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1$ VISO PASAULIO Sovietų saugumietė

Portugalai siekia Karo lauko teismas
s

Jeigu Jimmy Carter tiek daug nekalbėtų, arba jeigu bekaibėda- 
damas pirma savo pareiškimus apgalvotu, tai jam būtu mažiau rū
pesčių. Aną dieną jis prabilo apie "etninį grynumą". Visi juodžiai, 
kurie buvo pasiryžę jį palaikyti, pareikalavo pasiaiškinimų. Carte- 
ris susirūpinęs, nes šis pareiškimas gali jam pakenkti. Jis, besi
aiškindamas, dar daugiau susimaišė.
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ISPANIJA RINKS PARLAMENTI
Kraštas grįžta prie normalaus gyvenimo

MADRIDAS. — Nuo 1936-39 metų perversmo, -Ispan įjos pi
liečiai n eturėjo laisvai rinktų atstovų, kurie būtų atstovavę. Da
ba^ penkiems mėnesiams praėjus po gen. Franko mirties, kara
liaus Carlos de Burbon vyriausybės ministeris pirmininkas Carlos 
A. Navaros pranešė, kad š. m. liepos 15 d. susirinkę Ispanijos at
stovai paruoš reformų pagrindus, o spalio mėn. visi Ispanijos 
piliečiai visuotinu tautos'balsavimu, laisvai pasisakant, turės jas 
priimti ar atmesti. 4

Ministeris pirmininkas Nava- 
ro pasiūlė taipgi dviejų rūmų 
parlamentą, kuris būtų renka
mas 1977 m. pirmaisiais mėne
siais ir kuris pakeistų dabarti
nį “parlamentą”, susidedantį iš 
561 atstovo, kurių 80% buvo ski
riami.
Reformoms priešinasi kairieji, 

tiek ir dešinieji
Kairieji, ypač ultra kairieji — 

komunistai ir panašūs, prieši
nasi Ispanijos pasiruošimams 
įžengti į normalų demokratiš
ką gyvenimą, nes jų tikslas yra 
įvesti Ispanijoje komunistinę 
diktatūrą. Jie rengiasi gegužės 
mėnesio streikams, demonstra
cijoms, sabotažams-ir^parfašiaL 
Dešinieji gi tięįns.yyriausybės_ 
planams ’priešinasi, prisibijoda
mi netvarkos, silpnos vyriausy- 
bės, per kurią ultra kairieji per
imtų krašto valdymą. Tai aiš
kus įspėjimas dabartiniam de
šiniųjų ‘parlamentui”.

Karalius norėtų, kad tautos 
visuotinas pasisakymas įvykdy
tų jau birželio mėnesyje. O ki
ti Ispanijos reformistai patarė 
ministeriui pirmininkui neati
dėlioti referenrūmo iki rudens, 
bet ministeris jų nepaklausė.

Juodukas padegė juodą 
moterį su jos kūdikiu

MEMPHIS, Tenn.' —UPI pra
neša: Keay Robinson, 23 metų 
moteris ir jos 10 savaičių am
žiaus kūdikis nugabenti į ligo
ninę kritiškoje būklėje, jų gy
vybė yra pavojuje. Ms Robin
son gatvėje -susibarė su kažko
kiu jaunu juoduku, kurs ją ir 
jos kūdikį apliejęs benzinu pa
degė.
Senatas atsisakė varžyti ČIA 
WASHINGTONAS. —Pastan

gos sudaryti naują Senato komi
tetą, kurs “griežtai” kontroliud-
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In The United States

Italijos komunistai 
skverbiasi i valdžia 4-

ROMA. — Italijos premjeras 
Aldo Moro kreipėsi į parlamen
tą su pasiūlymu pats žinodamas, 
kad bus atmestas, būtent, kad į 
Italijos valdžią įsileisti kompar
tijos “konstruktyvią pagalbą” 
nedarbui nugalėti, užtikrinda
mas, kad jis laisvės niekada ne
išnaudosiąs.

