas Išganaitis, pradė
damas rinktinės narių susirin- 

Chicagdje šaulių namai 
jau baigiami įrengti ir geguži s 
-mėo. I dieną bus oficialus jų 
atidarymas.

įnešamos JAV, Lietuvos ir 
rinktinės vėliavos^ Kadangi 
JAV Įr Lietuvos vėliavos jau 
nublukusias,nlai reikėjo įsie
ji naujas. Naujas vėliavas pa 
dovanojo Juozas "Pranaitis ir 
•Valdis Džiūvė. Trumpai buvo 
-prišiininta Lietuvos' šaulių Są
jungos įkūrėjas Vladas Putvis.

menų padaromi spaudai pa
reiškimai yra labai kenksmin
gi okupuotoje Lietuvoje už iš
silaisvinimą kovojantiems lie- 
tuviamk. Jie kelia nepasitikėji
mą laisvajame pasaulyje gyve 
n a nėiais.

Kalbėtoja.; p r i minė, kad 
Kremliaus diktatūra nei kiek 
nepasikeitė. Dešimtį metų vy
kusi partizanų kova okupantą 
privertė skelbti amnestiją, bet 
tie kurie amnestija pasinaudo 
jo vėliau buvo suimti ir nuteis 
ti 25 — riems metams kalėjimo 
ar tremties.

Okupuotoje Lietuvoje rusini 
nias vyksta pilnu tempu. Dau-(

1940 metais vidutinė Amerikos seimą šitaip ruošdavosi. šventėms. Paveiksle matome visus 
šeimos narius, dirbančius prie maisto. Jie laukia kity šeimos naoriy, atvažiuojančiu šventėms. 
Didesnės šventės tampa didesnėm, kai suvažiuoja visi šeimos nariai ir turi progos išsikalbėti ir 
išsipasakoti.

Didinga kultūros šventė Čikagoje
Balandžio in< n. 25 d. Čika-ĮLithuania 

goję 
crown

Šiais metais atskiro Putviui pa- 
Tininėti minėjimo nebuvo reng-
ta, įes ruošiamasi namų atida valandas
rymo iškilmėms. x
r Kas dietai -VI Putvio minėji
mo. proga: būdavo įteikiami pa 
atžymėjusiems šauliams ženk 
lai. šiais metais ženklai buvo 
fteikti šiame susirinkime. Rink 
tinės pirm. VI. Išganaitis ir mo
terų vadovė SLCecevičienė- ženk 
•Jus įteikė: šaulio žvaigždę Ma
rijai. Dapkienei ir medalius 
'Kazei Milišauskaitei, Juozui 
Skeiviui, Klemensui Juškevi- 
-ęiui ir Jonui Baškauskui. --

: Kun. Antanas Zakarauskas, 
trinktinėš kapelionas pravedė 
priesaiką, ją davė 67 šauliai ir 
^šaulės;

į Vėliavas išnešus buvęs Sibi
ro-tremtinis .(16 metų) Juozas 
Kreivėnas kalbėjo apie bendra 
iiarbiąvimą su okupuotoje Lie
tuvoje gyvenančiais lietuviais, 
kalbėtojas priminė, kad yra 
pasimetusių žmonių, kurie są
moningai ar nesąmoningai pa- 
Jikj .okupantu ir savo pareiški- 
mąis pila vandens ant okupan 
i^o malūno. Kalbėtojas pabrė
žė, kad j okupuotą Lietuvą nu- 

JVažiavusių /mūsų muzikų, me
dininkų ar kitų - iškilesnių as-

gelyje mokyklų lietuvių kal
bos pamokoms teskiriama tik 

> savaitėje. Gerai, 
kad okupuotą Lietuvą lanko, 
bet lankymą reikia vykdyti iš
mintingai, nepasiduoti oku
panto vilionėms, įsidėmėtina, 
kad į Lietuvą nuvažiavusieji 
nemato lietuvių tautos kalėji
mo, mato tik to kalėjimo ad
ministraciją. Nuvažiavusiems 
bandoma išplauti smegenis ir 
tokiam kun. Balčiui smegenys 
jau išplauti ir įdėti maskviniai.

Po J. Kreivėno paskaitos bu
vo išrinkti atstovai į suvažia
vimą Toronte, balandžio mėn. 
24-25 dienomis.

Finansinį pranešimą padarė 
iždininkąs Pocius. Namams 
įsigyti ir remontuoti iš banko 
pinigų nesiskolinta. Išsiversta 
pačių šaulių ; sudėtomis auko
mis ir beprocentinėmis pasko
lomis.

Baigiant platesnį pranešimą 
apie namų įsigijimą ir sutvar
kymą padarė Vladas Ižganai- 
tis. Prie namų remonto dau
giausia prisidėjo Aleksas Bri- 
nas, o daugiausia, pinigų auko
mis ir privačiomis paskolomis 
suteikė Pranas Beinoras. Di
džiausią sumą be procentų pas
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kolino Antanina Gustav. Ji yra 
ir stambesnę sumą paaukojusi. 
Pinigu labai reikia, nes kaso
je nėra nei pilno tūkstančio.

Šaulės moterys prisidėjo la
bai daug. 99 moterys suaukojo 
virš 6000.00 dol. Viso moterų 
judėjimo gyvoji siela yra va
dė St. Cecevičienė. Baigdamas 
VI. Išganaitis pabrėžę, kad 
“yra mūsų napiai, bet džiau
giamės ne tik mes, bet ir kiti, 
kurie rengiasi jais naudotis. 
Malonu ir graudu būdavo maty 
ii, kai -.vykdant pačius juo
džiausius remonto darbus sau 
lių talkininkų išvaizda būdavo 
kaip iš pragaro išėjusių, bet 
su šypsena veiduose. Buvo pa
rodytas • didelis pasišventimas 
ir tuo visi didžiuojamės”.

300 
ga-

Susirinkime buvo virš 
dalyvių. Reta organizacija 
Ii tokį skaičių narių į susirin
kimą suvesti. Nebojant dide
lio susirinkusiųjų; skaičiaus, 
susirinkimas vvko sklandžiai 
ir ilga darbotvarkė buvo išsem
ta per pusantros valandos.

Jonas Jasaitis

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Minint Operos 20-tį ir JAV Bicentennial 

.į.-;-/"■■■■"-. statomos trys operos
KAČINSKO

GAIDELIO

MARIJOŠIAUS'

z Premjera —■ gegužės 8 d. 8 vai. vakare.
II spektaklis — gegužės 9 d., 3 vai. popiet

- m spektaklis — gegužės 15 d., 8 vaL vakare
IV spektaklis — gegužės 16 d., 3 vai. popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Ill.
Diriguoja: VYTAUTAS MARUOšIUS 

(Gegužės 8, 9 ir 16) 
ALOYZAS JURGUTIS 

(Gegužės 15)

Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS Dekoratorius — A. VALEŠKA 
Choreografai — VIOLETA KAROSATTĖ ir JAUNUTIS PUODOŽIŪNAS 

Chormeisteriai — ALICE STEPHENS ir ALFONSAS GEČAS 
Apšvietimas — KAZYS CIJUN6LIS

Cathy 
Roma

Kogutaitė Nerija Linkevičiūtė z
Mastienė 1 Margarita Momkienė 

. Danutė Stankaitytė 
% ■ ■***

Algirdas Brazis 
Valentinas Liorentas 
Julius Savrimas 
Stefan Wicik 

Operos Choras
šoka Jaunučio Puodžiūno studijos baletas

Bilietai gaunami VAZNELIO PREKYBOJE — Gifts International 
2501 W. 71st St, Chicago, Hl. 60629

Bilietų kainos — parteryje $12.30, 10, 8, 6; . 
balkone $11, 7A0, 5.

Paštu bilietai užsakomi, siunčiant čeki ir pažymint spektaklio datą šiuo adresu: 
LITHUANIAN OPERA

8905 So. Artesian Ave., Chicago, Illinois 00629
• », * -

Visus ir iš visur kviečiame atvykti į lietuvišku ooperų 
J spektaklius!