Politikieriai tvirtina, kad krik
ščionių demokratų valdžios era 
baigiasi ir kad birželio mėnesį 
turės įvykti pauji. rinkimai.

INDIJA KRYPSTA 
Į DIKTATŪRĄ

Indijos vyriausias teismas iš
nešė sprendimą, kuriuo remian
tis Indijos valdžios organai ga
lės suiminėti piliečius, jiems ne- 
siaiškindami ir nepranešdami 
kaltės. •

WASHINGTONAS. — Trys 
žymūs Chicagos universiteto 
profesoriai buvo išrinkti tarp 75 
kitų asmenų Nacionalinės Moks
lo Akademijos nariais. Jie yra: 
Ugo Fano, fizikos departamen
to pirmininkas, Philip M. Hau
ser — žemės gyventojų Centro 
direktorius, ir Richard G. Swan, 
matematikos profesorius.

Vėsus

LISABONA. — Prieš dviejus 
metus įvykusį Portugalijoje re
voliucija, į vėlė portugalų ka
riuomenę į pačios revoliucijos 
sūkurį, kuriame labai stipriai 
reiškėsi komunistai. Tačiau nuo
saikiems Portugalijos vadams 
pavyko kraštą įvesti į normalias 
gyvenimo vėžes,' o kariuomenę 
grąžinti į kareivines.

Nors paskutiniuose Portuga
lijos rinkimuose komunistai te-, 
gavo 14% balsų, bet vis dar ne- 
aprimsta ir stengiasi ardyti nor
malų gyvenimą. Manoma, kad

kareivis Lynn McClure karinių 
pratybų metu buvo lazdomis mu
šamas, nors jis ir prašėsi pasi
gailėjimo. Jis buvo tiek sumuš
tas, jog ligoninėje mirė.

JAV jūrų korpuso vadas įsa
kė patraukti į- karo lauko teis
mą tris seržantus ir vieną ka
pitoną, kurie- kaltinami dėl mi
nėto kareivio'* •mirties. Taipgi 
vienas pulkininkas, naujokų da
linio vadas, ir antrasis kapito
nas bus nubauti įsakymo keliu. 
Antra vertus, Amerikos kongre
sas taipgi atkreipė Į tai dėmesį
ir mano pavesti atitinkamam mųjų juodžhi yra 5.7 milijonai.

jų įtaka ateityje dar labiau su- kongreso komitetui pravesti ty-

Northwestern

kimą, kai Senato Taisyklių ko
mitetas nubalsavo iš "planuoja
mo komiteto atimti visą juris-, 
dikciją prieš ČIA.

Vitaminų C nauda
Dr. George Thosteson

kydanias į paklausimą dėl vita
mino ę vartojimo prieš slogas 
pataria tą vitaminą imti, ka
dangi medikų nustatyta, kad tas 
vitaminas abejotinai tepadeda 
slogoms pagydyti, bet tikrai pa
deda slogą išvengti. Tam dakta
rui su sau adresuotu ilgesniu vo
ku nusiuntus 25 centus adresu 
Dr. Thosteson, Chicago Sun- 
Times, P. O. Box 3999, Elgin, Ill,, 
galima gauti brošiūrą “Hiatai 
Hernia and Eight Ways to Com
bat it”, kur aprašyta C. vitami
no nauda. T •• -
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Naujas vaistas nuo šienligės
CHICAGO,

universiteto tyrinėtojai patyrė, 
kad naujas, iš piktžolių. dulkių 
ekstrakto pagamintas vaistas 
gerai padeda prieš šienligę. Eks
perimentuojant su 23 savanoriais 
nustatyta, kad išgydyti nuo žie
dadulkėms alergijos>reikia per 
devynias savaites gauti tų žie
dadulkių ekstrakto įšvirkštimus 
(injekcijas). Pilnai įsigyti imu
nitetą nuo šienligės reikia 30 
savaitinių injekcijų.
Nauji Mokslo Akademijos nariai

— ■ ■■ —■ •

Industrijos atmatas 
tebeverčia į vandenis

NEW YORKAS. — Atlanto 
okeane per 12 mylių nuo Ambro
se Lights 330 pėdų ilgumo Ko
lumbijos freiteris Tanambi at
sitrenkė į šoną barzdos, kurioje 
buvo gabenama išversti į okea
ną milijonas galionų industrijos 
atmatų, bet nebereikėjo versti, 
nes visas baržos krovinys nuo 
susidūrimo nugarmėjo į vande
nį. Gamtos apsaugos pareigū
nai pareiškė, kad poros dienų pą- 
aiškėsią ar ir kiek pakenkta ap

Saulė teka 5:50, leidžiasi 7:445 įlinkos Švaros apsaugai.

WASHING Mask
va, Castrui . , , ruošia 
vergijos kilpą Pietų Amerikos- 

; laisvei užgniau'ti^Amęrikos vy- 
; riausybė turi žirSų, kad Pietų 
! Amerikos Peru felstybėje yra 
į4-5;0C0 civiliai aprengusių Ku- 
j bos kareivių, kurie treniruoja 
'erų valstybės kariuomenę ir 
kurie visada gali kalnuose pra
dėti civilini Landoleru kara.

šitai į viešumą' iškėlė senato
rius Helms savo kalboje senate, 
paneigdamas Fordo administra
cijos pareiškimą, kad Peru vals
tybėje yra nedaugiau 100 ku
biečių, dirbančių Kubos pasiun
tinybėje.

Šen. Helms pabrėžė, kad į Pe
rų valstybės vidaus reikalus sti
priai yra įsivėlusi Sovietų Rusi
ja ir kad Peru gali tapti ant
roji Angola.

Kisingeris Afrikoje 
Keturios valandos su Zairės 

prezidentu Sese Seko
JAV-bių , valst. sekretorius 

Henry Kisinger, Ghanai atsisa
kius-jį priimti, atvyko Į Žairę, 
kur pasiliks iki penktadienio ir 
skris į Liberiją. Jo paskutinė 
sustojimo vieta bus Senegale.

Būdamas Zaire, keturias va
landas praleidęs pasikalbėjime 
su Zairės prezidentu Mobutu Se
se Seko, Kisingeris pasakė, jog 
nepaisant, kad kovos Rodezijoje 
prasidėjo, derybos tačiau tebėra 
galimos ir kad Jungtinės Vals
tybės, jei bus, paprašytos, mie
lai padės derybą keliu Rodezijos 
valdžią perduoti joažių daugu
mai. Rodezijoje valdančių bal
tųjų yra tik 274,000, kai valdo-

mažėsianti.
Stabilizavus gyvenimą, Por

tugalijos vyriausybė pradėjo de
rybas su Nato organizacija, no
rėdama gauti iš jos karinę pa
ramą. Portugalijos vyriausybė 
ĮJrašo padėti jai ginklais sumo
derninti krašto gynybą: Portu
galai nori suorganizuoti ir mo-

vieną bro ir šarvuočių brigadą. 
Jie nori, kad jiems būtų paves
ta Nato rėmuose Europos gyny
bos atatinkama pareigų dalis.

^Dėl butų nuomų pabrangimo
Du Chicagos šiaurinės dalies 

aldermonai Christopher B. Cohen 
ir Dick Simpson pareiškė loty
nų kilmės Lake View srityje gy
venantiems piliečiams, kad vals
tijos valdžios geriausia priemo
nė, žygis .būtų valdžios potvar
kis prieš staigius butų nuomos 
pakėlimus. , , . „

Lake Viev Lotynų Amerikos 
kilmės gyventojų koalicijos pir
mininkas Fabian Padilla prane
šė, kad toje srityje butų nuomos, 
kaštavusios 25 doE, dabar pa
keltos iki $80. „

“Problema yra. kad pirmoje 
eilėje reikia stabilizuoti apart- 
mentų savininkams geroką už
darbį iš nuomų, priešingu atve
ju jie namus apleidžia arba juos 
visiškai pameta.