Bronius Jančys 
Vytas Radys 
Jonas Vaznelfe

1 MK.

MAMTOBOS NAUJIENOS
Ar pasikartos Winnipego miesto potvynis 

i‘ kaio 1950 metais?
WINNIPEG, Manitoba, Ka

nada. \— Kai 1950 metais anks
tyvą pavasarį nuo Amerikos pa- 
rubežio su apyšilčiu oru ir lietu
mi vanduo staiga pradėjo per 
Winnipegą plaukiančia upe kil
ti, tada Winnipego miestas dar 
neturėjo įsirengimo sriauna Rau
donąja upe nuo į miestą įsiver
žimo sulaikyti. Tadą miestas 
pasišaukė pagalbos iš armijos 
ir iš miesto didžiųjų kompanijų 
su mašinomis vandens pompas 
įrengti, kad vandeniui į miestą 

įsiveržimą užblokuotų. Greitu 
laiku miestui apsauga buvo pa
daryta. Aukšti užtvankų pyli
mai liko supilti — vietomis smil
čių maišais buvo užtvankos su
krautos. Tai miestas liko apsau
gotas nuo pavojaus. Paupyje že
mesnėse vietose dienomis ir 
naktimis tūkstančiai žmonių sa
vanoriškai pasišventę dirbo, žūt 
būt miestą apsaugoti, žinoma, 
dirbantiems ; ir nuo poplūdžio 
nukentėjusioms valdžia pamo
kėjo. Tik ^vienoje pietryčių 
miesto dalyje vienas darbinin
kas atvykęs pagalbon dirbti, per 
sraunų vandenį brisdamas rū
sio lango uždaryti, buvo van
dens Į rūsį įtrauktas ir žuvo 
vandens užpfttAs; • ;

Tada su Raudonojo Kryžiaus 
pagalba tūkstančiai žmonių bu
vo iš miesto £ saugias, aukštes
nes vietas išvežti apsigyventi 
kol tvanas praeis, bet daugiau
siai žmonės patys išvažinėjo — 
išbėgiojo, o kurie nebesuspėjo, 
turėjo pasilikti mieste, nes grei
tu laiku niekas nebegalėjo iš 
miesto išvažiuoti.

Gal baisesnis poplūdis ateina?

Kaip Winnipeg Free Press ir 
Tribune š. m. balandžio 9 die
nos laidoje pradėjo aprašyti, tai 
atrodo, kad naujas poplūdis ne
betoli nuo Winnipego ir gali bū
ti daug baisesnis negu buvo 
1950-tais metais.

Winnipego miesto ir Manito- 
bos provincijos valdininkai, kar
tu ir Winnipego pakraštyje esa
mos Kanados Armijos dalis ir 
didžiosios kompanijos — vėl sku
botai subruzdo jau esamas mies
tui nuo poplūdžio apsaugos 
priemones pagerinti ir padidin
ti nes nuo balandžio 8-tos dienos 9
Sauris upė pakilo šešias pėdas. 

Tai aukščiausias pakilimas nuo 
1904 metų ir tai esą tik pradžia 
ir jau esamds supiltos užtvan
kos nebegalėsiančios .vandens su
laikyti nuo miesto užplūdimo, o 
dar labai daug vandens galima 
laukti iš Saskachevano ir North 
Dakotas. Didžiuma Souris mie
sto namų pastatyta ant kalvos, 
bet, žmonės jau pradėjo iš mies
to evakuoti šeimas, esančias ar
ti prie mies Hydro stoties, nes 
vanduo pralaužęs užtvankas.

šiandieną, pirmadienį, balan
džio 19 dieną man šiuos žodžius 
rašant, vanduo jau kyla j pavo
jaus aukštumą prie Assiniboine 
upės, o rytoj, balandžio 20 die
ną vanduo pavojingai pakilsiąs 
prie Portage la Prairie miešto, 
kur mūsų garbingasis tautietis 
Povilas Liaukevičius su savo 
mieląja žmona Julija, gyvena — 
abudu seni naujinięčįai. Tai ma
nau, kad jie galės aiškiau a£ie

šytii: Tai tam kartui aš nors
tiek pranešiau, kokio tvano mes 
čia -Winnipege galime sulaukti.

šiandieną, balandžio 22 d. As- 
siniboine upė jau prie Heading- 
ley miestelio pradėjo kilti. Tai 
tik apie 15 mylių nuo Winnipe- 
go “durų”. K. Beniušis, 

Senas Naujienietis

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ir ’’Viltis”, pašokę 
McCormick .Place, Arie Suktinį, Malūną ir Kalvelį, 

teatre įvyko JAV 200 Akordioonn palydėjo E. Gil
inėtų nepriklaiisoij4\-bės .sukak*donis. Aldonos Valeišaitės sin
ties minėjimas, kurs pasižymi-1 «li jos 

j jo dideliu 
įrengė 27 Čikagos lietuvių pnt-Įniuko 
riotinė organizacijos, vadovau 
jainos Dr. V. Balčiūno. Daly
vavo įvairių organizacijų 14 vė 
liavų, tarp jų Don Varnas ir 
Dariaus Girėno JAV karo ve
teranų postai, Čikagos Vytau
to Didžiojo ir Cicero jūrų sau 
lių Klaipėda vienetai.

Šventę atidarė komiteto pir 
mininkas Dr. V. Balčiūnas ir 
programai pravesti pakvietė 
Dr. Vytautą Dargį, tarp kitų 
organizacijų ir SLA veikėją. 

Sunešus vėliavas simfoninis 
orkestras pagrojo JAV ir Lietu 
vos Himnus. Invokaciją paskai 
tė vyskupas Vincentas Brizgys. 
Kalbėjo Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daųdžvardienė.

Didžiausias įvykis buvo Či
kagos simfoninis orkestras, di
riguojamas Henry Masek, kurs 
atliko kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno legendą, trečiosios 
simfonijos II dalį: Minuetą, 
antrosios simfgonijos II dalį; 
Intermezo Rustico; “Miško 
šventę”, orkestro siuita baleto 
“Vaivos Juosta” temomis. Kom 
pozitorius prof. Jakubėnas di- 
regento buvo iškviestas į sceną 
ir pagerbtas.

Antrojo programos dalyje pa 
sirodė tautiniai šokiai “Neo

mokinčs pašoko prof, 
kultūringumu. Jį'Vlado Jokūbėlio ’’Mažojo Vel- 

Šokį”. 'Pick tautinių, 
tiek išraiškos šokėjai-šoko la
bai puikiai. Solistė Prudencija 
Biėkienė, Čikagos sinitpniniui 
orkestrui pritariant, padainavo 
Gėlės iš šieno ir solistas Algir
das Brazis — Laisvės dainą. 
Abu solistai iš publikos susi
laukė labai šilto įvertinimo.

Simfoninis orkestras dar at
liko keletą amerikoniškų kū
rinių, baigdamas “Dieve, lai
mink Ameriką!”

Čikagos burmistro atstovė Ro 
se Farina, šio parengimo ko
miteto pirmininkui Dr. V. Bal 
čiūnui įteikė atžymėjimą.

Kalbėjo ALTos pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis ir kun. An- 
sas Trak is.

.Garbingai išnešus vėliavas, 
minėjimas buvo baigtas.

Paskui sekė didingas ban
ketas. S. Paulauskai

Pasveikink savo draugus 
per " Naujienas 8

Help KeeP 
Our Economy 

Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

’ is UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
jnesite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

-A

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

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

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALSTED

SAV N(iS AH 3<xounts are in- vjri v 11 v \j J su red up to $40,C00
1800 S. HALSTED by the FEDERAL SAV-

pa** . W ±1 INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR- 

■■ ATION.
Located ju«t south of the Chicejo Circle Campus
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JUOZAS ŠMOTELIS Kriviai

Senovės lietuvių dvasininkija

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$26.00
$14.00

$7.50
$2.50

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.