MASKVA GAUS TRIS MILIJONUS TONU
' PERNYKŠČIU AMERIKOS JAVUI w

Ketvirtą milijonu turės parduoti rusams iš 
šiy metu Amerikos javu derliaus

WASHINGTONAS, D. C. — Oficialus žemės ūkio departa
mento pranešimas sako, kad trečiadieni amerikiečiai pardavė 
rusams dar keturis milijonus tonų geriausių javų. Sovietų val
džia gaus tris milijonus tonų kukurūzų ir vieną milijoną tonų 
ryžių, kurie turės būti šių metų derliaus.

rinėjimus.
Kareivio motina McClure iš

kėlė teisme bylą ir reikalauja, 
kad jai vyriausybė sumokėtų 3.5 
mil. dol. už sūnaus nužudymą.

SSSR nuolaidžiauja 
kinams

MASKVA. — Pasinaudodami 
naujai susidariusia padėtimi Pe
kine, Sovietai stengiasi susige- 
rinti su Kinija ir išspręsti sie
nos ginčus.

Balandžio 28 d. “Pravdos” pa
skelbtame straipsnyje sakoma, 
kad sprendžiant sienos ginčus, 
nauji pasiūlymai guli ant sta
lo. Esą, kiniečių rankose dabar 
yra derybų tolimesnė eiga — 
teigiama ar neigiama.

Su prezidentu Mobutu jachto
je paplaukiojęs Kongo upėje, Ki- 
singeris drauge su Mobutu pa
skelbė bendrą komunikatą, ku
riame pasakyta, kad JAV duos 
Zairei 820 milijonų eksportui- 
importui kreditų, kad galėtų va
rio kasykloms nusipirkti reika
lingų rankių. Be to, Kisingeris 
medvilnės nusipirkti.

LONDONAS (D. P.). —Britų 
saugumo pareigūnai tikisi, kad 
jiems pagaliau pasiseks iššifruo
ti tinklą agentų, dirbančių Ang
lijoje dėl Sovietų. Tą viltį sustip
rino pabėgimas į laisvę sovietų 
jūrų biologės, 30 metų amžiaus 
Liudmilos Marti nianovos, kuri 
praėjusią savaitę Plymute ap
leido sovietų tyrinėjimų laivą 
“Argos” ir paprašė sau politi
nio pabėgėlio prieglaudos, kuri 
jai greit buvo suteikta.

Jos informacijomis,. “Argos” 
laivo vizito Plymouth uoste tiks- 
las ,bti vo jajinti.ąnt dęnkr ir grą- 
žtinti į Š voieiu Sąjungą keletą 
Sovietų agentų, kuriems britų 
saugumas pradėjo lipti ant kul
nų. Laivas praeitą savaitę iš
plaukė, bet nepavyko patirti, ar 
išsigabeno “apsvilintus” šnipus.

Saugumo valdininkai gerai ži
no, kad vieton kiekvieno atšauk
ta sovietų agento, “veikusio” 
prekybos ar kultūros misijose, 
vietą užima šnipai, pasivadinę 
atšautųjų vardais ir turėdami 
atšautktųjų dokumentus. Dėlto 
juos iššfiruoti ir iškelti aikštėn 
yra ypatingai sunku. Liudmila 
Marti nianova, galbūt, žino kas 
yra' tie, kuriuos Sovietų laivas 
“Argos” slaptai atgabeno į An
gliją vieton demaskuotųjų.