Ramovėje Lizdeika turėjęs trijų sakalų statulą, 
iškaltą iš balto marmuro. Pasenęs ir pajutęs sa
vyje silpnumą, Lizdeika sukvietęs krivius; kari
ninkus ir politinius vadus, pasakęs jiems pamoks-; 
lą ir susideginęs ant laužo. Po ano įvykio, kri- 
vių-krivaičio susideginimas tapęs tradicija.

mim vis dėlto eina patys šviesiausieji lietuvių protai. Ne 
tik minėjimo rengėjai, bet didelė lietuvių dauguma džiau
giasi Naujienų priremtu pečiu minėjimui organizuoti, 
ir anklėjimo darbui vesti. -

rascių
laiškai, pranešimus ant greitųjų spausdinti lietuviškose

gimdoma,- gyventojų^ turi- ne-, 
daug, tai lietuvių tautai su joss 
60.9 gimdymų, neatrodo, kadJ 
būtų pavojaus paskęsti kitų? 
tautų didesnio gyventojų prie
auglio jūroje. (Duomenys imti j 
iš 1975 m. Vestinik Statistikii

venantį Pensylvanijoje. Čika
gon parsivežė:

Dr. Aldoną Drupienę, atva
žiavusią pas savo giminaitį.

Dr. Viktoriją Bylienę, atva
žiavusią pas savo tėvą, ir Dr. 
Birutę Bautrėnaitę, atvažiavu
sią pas savo giminaitį.

Chicagoje viešnių laukė jas 
'škviestusieji giminės. Iš aero- 
Iromo jas išsivežiojo po savo 

butus, o Rasčiaųskas nori gerai 
išsimiegoti, kad netrukus' ga
lėtų parašyti savo paskutinės 
kelionės įspūdžius.

daryti: tokias' išvadasį' kar vv 
sojė Sovietui' Sąjungoje' IjOOO 
moterų vidutiniškai: pagrindo 
66.8 vaikus per metus-; oė»Azijos1

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų----
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ___ -__
pusei metų __
vienam mėnesiui

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

Kitas pasakojimas teigia, kad Lizdeika susi
deginęs, protestuodamas prieš' didžiojo kunigai
kščio Mindaugio apsikrikštijimą. Tas Mindaugio 
apsikrikštijimas iššaukęs aštrų protestą, net iš 
jo motinos kunigaikštienės Ragnytės. Ji -šitaip 
protestavusi: “0 Mindaugi! O Mindaugi! Klau
syk, klausykite ir jūs visai minykai 1 (Minykai — 
tai vienuoliai popiežiaus pasiuntiniais, atvykę.

Anų laikų lietuvių dvasininkija daug kuo sky
rėsi nuo dabartinės, bet principe turėjo pana
šius uždavinius, būtent: tarppininkauti tarp die
vų ir žmonių, mokyti žmones dorovės bei tikėji
mo dėsnių, skelbti dievų pageidavimus (nors ir 
prasimanytus), sugalvoti visokius jų garbinimo 
būdus ( nors dievai garbinimo ir nereikalavo).

Vyriausiu dvasininku buvo krivių-krivaitis. 
Jį rinkdavo kriviai, o tvirtindavo pats didysis 
kunigaikštis. Krivių-krivaitis gyveno Trakų pi
lyje ir iš tenykšcios romovės davė įsakymus vi
sos šalies dvasininkams. Jis dėvėjo baltą iki 
blauzdų ilgumo rūbą ir elgėsi išdidžiai, kaip tik
ras dvasiškas kunigaikštis.

Pasenęs krivių-krivaitis nemirdavo paprasta

mirtimi, bet, po paskutiniojo pamokslo, suside
gindavo ant laužo. Tokia tradicija buvo įsigy
venusi nuo Lizdeikos laikų.

Lizdeika, kaip pasakojimai teigia, buvęs už
augintas sakalų ližde. Tai buvęs beveik stebuk
lingas žmogus. Tuo laiku viena graži mergelė bu
vusi ponaičio suviliota ir apgauta. Kad nepada
rytų gėdos sau ir tėvams, ji apsigyvenusi miške, 
ten pagimdžiusi sūnų ir palikusi jį dievams. Bet 
kūdikį radę ne dievai, o skakalai. Jie tą kūdikį 
paėmę į savo lizdą ir auginę.

Sakalų lizde vaikas paaugęs į berniuką, buvęs 
sumanus bei palaipus, dažnai nulipdavęs iš liz
do *emyn, žaidęs su kitais vaikais ir išmokęs kal
bos. Vakarui besiartinant berniukas vėl grįžda
vęs į lizdą ir naktis praleisdavęs su trimis saka
lais. Kai kartą berniukas miško laukymėje uoga
vęs drauge su sakalais, vienas medžioklis, taiky
damas į sakalą, rengėsi šauti. Berniukas puolęs 
prie jo ir atėmęs strėlę. Tasai žmogus buvęs žy
mūnas žynys. Nuo tos dienos berniukas atsisky
ręs nuo sakalų ir apsigyvenęs pas žynį. Buvęs 
labai mokslus ir sumanus ir, paaugęs į vyrą, ta
pęs kriviu. Taip jisai gavęs Lizdeikos vardą. Be
simokant pas žynį ir vėliau tapus kriviu, trys sa
kalai Lizdeiką dažnai aplankydavę:

Lizdeika, dėl savo sumanumo bei iškalbingu
mo bei iškalbingumo, buvęs išrinktas krivių-kri- 
vaičiu ir valdęs lietuvių dvasininkiją pusę šimto 
metų. Trakų pilies sode dažnai-pasimatydavęs su

Vladas Rasčiaųskas, pralei
dęs tris savaites ilgoje kelionė 
je, grįžo iš Vilniaus ir parsive
žė į Ameriką keturias viešnias.

1

American Travel Service Bu 
reau priezidentas pirmiausia 
dalyvavo Leningrade' suruošto
je kelionių biurų pareigūnų 
tarptautinėje konferencijoje. 
Ten buvo aptartos ateinančių 
metų turizmo perspektyvos, ap 
lankyti keli geresni viešbučiai 
ir apžiūrėtos svarbesnės vie
tos, kurias turistai galėtų ap
lankyti.

Pasibaigus tarptautinei kon
ferencijai, grupė 32 turizmo 
atstovų išvažiavo į Samarkan- 
dą. Buvo numatyta aplankyti 
Bucharą ir Taškentą. Nei vie
nas važiuojantis biuro savinin
kas nemokėjo rusiškai, išsky
rus Rasčiauską, todėl jam te
ko vadovauti visai šiai kelio
nei. Jis gerai savo darbą atliko, 
nes galėjo laisvai susikalbėti 
su kazachais gruzinais, toto
riais ir kabardinais. Visi žino
me, kad' Kazachstano tautelės 
kalba rusiškai gana sunkiai, o 
Rasčiaųskas jiems aiškino pa
čius naujausius rusiškus žo
džius.

Kiekvietname sename Kaza
chstano mieste ekskursija pra
leido po dvi dienas ir. apžiūrė
jo svarbesnius viešbučius ir tu 
rizmo galimybes. Šiuose kies- 
tūose yra labai daug svarbių is
torinių vietų, labai senų pa
minklų, liečiančių visą Euro-

$30.00
$16.00

$3.00

$31.00
$18-00

$4.00

Visa ekskursija grįžo į Mask 
vą, o iš ten turizmo atstovai iš
važinėjo į savo . valstybes, a 
Rasčiaųskas nuskrido tiesiai 
Vilnių. Ten pasimatė su savo 
giminėms ir keliais pažįsta
mais, o praeitą pirmadienį pars 
krido į Chicagą. Jis parvažia
vo ne vienas, bet parsivežė ke
turias lietuvaites, seniai no
rėjusias aaplankyti savo gimi
nes Amerikoje. Jis atvežė Ame 
rikon Antaniną Aleknienę, at
važiavusią pas savo vyrą, gy-

SENOVĖS LIETUVIU 
[KĖ.IDIAS IR DIEVAI

Kuriais sumetimais buvo imtasi šios akcijos, iki šios 
dienos niekas nedrįso viešai paaiškinti. Lietuviai retkar
čiais imasi daugumai nesuprantamų veiksmų, bet pas 
mus ir mažuma savo darbus pateisina. Iki šio meto nie
kur neturėjome progos paskaityti aiškinimo tokiai dest
ruktyviai akcijai.

— Ką Dievas nori nubausti, tam aptemdo protą, — 
Lietuvoje žmonės sakydavo, kai kuris mūsų tautietis, 
nepaklausęs patarimų, padarydavo kokį nepateisinamą 
nusikaltimą arba pakendavo visai garbingai savo gimi
nei. Amerikoje šis liaudies posakis rečiau girdimas, bet 
jis dar gyvas. Tiktai proto aptemdymu galima pateisinti

runą. J» š.) Prakeikiu jus! Tegul bus prakeikta 
kryžiokų veidmainystė, tartum maras sparnu 
pridengusi mūsų Lietuvą! Sūnau! Ir tave paly
tės tas maras. Tavęs jis neužmuš, tik žmonės 
bėgs nuo tavęs;, kaip nuo maro. Tu liksi vienas 
antį savo liaudies kapinių. Tas tamsus tikėjimas, 
kurį, tu priėmęs esi, suvienys tave ne su lietu
viais, bet su aną tauta, kuri Lietuvą prarys. Turi 
vaikų — jie žmogžudžiai bus! Eik, užmušk juos 
lopšyje!'Vaikus užmušk! Pagimdžiau' aš gyva
tę, ir.tugimdai tik gyvates! A! Širdį perplėšiau!”

Kitose JAV vietose 
metams____

pusei metij___

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

Ši m. kovo 10 d. į Vilnių at-* 
vyko Suomijos studentų dele— 
gacija, vadovaujama Suomijos J 
tautinės studentų sąjungos pir-- 
mininko Karls Sulko. Lietuvo-i 
j e svečiai išbuvo tris dienas.. 
Po to išvyko į Maskvą. (ELTA)
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mar ir 1,000 moterų»labai ski
riasi nuo Aziatinių respublikų; 
Pvz., Lietuvoje iš 1,000 moterų 
gimė- 60.9 vaikai-, Latvijoje- — 
54.'4, Estijoje — 57.9, Ukraino
je 55.3, Gudijoje 55.7, Armėni
joje 84.7, Moldavijėjė' 75.1, 
Gruzijoj e' 69.4- ir Federalinėjė 
Rusijoje 66.8. Tuo tarpu Azer 
beidžana gimė 108.0, Uzbekijo 
je 156.9, Kirgizijoje 131.6/ Tan- 
džikijoje 170.6,- Turkmėnijoje 
158.6, Kazakijoje94.1.

Imant motinų amžių, vaisiu 
gi ausi gimdymų - metai yra 20- 
29, liesiausi 4549. Pastarojo 
amžiaus 1,000 moterų Lietuvo
je 1973-74 metais teko tik 0.9 
gimdymas, o Tadžikistane —24.

Gimimai rusų 
pavergtuose kraštuose

Sovietų Sąjungos vadinamo
se respublikose gimimų, skai
čiai yra labai įvairūs. Įdomu, 
kad, į: statistiką įeina gimdy
vės. pasiekusinos 45-49 metų 
amžiaus, ir jų yra-kiekvienoje 
respublikoje. Bendrai imant,' 
visoje Sovietų Sąjungoje 1973- 
74 metais, 1,000-iui moterų, tu
rinčių 15-49 metus amžiaus, vi
dutiniškai teko 66.8 gimdymai. 
Europinėse respublikose gimi-

Lietuvos kolchozų 
pajamos

Grynąsias kolchozo pajamas 
arba pelną sudaro skirtumas 
bendrinių (brutto) pajamų ir 
materialinių išlaidų pajamoms 
gauti. Materialinės išlaidos yra: 
darbo mokestis, kolchozininkų 
ir specialistų paskatinimas, su
mokėti mokesčiai ir padeng
tos piniginės prievolės pagrin
diniams in apyvartiniams fon
dams padidinti, sudarymas ga
mybinės ir kultūriniai — buitį 
nės paskirties fondų, .

Šitaip yra aptartos gryno
sios kolchozo pajamos. (Vest- 
nik Statistiki, 1976, Nr. 12). Pa 
gal šį aptarimą ir iš prisiųstų
jų kolchozų apyskaitų Centri
nis Statistikos biuras Maskvoje 
analizuoja kolchozų apyskaitų 
duomenis; Pavyzdžiui- paimtos 
tik Lietuvos kolchozų 1966- 
1973 metų apyskaitos. Iš patei 
ktų. lentelių matyti, kad 1,248 
kolchozai 1966 metais turėjo 
697.6 milijonus rublių., bendri
nių pajamų. Materialinės-- išlai . 
dos siekė 344. 1 mik rublių, 
pajamų liko 353.5 mil. rublių, 
arba 55.7 procentai. 1973 m. 
bendrinių, pajamų gauta 1461.9 
mik rublių, materialinės išlai
dos — 807. 1‘mil. rublių gryno
sios pajamos — 654.8 arba 
44.8 procentai, tatai rodo, kad 
per 1966-1973 metus Lietuvos 
kolchozų: pajamos padidėjo 
85.2 procj ?

Williamburg; Va^ miestelyje yra 
{rengtas "skraidymas" raketa. Kalei 
viai nori pasisukinėti raketoje. Visi 
gerokai išsigąstą,., susidaro pavoju*- 
bet smalsuoliu skaičius yra didelis.- 
Raketos:. visuomet pilnos., keleiviu, 
nors ne vienas išlipo* labai-pabalys.

mų, tokių rūpesčių niekad anksčiau jie neturėjo ir, rei
kia manyti, kad ir ateityje nebeturės. Įtampa susiskald
žiusių lietuvių tarpe jau seniai augo, bet savaitgalyje ji 
pasiekė čiukurį.
Mažam būreliui tautiečių šovė į galvą mintis paken

kti gražiai paminėti Amerikos 200 metų nepriklausomy
bės sukaktį. Nenoras leisti lietuviams McCormick salėje 
paminėti šią amerikiečių sukaktį jau buvo nesveikas, 
bet bandymas organizuoti būsius žmonių, kurie plėšytų 
šios šventės plakatus, kurie nenorėtų leisti net susirin
kimuose pakabinti pranešimo apie rengiamą 200 metų 
minėjimo yra lygus beprotybei. Nei vienam sveikam 
žmogui negali kilti mintis kenkti kitų žmonių pradėtam 
ir vedamam gražiaim ir naudingam darbui.

Žmonės buvo raginami nepirkti biletų Į ruošiamą 
minėjimą, buvo atkalbinėjamos krautuvės nepriimti bi
letų pardavimui, buvo skambinama choristams, kad ne
vyktų Į minėjimą ir ten nedainuotų. Gana įtakingi ir 
aukštas pareigas einantieji žmonės skleidė gandus, kad 
minėjimą ruošia lietuvių grupelė, todėl ten neverta ir 
kojos kelti. Biauriausi gandai buvo skleidžiami apie 
organizatorius, kad jie nepajėgs nieko rimtesnio suor
ganizuoti. Vieno lietuviško laikraščio redaktoriai, apta
rę šį klausimą, net uždraudė savo administratoriui dėti 
apmokamus garsinimus apie ruošiamą 200 metų nepri
klausomybės sukakti

lietuvis gavo pranešimą apie ruošiamą minėjimą ?r ne 
tik jis, bet ir visa jo šeima buvo kviečiama atvykti ir 
kartu su visais paminėti Amerikos 2)0 metų nepriklau
somybės sukaktį.

Jeigu sekmadienio rytą Chicagos nebūtų užgulę; de
besys ir prapliupęs smarkus lietus su perkųnija,. tai Mc
Cormick salė būtų buvusi sausakimšai prikimšta. Nežiū
rint vėjo ir šaltos dienos, į minėjimą atėjo virš 3,000 lie
tuvių ir amerikiečių, jokią kitą salę; jie nebūtų sutilpę. 
Buvo paruošta pati geriausioji programa, kuria galėjo 
ne tik lietuviai, bet kurios kitos tautos žmonės galėjo 
paiucšti. Kiekvienas salėje buvęs lietuvis gėrėjosi Al
girdo Brazio su Prudencijos Biekienės stipriais balsais 
ir nepaprastai dideliu sugebėjimu tuos balsus valdyti-ir 
susirinkusiųjų širdis veikti.