Lėktuvo nelaimė
CHARLOTTE Amalie. — Vir

gin salų grupės, St. Tomas sa
loje, balandžio 27 d. nusileisda
mas lėktuvas iškrypo iš aero
dromo tako ir sudužo, užmušda
mas 35 ir sužeisdamas 56 kelei
vius. Tris keleiviai yra dingę 
ir tebeieškomi. '

Sudužusio lėktuvo, Boeing 
727, lauže rasta lėktuvo skri
dimo įrašai, kurie pradėti tyri
nėti. Nelaimės priežastis dar te- amžiaus balsavo tik 21 nuošim- 
bėra nežinoma;*

300 mėtų kalėjimo
Psichiniai nesveikas kalinys 

C. Rendleman buvo pasigailėji
mo tarybos/1974 m. paleistas iš 
kalėjimo, nežiūrint, kad psichi
atrai ir laikraščiai pareiškė prie
šingas nuomones. Vos tik išėjęs 
iš kalėjimo, Rendleman spėjo pa
smaugti 20-ties metų patarnau
toją Anitą Dunkan.

Teisėjas, paskirdamas jam 
100—300 metų kalėjimo, pri
minė, kad dėl Anitos mirties ne
tiesiogiai yra kalta ir pasigai
lėjimo taryba, kuri išleido į gat
vę visuomenei pavojingą ir psi
chiniai nesveiką žmogų.

WASHINGTONAS. — Cenzo 
Biuro pranešimu tik 55 nuošim
čiai balsuoti teisę turinčių Ame
rikos piliečių tebalsavo 1972 me
tų kongresiniuose rinkimuose. 
Balsavusiųjų 58 nuošimčius su
darė piliečiai nuo 55 iki 64 me
tų amžiaus, o nuo 18 iki 24 metų

tis.

Bomba Jeruzalėje
JERUZALĖ. — Pačiame mies

to centre rasta dažų skardinėje 
taisyta bomba sprogo bombų 
ekspertui pradėjus ją išardyti. 
Pats specialistas ir kitas poli- 
cininkias sprogimo užmušti ir 
dar du policininkai ir kareivis, 
stovėję per penkis jardus nuo 
bombos, buvo sužeisti. Paskuti
nė bomba prieš tai Jeruzalėje 
sprogo lapkričio 13 dieną, už- 
mušdama 7 paauglius ir sužeis- 
dama dešimtis kitų žmonių.

Ginčas dėl Libano
BEIRUTAS. — Naujai iškilęs 

argumentas užvilkina Libano 
prezidento rinkimus, nuo kurių 
žymia dalimi priklauso taikos 
grąžinimas šioje naminio karo 
išvargintoje valstybėlėje. Kai
riųjų grupių koalicija pareikala
vo atidėti rinkimus, kaltindama, 
kad Sirija daro karinį ir politinį 
spaudimą, norėdama, kad Liba
nas rinktų prezidentu Sirijai pa-' 
geidaujamą asmenį.
-Libano parlamentas susirenka 

šį šeštadienj rinkti naują prezi
dentą vietoj Suleimano Franjieh, 
kurs atsistatydino dėl 
spafltię spaudimo.

•■f?.’•“ - ■-

kairia-

rausai javus pirko iš trijų 
Amerikos javų bendrovių. So
vietų valdžia moka už perkamus 
javus auksu. Trys milijonai to
nų kukurūzų turės būti prista
tyti sovietų valdžiai iki rugsėjo 
paskutinės dienos, o kiti javai 
galės būti nuvežti į sovietų uos
tus jau po šių metų spalio pir
mos dienos.

Sovietų valdžiai javų parda
vimas eina pagal praeitais pasi- 
■fešytą susitarimą. Sutartis ga
lios penkeris metus. Praeitais 
metais sovietų valdžia norėjo 
pirkti galimai daugiau javų, bet 
prezidentas Fordas sustabdė pra
eitais metais padarytus užpirki
mus. Prezidentas nenori, kad 
sovietų, pirklių užperkami dide
li kiekiai javų nepaliestų Ame
rikos maisto kainų. Pradžioje 
sovietų valdžia labai protestavo 
prieš tokį susitarimą, bet vėliau 
sutiko ir dėkojo.