Lietus su perkūnija ir mus suklaidino. Gavę prane
šimą iš salės, kad Myronas Kuropas, specialus preziden
to Fordo padėjėjas etninėms reikalams jau Chicagoje, 
paminėjome, kad jis kalbėjo. Buvome’ tikri, kad jis kai 
bės, nes tam tikslui, jis ir iš Washington© išskrido. Bet 
tikrovė buvo kitokia. Jį vežės lėktuvas pasiekė Chicagos 
padanges, bet O’Hare aerodromo vadovybė neleido lėk
tuvui nusileisti. Pasukinėjęs. kelis ratus, lėktuvas gavo 
įsakymą skristi į Ohio valstybę ir ten palaukti, kol pra
eis audrą. Kada gavo leidimą skristi į Chicago, tai jau 
buvo vėlu, programa jau buvo pasibaigus; Prezidento pa
dėjėjas grįžo į Washingtoną ir pranešė apie negalėjimą 
pasiekti Chicogos laiku. •

Aptemdytieji protai iki šio meto nepajėgė motyvuo
ti savo elgsenos. Jie negalėjo šventės organizotoriams 
pasakyti, kodėl jie ryžosi kenkti šios šventės suruošimu; 
jie neranda jokios minties pateisinti savo elgseną nei 
šiandien, kada jie žino/ kad didelė Chicagos lietuvių dau
guma ruoštoje šventėje dalyvavo, prisiminė amerikie
čių ryžtą tapti nepriklausomais ir ryžosi kovoti dėl šio 
krašto laisvės ir savo teisių. Prieš du šimtu metų gyvenu
sių žmonių ryžtas kovoti už pagrindines savo teises Įgali
no tūkstančius lietuvių rasti šiame krašte prieglobstį, čia 
gražiai įsikurti ir savo šeimas- išauginti.

Tiek tegalime" pasakyti, kad lietuviams įreikės dar 
pasimokyti iš amerikiečių ne tik tolerancijos; bet ir žmo
niškumo. Jeigu redakcijos sėdintieji patys mokyčiausi 
nesupranta pagrindinių humanizmo dėsnių, tai Naujie
noms dar teks vesti didelį auklėjimo darbą. Bet mes ti-

Krivius paruošdavo žymūnai žyniai, o tvir
tindavo krivių-krivaitis. Kriviai pasirinkdavo 
vaidilas ir vaidilutes, o žyniai išmokydavo juos 
pagrindimų tiesų. Kriviai duodavo leidimus lin- 
gusonims ir tylušonims praktikuotis raudas prie 
mirusių, jie aptardavo alkviečių įsteigimus bei 
pakeitimus ir skirdavo laiką didžiosioms šven
tėms. Jie perteikdavo žmonėms* krivaičio grau
denimus būti dorais ir teisingais; kovoti su pik
tu, o už gerą- atsilyginti geru.’ Jiėr liepdavo neuž
miršti dievų, pagal išgalę jiems duoklę atiduoti, 
pagarbų žbdį pasakyti, atodūsį pasiųsti Jie liep
davo neatstumti’ pakeleivingo, nes tarp pakelei
vingų kartais gali būti dievas ar dievaitė. Jie liep
davo gerbti mirusių vėlės ir rūpintis, kad vėlėms, 
kurios pasirenka buveinę savo žemės apylinkė
se, toji buveinė būtų'miela?ir patraukli; o anoms, 
kurios keliauja į Anapilį, kad jų kelionė butų 
lengva, ir nuvykę rastų malonų priėmimą ir links
mą gyvenimą.. , .

Visi dvasininkai buvę valstybės, tarnautojais 
ir gaudavę valstybės užlaikymą; bet ir žmonės, 
besigerindami dievams, duodavę dvasiškiams do
vanų. Lingušonys ir tylušonys buvę pačių žmo
nių atlyginami-už ptamavimus.

Visi dvasininkai dėvėję baltus rūbus, tik su 
skirtingais' pažymėjimais.

(Bus daugiau)

atsisakymą garsinti laikraštyje ir skelbti p:r radiją pra
nešimą apie didelės lietuvių daugumos ruošiamą šventę.

Laimė, kad ne visiems mūsų tautiečiams protai bu
vo aptemdytų Tenka (džiaugtis, kad šventės organizato
riai turėjo reikalingos drąsos tęsti savo darbą ir įveikti 
sunkumus. Nepajėgę išjudinti kai kurių lietuviškų laik- 

sąžines jie ėmėsi kvietimus rašyti

(MITOLOGINIAI PASAKOJIMAI)
Žemaičiai Vaisgantui skirdavo tris pagerbi

mo dienas: vieną — baigus rauti ir šukuoti li
nus ; antrą — kai mynimui paruošti linai buvo su
krauti į pastoges; trečią — linus išmynus.

Neilgai trukus po Vaisganto pagerbimo ir vėl 
prasidėdavo Blukai, vėl niūrūs laikas tęsdavosi 
iki Saulės šventės.

Ką Dievas nori nubausti, tai aptemdo protą
Praeitą savaitgalį Chicagos ir josios priemiesčių

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _______    $30.00
pusei metų ______________$16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui __ ___  . $3.00
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TELEF. PS a-32z» '

DR. ANNA BALIONAS 
akių, AUSf, nosies 
« GERKLES LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5-6446 
Priima ligonius Pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

: CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

P®* Vallay Medical Confer 
__  860 SUAAMIT STREET

- ROUTE 58, ELGIN, ILLIn6isF ~

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON - 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Kas antra šeštadieni 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

■ ' HEZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 'West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
cTeL: 5614605 ir 4894441

- < OFISAI: :
. 1002 N. WESTERN AVE.

c 5214 N. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS' 
2454 WEST 71st STREET

| ŽagariečiiĮ įdubas
Lietuvių Žagarės Įdubo eili

nis narių susirinkimas įvyko ko
vo 28 d- Jono Stitilio salėj, 4346 
S. California avė. Pirm. Paul 
Masilionis atidarė susirinkimą 
ir pasveikino narius gausiai atsi
lankiusius. Taipgi pranešė, kad 

'kovo 12.d. mirė Barbora Gilson. 
Buvo pagerbta atsistojimu, vie
nos minutės tyla, o šeimai iš
reikšta gili užuojauta.

Prie klubo prisirašė 3 nauji 
nariai; Aldona Heyduk, Angeli
na Juzelėnas, Peggy Davidaus- 
kas.

Priimti gausiu rankų plojimu.
Nutarimų raštininkės ir valdy

bos narių raportai vienbalsiai 
priimti kaip pranešti. Visa val
dyba linkėjo visiems linksmų, 
pavasario švenčių šv. Velykų.

Taipgi buvo svarstyta rengti 
kokį parengimą arba Bunco, bet 
palikta sekančiam susirinkimui 
pirmininkas Pau Masilionis ža
dėjo pasiteirauti ir pranešti, mes 
lauksime. Sekantis klubo susi
rinkimas įvyks gegužės 23 d., 
anksčiau minėtoje salėje bus 
priešpusmetinis susirinkimas. 
Nariai prašomi nepamiršti, kad 
jau laikas užsimokėti klubo duo
klės, kad neliktumėte suspenduo
ti. Taipgi buvo pasveikinta vi- 
cepirm. Adeline Gedvilą gimta
dienio proga, o kontrolės rast. 
Josephine Masilionis su varda
dienio proga, abiems. Linkėta 
ilgiausių metų, buvo vaišės ir 
malonus pobūvis.

Rožė Didžgalvis, koresp.

! gėrovei, bet jie palikti svarstyti 
birželio mėnesiui, šiaip klubas 
gerai stovi, tik pasidarė ne veik
lus dėl salių stokos. Gal kų nors 
išgalvos ateityje.

Klubo sekantis susirinkimas 
įvyks birželio 20 d. anksčiau mi- 
nėtoj salėj. Nariai prašomi ne
pamiršti. ir visa valdyba lin
kėjo visiems linksmų šv. Vely
kų. Taipgi buvo pasveikinti su 
vardo diena J. Maukus, J. Ma
silionis, J, Mikšis, linkėta ilgiau
sių metų visiems. Sekė vaišės 
ir malonus pobūvis.

Rožė Didžgalvis, koresp.

Kanada nepripažįsta 
aneksijos

mpat HeiuM'i h..u — —--------------------
dies giesmę sukurta, kurį iš-| SUSIRINKIMU 
pildės Tėviškės parapijos cho
ras, vadovaujamas Jurgio Lam- 
psačio, solo giedojo Aldona 
Buntinailė ir Leonas Gružas, 
palydėjo Arūnas Kaminskas. Pa 
sireik. ir viešnia iš Ziono pa
rapijos Ingė Paul, jaunųjų 
mergaičių vienetas, Bronė Va- 
riakojienė, Jonas Jurkšaitis ir 
kiti. Po parengimo Moterų 
draugija dengė bendrą stalą 
šventės daolyviams. 
ti. ■ T. S.

PRANEŠIMAI
SEKMADIENI geg. 2 d., 2 vaL po 
pietų Eržvilko Draugiškas Klubas 
ruošia kortų žaidynės Dariaus-Girėno 
salėje, esančioje 4416 So. Western 
Ave. Atsilankiusieji gaus gražių do
vanų, gėrimo ir užkandžių. Kviečia 
komisija ir valdyba.

Bernice Žemgulis, H n. rast.

♦

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NA>-j LENAS*

Didėja darbininkų ir 
tarnautojų pareikalavimas

Patyrinėjus 51 Amerikos 
laikraščio skiltis, pastebėta, 
kad paskutiniais š/m. mene 
siais padidėjo skelbimų kiekis, 
ieškant darbininkų ir tarnau
tojų bei kitų specialistų.

•'Žiūrėkite, brolie), | mvu paLaukimf, kad nedaug yra Hm in ting v 
ny, nedaug galingu, nedaug a u kitos kilmės yra palaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

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

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

Piliečiu Lygos veikla
Amerikos Lietuvių; Pietiečių 

■Pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyko kovo 21 d. 
Vaičaičio salėje, esančioje 4258 
S; Maplewood avė. Pirm. Paul 
Masilionis atidarė susirinkimą, 
sveikindamas narius, gausiai at
silankiusius.

Nutarimų raštininkės ir val
dybos narių raportai buvo vien
balsiai priimti. Pirmininkas ir 
kasininkas MaWPovilaitis pra
nešė, kad klubo pinigai visi su
tvarkyti yra tvarkoje, nes, se
nai pirmininkei pasitraukus iš 
klubo ir naujam stojus, reikalin
ga tam tikras formas užpildy
ti, kad būtų viskas tvarkoje.

Taipgi buvo sumanymų klubo

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST A5

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St.-----Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: ah,;ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7. vai, vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą,

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

2454 WEST Tlst STREET 
Ofiso telab HEmlock 4-2123

RazfcL telef.: Gibson 8-6195
Priima ligėnius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

' PERKRAUSTYMAI

MOV ! N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 
—

M 0 V IN G
Apdraustas perkraustymas 

-iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 3Ą Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

Kanados Atstovų Rūmų 1976 
m. vasario 26 d. posėdyje, at
stovo dr. Stanley Hhidasz pa
siūlyta, buvo vienbalsiai pri
imta tokio turinio rezoliucija: 

“Atsižvelgiant į Kanadoje 
pastebėtą susirūpinimą dėl to, 
kad Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijos 
Paskutinis Aktas, pasirašytas 
Helsinkyje, gali būti interpre
tuojamas, kaip Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos inkorporacijai 
į Sovietų Sąjungą teisinio sta
tuso suteikimas ir atsižvelgiant 
į Sovietų Sąjungos lyderių pa
reiškimus, kurie sugestionuo
ja, kad jie taip ir supranta 
Paskutinį Aktą, siūloma, kad 
šie Rūmai palaikytų Kanados 
vyriausybės poziciją, kaip ji 
Valstybės Sekretoriaus Užsie
nio Reikalams (Mr. MacEa- 
chen) buvo apibūdinta Rūmuo 
se 1975 m. gruodžio 2 d., bū
tent, kad Paskutinis Aktas jo
kiu būdu netivrtina teritoriali 
nid status quo Europoje, o ypač, 
kad Estijos. Latvijos ir Lietu
vos status, kaip-jis dabar Ka
nados pripažįstamas, nebuvo 
jokia prasme jo (paskutinio 
akto) pakeistas”.

Giesmių vakaras dviejų 
sukakčių šviesoje

Giesmių Vakarai jau virš 20 
metų naudojasi šio Krašto pa
laiminta laisve ir mūsų Tėviš
kės liaudies vertybėmis. Todėl 
Giesmių Vakaras, kuris įvyko 
šiais metais Verbų sekmadie
nį, balandžio 11 d. 5 vai. Tėviš
kės šventovėje, 6641 So. Troy 
gatvė, vuvo JAV 200 m. įsikū 
rimą ir Liudviko Gedimino 
Martyno Rėzos 200 metą gimi 
mo šviesoje. Šios sukktys buvo 
kukliai bet nuoširdžiai pami
nėtos atitinkamomis giesmė
mis ir mintimis. Nuaidėję Ame 
rikos “Kovos himnas” ir betu
riu liaudies melidijos. Išgirdo 
me liaudies giesme: Pilnos Ran
kos, harmonizuotą lietuvių liau 
dies melodijų kėlėjo, Klaipė-
dos šv. Jono bažnyčios vargo
nininko ir muz. J. Voskos. Pa-
grindinis kūrinys buvo komp. 
VI. Jakubėno Kantata-Praneše

KAČINSKAS
: Spalvotos TV

. NUOLAIDA 
LIG 200. DOLERIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

—-------------- - ------------------------—-—: —-----------------------

- L - n i
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L r N Y C I A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

Telef.: PRospect 6-5084

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiauei-? k i

ptu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT»»*<Tf?AS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

t HLUJIENAS

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

' LIETUVIO

DRAUGU IR BIČIULIS

Smokey’s friends 
- don’t play 
with matches!

JUOZAPAS PETKUS-PETKEVIČIUS
Gyvena 6742 South Claremont Avenue

Mirė 1976 m. balandžio 28 dieną, 12:30 vai. ryto, sulaukęs 67 me
tu amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kontaučių bažnkrn., Telšių apskrity.

Amerikoje išgyveno 26 metus. 4
Paliko nuliūdę: artima draugė Adelė Augustaitienė, Lenkijoje — 

žmona Johana (Eimutytė), Lietuvoje — sesuo ir broliai su šeimomis, 
Amerikoje — giminaitė Barbora Zay su šeima ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Western 
Avenue.

šeštadieni, gegužės 1 dieną, 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero lietuviu kapinėse.

A. a. Juozapoi Petkaus-Petkevičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, giminės, artima draugė.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

SUSAN MACUS, 
po pirmo vyro Šalkauskas,

Gyveno St. Petersburg, Florida, prieš tai Marquette Parke •j
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 Peikienė 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 pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Laidotuvės penktadienį, balandžio 30 d. 9 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į ššv. 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 paskutnį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

GEROS DOVANOS
ilOS KNYGOS PARDUODAMOS OABAR “NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik_________ $3.00
Minkštais viršeliais tik ;________________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik_________$2.00

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060s

h- _ _____ _ . .. ... . .... .

RIMTA KNYGA-GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psi. S6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai inžta, 464 psi___ _____  56.00
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. 55.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psL, įrišta — S3,(X), minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psU įrišta — $3,00. mlnkš 
tais viršeliais __ ____ __ __ -_________________ 52.00 s]

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psl. 5530 i

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais nr- <
šeliais. ............r________________ __ _________ :____ 55.00 '

Juozas Liovus, RAITAI, 250 pžl. _ __ _____ __  _ 53.00 i
P. Liūdžiu vieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, ]

88 psL __ _____________ __ __ __ ____________ _ ____51.00 <
Janina NarOnė. TRYS IR VIENA, jaunystės aUiminimaJ 

170 P«L ____ _____ ______________... 53.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bmožai 232 

puslapiai .... ..... ..... ............................ ........   53.00 ;
Knygas užsakait reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

, x NAUJIENOS, ;

1739 & Halsted Su, Chicago, Ill. 60608. — TeL HA 1-6100

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL:r YArds 7-1741 - 1742 “

f

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

'VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phoner OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phonec.YArds 7-1911
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Zarasiškių klubo banketas

Mid

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

KAUJIENdstBOLŠEVIKAMS

PtRKITE • JAV TAUPYMO BONUS

BUDRAITIS

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

PAVARDE IR VARDAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

- • - ■

SKAITYK IR KITAJZ PATARK 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

185 North W*ba*h Arenos 
2nd Floor Chicągo, Dl. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontu

NAUJIENOS, 
1’ 39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

Call Frank ZapolH 
3208’Zi W. 95th St.

GA A8654

2fi25 West 71st St. Tel. RE 7-7200

3 Rm. Apt. $130 mo. Asking 
20’s.

— Brighton Parko Namų Sa
vininkę klubo gegužinė įvyks 
gegužės mėn, 2 d., sekmadienį, 
12 vai. Vyčių sodelyje, 2455 W. 
47th st. . -,.^...4pr-)

g Home, 
transport- 

Free meal. Permanent .posi-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tolefj REpublk 7-1941

•?ca 
Tol

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kr&štus

P. NEDZINSKAS. 40M Archar Ava 
Chlc.ęo, III. «0Ml Tat. YA 7S9K

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

— Idenos Adomavi<did?s-Gin 
tautienės vadovaujamos baleto 
studijos grupe buvo pakviesta 
koncertuoti su Belleville, Ill., 
filharmoniniu orkestru.^Kdii- 
čertas įvyko Webster mokyk
loje, Collinsville, III. ~Ji puose
lėja klasikinį baletą, kurį tei
giamai vertina vietos šviesuo
menė ir visi gyventojai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Nieko -nėra* gražesnio apie namus, kaip gražiai- žaliuojanti pie- 
relė. 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 '

PIRKSIU 2-jų BUTŲ namą Marquet
te Parko apylinkėje. Pageidaujama i 
vakartis nuo Washtenaw Ave. Teh 
487-3599. t

10 BUTU mūras i.vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja
< NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. I vakarus nuo Kedzie.

' ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

SAVININKAS PARDUODA 7 kamba
rių mūrini bungalow gerame stovyje, 
30 pėdų sklypas, 2-ju mašinų mūri
nis garažas. 6633 So. Sacramento, 
5-tas namas nuo parko.Skambinti tel. 
476-6649 nuo .12 vidudienio iki 7 v. 
vakaro. Taip pat ir apžiūrėjimui tin
ka tos pačios valandos.

Į ] Siunčiu_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

VOD’PRNTTę A BTTTTT rnfn*^ ir 9 
'nifn rrnrrn A+clHri

Air cond Arti Maria High — 
*45 500.

Lietuvių kalua: ^rsdien nuo pirma
dienio iki penKtadienin 12:30— 

'1:00 v. popiet. — šeštadieni ii 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

ARTI 73 — California 20 metu 
naikus 6 kamb,. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro Labai patrauk
lus gyventi. $23.300.

f jn r n vrrn a t> vt tp

135-TA TR APrw A VE 
Tel 257-5961

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Branęanybii, Laikrodžiai, Dovanos 
visom* progom*.

TO7 WEST SSrd ST., CHICAGO 
Telef; 434-4680

BIZNIERIAI. - KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOS^'—TURI GERIAUSIĄ 

; ?AST.ę?TRTMĄ~"RTZXY.fE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
•(Rummage sale) 

Ketvirtadienį,, gegužės 6 d. nuo 7 ry
to iki 5 vai. popiet Holy Comforter 
bažnyčioje, 222 Kenilworth Avenue, 
Kenilworth. Bargenai sudėti 20 kam
barių. veiks užkandinė. Busas atveš 
iš Wilmette' “L” stoties veltui.

For newly opened Nuj 
Day shift. Must have_ o' 
ation. 
lion.
BALLARD NURSING CENTER

9300 BALLAR ROAD 
Des Plaines, Illinois 

Phone 299-0182

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.

SOPHIE-BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOP A, 
1490 kS. A. M.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Certnak Roa« Chicago IP Virginia 7-7747

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs. Pardavime!

DĖMESIO 
S2—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui autCR>obilio 
Liability apdraudimas penaJnlnkama. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAL ESTATE CQS SALE S 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. — THURSDAY, APRIL 29, 1976

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

AVP CTTTCAGOJE 
954-5551

Maloniai "forms natamaur 

BALYS

PTTTVS PEAT, ESTATE
PTRKSTT — •PiP'nrrOSTT — 

iVTinvn'n’T1
TV A IRTIS DRAUDIMAI •

BRIGHTON PARKE parduodamas 
labai švarūs 2 būtu po 4 kambarius 
medinis namas, šildymas gesu. pilnas 
rūsys ir. pastogė, vandens neprisisun
kiama rūsis. Kaina S27.000. Plates
nėms informacijom telefonuoti

VI 7-2590

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

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

*.avo >Ckiu pap.iyo^ 250 vaisių. 
Jie dalyvavo Pinuęila# apskri
ties parodoje ir mugėje, kurio- 
jet Pijus už kankles ir kanklia
vimą gąvo 1-nuį 'premiją, o 
ponia ->Vaic9itienė surinko 19 
premijų x"už rankdarbius bei 
mezginius.

— John G. Evans J r. įteikė 
šv. Kryžiaus ligoninės vedėjai 
sės. M. Almaritai $12,655 čekį 
iš Candlelibht baliaus pelno, 
skirto maitinimui chroniškus 
ligonis. Jaunasis Evans ’ buvo 
baliaus rengėjų pirmininku. Jo 
tėvas Jonas G. Svans Sr. vra

— Joana ir Jonas Kariai, 
Bridgeport, Conn., balandžio *4 
d. iškilmingomis pamaldomis 
ir šaunia kultūringa puota 
šventė 50 m. laimingo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Sukak
tuvininkus sveikino organizaci 
jų atstovai, gauta daug sveiki
nimo raštų ir telegramų.

♦ Veneęueios .Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos 
mhėjimą .ir motinų pagerbimą 
š. m. .gegužės 8 d.< šaulių na
muose, 2417'W; 43rd Si. Pro
gramą atliks Irenos Smieliaus- 
kienės vadovaujama Tautinių 
šokių grupė Grandis. Veiks lai
mės šulinys, šokiams gros Mat 
kausko orkestras. Šalti ir karšti 
patiekalai. Pradžia 7:30? vai. va
karo. Auka $8 asmeniui. Vietas 
rezervuoti tel., 776-3727 -■' arba 
925-4980. (pr;)SIUNTINIAI Į IJETUVA

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 * TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.: ...

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE.

2501 W. 69fh St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANT1NAS

HELP WANIEO — MALS 
Darbininky Reiki*

— A'. Giurinskas, St. John, 
Ind., veiklus visuomenėje ir 
organizacijose, atsiliepė į Nau 
jienų Mašinų fondo vajri atsi
ųsdamas $15 ir linkėdamas va
jui bei Naujienoms gero pasi
sekimo. Dėkui už nuolatinį 
bendradarbiavimą, gerus linkė 
jimus ir už auką Mašinų fon-

— Naujieną administracija 
dėkoja už pareikštą dėmesį 
dienraščiui reikalaujant siųsti 
susipažinimui. Dėkoja tautie
čiui iš Marquette Parko apylin 
kės, užsisakiusi&m Naujienas 
vieneriems metams. Platinimo 
vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai pagal gau. 
tus pageidavimus arba atsiųs 
tus galimų skaitytojų adresus.

— Marquette Parko, BALF.o 
5 skyriaus valdyba kviečia me
tinį visuotiną nariij ir prijau
čiančių susirinkimą, kuris įvyks 
geg. 2 d., tuoj po sumos, 11:30 
val.,”sv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos sporto salėje. 
Bus Centro Valdybos pirminiu 
kės žodis, skyriaus pirminin
ko ir valdybos narių praneši
mai, naujos valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai.

• Valdyba
— Daiva Petersonaite iš Brig 

hton Parko apylinkės, veikli 
visuomenėje ir jaunimo orga
nizacijose, išskrido į Paryžių 
studijuoti prancūzų kalbą ir 
literatūra. :

— Daugelis Chieagos -litua
nistikos ir aukšt. mokyklą, abi- 
turienų yra pasiryžę stoti į Pe
dagoginį Lituanistikos institu
tą. Provincijoj ir kituose kraš
tuose gyveną abiturientai bei 
studentai kviečiami stoti i Pe
dagoginio Lituanistikos institu 
to Neakivaizdinį skyrių, kurio 
direktorius yra Ignas Serapi
nas, 2543 W. 69 St., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Tel. (312) 
737-1286. Į jį galima įstoti bet 
kada ir iš bet kurios valstijos 
ar valstybės. Sėkmingai baigę 
šias mokslo institucijas, studen
tai gauna bakalauro laipsnio 
diplomą ir mokytojo teises. Bet 
gi institutą privalėtų lankyti 
bei studijuoti neakivaizdiniu 
būdu busimieji visuomenės vei 
kojai ir politikai.

— Pijus Vaičaitis ir jo žmo
na, Largo Key, Fla., atvykę iš 
South Bostono, buvo aprašyti 
Clearvater Sun laikraštyje. Jis 
tapo vaismedžių auginimo bei 
priežiūros specialistu, gavęs iš

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

—Bill Jankunis, kilęs iš Eli
zabeth, N. J., gyy. Staten Is
land, N. Y., ruošiasi . dalyvau- 
Montrealio Pasaulinėj olimpia 
<ioj ir tikisi laimėti aukso me
dalį už šokimą į aukštį. Jis yrą, 
trečiosios kartos lietuvis .ir 6 
vaįkų tėvas.

g A VISTOVT ĄĄT ar’
tipkvienarn žmncnii galima gprai pir
kti 9 anVęhi mūro n am a Inksuc 6 
Vamh hnfac rr hi^rną. NTo-
moc 1P Tn/^fn beveik
Dries Marquette Parka. $38.000.

Pirkite dabar pavasario ir, Motinos Dienai 
DOVANAIS! Taupymo pardavimas iš dirbtu- 

j' 4> . j yiij sandėlio;'
• •’Sekmadienį, gegužėsr-2 4. nRb>9 fytodki 4 vaL po pietų
Didžiausi kainu^sumąžinimai Philmaid apatinukams- Pižamos — Ilgos 
ir trumpos suknios Dafbui suknelės —Ugi ir trumpi marškiniai — 
Medžiagų’ gabalži-— Ąpsiuvįnėjimai — Puošmenos. Nailono, ^satinos. 
trikotažo ir kitu 'medžiagų, drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio. •

SPECIALUS MEDŽIAGŲ MAIŠELIAI TIK 50 CENTŲ! ‘
- , Visos^kainos yra tik, maža, dalis- krautuvių kainos

Važiuokite Douglas elevatorių iki Racine arba Morgan stoties. 
£ 1022 WEST VAN -BUREN STREET

Daug vietos -mašinoms. Pasakykite/draugams ir : atvykite kartu.

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

SKAMBINKITE 545-0478.

-SODYBŲ PIEVELES;
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 mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: _ • . ._____________________

indžio 21 d. Vyčiu sulč- 
!< iv ko Zarasiškių klubo pa- 
v »sa inis banketas su progra
ma r šokiais. Oras buvo labai 
i i.'* in as ir pagelus, bet žmo
nės nepabūgo ir prisirinko pil
na salė klubo narių bei s-vecdų. 
Klubas gavo puikių dovanų ir 
dovanėliu laimės šaltiniui. Ir t
dar kokių dovanų! Klubo pir
mininkas p. Petras Blekys yra 
nagingas žmogus, dirba gra
žius, meniškus dalykus —- na
mų apyvokai įvairius simboli
nius artifaktus ir pan. šį kar
tą klubui padovanojo puikias 
iš medžio padalytas tulpes, 
tamsiai rausvos spalvos, kurios 
iš tolo žiūrint, atrodo, kad ju
da ant stiebelių. Dail. Mikas ši 
leikis padovanojo žiemos pa
veikslą. Viena ponia atnešė 
puikų rankomis padarytą lo
vai užkloti patiesalą. Buvo aps 
čiai populiarių dovanų — 
“Frukt wasser” ir kt.

Vakarienė kaip tradicija, bu
vo šaltoji ir karštoji iki sočiai. 
O šokiams grojo garsusis Ra- 
inonio orkestras, šoko jauniu 
apyjauniiai ir žilagalviai, kad 
net “dulkės dulkėjo” ir grin
dys dundėjo... Dar gražiau 
buvo kai mergaičių trio padai
navo keletą lietuvių liaudies 
dainelių, kurių tarpe ir “Kai aš 
turėjau kaime mergelę, ėjau 
lankyti kas vakarėlį”. Toji dai
na graži ir gal ne vienam pri
siminė, kai Lietuvoje bernelis 
slankiojo apie svirnelį, merge-

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia visu 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: Chicagoje Ir Kanadoje metanu — $30.00, puse^ metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

BUSCH BROS.
10200 So./Cicero Avė.

Oak Lawn ' - 636-6800.

r,ų ■■■t.1"— j

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

0 kambarin kam nairias ranrb 2 
rir+rr-uAc 9 vrmins navrif tarn p fa i 
\rK 'Ryicrhinn Parko. Galite greit už
imti. $36 500.

2 J'l’TT madpT-nifą tyiūta narnai cn 
AtąinT-i "Pomi graži

^atvp Marnuete Parke. S36.600.

maisto kortelių <
WASHINGTONAS. — Mais

to kortelių programa šiemet pri
trūks pinigų, jei negaus daugiau, 
bet Fordo administracija nebe
prašo. Jei pasirodys, kad tikrai 
daugiau fondų reikia, tai bus 
visų trečdalių sumažintas maiš
to kortelės gaunančiųjų skai
čius, kurs dabar yra 19 milijonų, 
arba visa ta programa bus už
daryta. Administraciją daugiau 
.pinigų nebeprašo' argumentuo
damas, kad ekonomija gerėja, 
darbų daugėja ir maišto kainos 
išsilygins, dėlto ir šalpos ^pro
gramoms iSlaidbš turėtų mažėti.

Naujienų pavasarinio banketo 
rengėjų komisijos pinninin- 
ninkas. Banketas įvyks birže- 

.(L<L-/4krtiniq4ic restorane. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
prašomi vietas rezervuoti kiek 
galima anksčiau, tinkames- 
niam planavimui bei svečių 
priėmimui. Bilieto kaina $12.5 
asmeniui.

— Ponia Mary- Endziulis iš 
įGage Parko apylinkės lapo nuo 
latine Naujienų skaitytoja. Jai 
jas užsakė 6 mėn. jos mielas 
sūnus, elektronikos specialis
tas ir TV technikas . Alfonsas 
Endziulis. Naujoji mūsų skai
tytoja anksčiau pirkdavo pas-. 

! kirais numeriais, priklauso Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 208 Moterų kuopai. Dėkui 
•jai už .dėmesp Naujienoms,dė
kui p.-Alfonsui už jų užsaky-

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

Tel. 257-7978

ST. RITA PARRISH IR GYVENKIME ČIA
Immed. Poss. Clean, 7 Rm. 3 Bed. & 
Family Rm. Brick Bung. Carpeting. į ......

---------  ' - - - 6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke. £66.000.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
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: ' .

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

Didžiausiai kailių 
pat trinkimas

P*8 vienintelį 32* 
fįlietuvį kailininką 7^ 

SjL Chicago je *— 
teJSkNORMANĄ 
J^C^BURŠTEINĄ 
'MKįjĮSSįj^TeL 263-5826 

(i*taigo») ir 
677-8489 

(buto)

le lankydamas...
Ponja sušiltu

si svečius pasitikdama, pb”bal- 
tą karnaceją prie atlapė ar po
nioms prie krūtinės sejfiojo. 
Pirmininkas Petras Blėkys per 
mikrofoną linksmai nuteikda
mas svečius žodį kitą pasakė, 
kas toliau seks. Pakvietė dail. 
Miką sileikį, klubo garbės na
rį ir Zarasiškių klubo organi
zatorių bei pirmąjį pirminin
ką pasakyti žodį. Šileikis para
gino klubiečius dalyvauti ryto 
jaus dieną Lietuvių Komiteto 
rengiamame Amerikos 200 me 
tų nepriklausomybės minėjime 
McCormick Place.

Zarasiškiai ne .tik dalyvavo 
minėjime, bet ir stalą buvo už
sisakę bankete po koncerto.

Kadangi tą vakarą reikėjo 
laikrodžius pavaryti 1 valandą 
į priekį, tai baliavotojai turė
jo laiko ilgiau pasilinksminti. 
O kitą dieną vėl pasimatėme 
istorinėje šventėje — Bicenten 
nial minėjime. .Klubo koresp.

HOMEOWNERS POLICY