Sovietų pirkliai perka javus 
ne vien’ Amerikoje. Jie važinėja 
po Australiją ir ten bando nu
sipirkti rusams reikalingos duo
nos. Oficialus Australijos bir
žos pranešimas sako, kad pra
eitą trečiadienį sovietų pirkliai 
užpirko Australijos javų už 162 
milijonus dolerių. Australiečiai 
pasižadėjo pristatyti javus ru
sams dar šį rudenį.

Šiais metais sovietų valdžia 
jau nusipirko iš Australijos virš 
milijono tonų kviečių bei rugių, 

, o dabar užsakė dar daugiau. 
Kai kuriais atvejais rusams iš
eina kiek pigiau pirkti javus 
Australijoje, negu kurioje kitoje 
valstybėje, bet australai netu
ri pakankamai javų, kuriuos ru
sai galėtų suvalgyti. Be to, 
Australija pagamina žymiai ma
žiau javų, negu Amerikos fer
meriai. Australijos javų laukia 
kitos valstybės, pirmoj eilėn Pie
tų Azija. į

Šiais metais sovietų valdžia 
ruošiasi padaryti didelius per
tvarkymus visose sovietų žemės 
ūkio sistemoje. Praeitais me
tais sovietų valdžia skelbia, kad 
rusams pakenkė blogas oras, 
derlius negalėjęs užaugti. Bet 
specialistai nebetiki šiuo oficia
liu ka’ti '.’rau. Jei žemės ūkiui 
būtų pakenkęs tiktai blogas 
oras tai komunistu valdžia bū
tų neišmetusi iš kabineto ilgus 
metus žemės ūkio ir reikalus 
tvarkiusio N. Foliansko. Kiek
viename partijos suvažiavime 
jis sakydavo pagrindines kalbas, 
o šį kartą Brežnevas neleido jam 
net pasiteisinti. Kaip Polians- 
kiui, taip ir kitiems sonetų mi- t 
nisteriams buvo aišku, kad ne 
viskas tvarkoje.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą 
Rusija buvo viso pasaulio javų 
aruodas, o šiandien komunistai 
nepajėgia pasigaminti pakan ka
rnai javų būtiniausiems reika
lams.
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— Com-
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Juzė Daužvardienė, 
Lietuvos Generalinė Konsule

mi nėra jauni, tačiau jie buvo 
nežinomi, be to, jie turi savo 
mėnesinį laikraštį “Vytis”., Wor- 
vesterio lietuvių Vyčių kuopos 
yra nuveikusios milžiniškus dar

nas 
daikto kaip Naujienos ir Vieny
bė “ant svieto nėra”, o ponas 
Sakalas dar surado žemėje.

Pirmadieni po Velykų mūsų 
namuose lankėsi trys stambūs 
Vyčių veikėjai iš So. Bostono, 
Mass., tai Longinas Švelnis, 
Juozas . Vaitkevičius ’ ir inžinie
rius Aleksandras' Čaplikas. Vy
ko jie iš prelato Juro Alkos mu
ziejaus, iš Putnam, Conn., pra-

kevičium praleido daug laiko 
ieškodami aukso su įgravira- 
vimu nuo lietuvių vietiniam vys
kupui. \ Aukso tiek negavo, tad 
mūsų sūnus užrašė įgraviravo 
bronzoje.

Tiek daug dalykų yra rašymui, 
bet aš jau nepajėgiu. Mūsų na
muose yra daug įvairios niedžia- 
gos. ’■ "

Vyčių'didelis vadas kun. Jutt- 
Jutkevičius jau buvo miręs kai 
jo laiškas atėjo iŠ Afrikos mūsų 
sūnui Juozui. Jis yra II Pasauk. 
Karo invalidas ligonis, daug dir
bęs Vyčiams. Pirmiaus yra Vy
tis ir dabar. Prašyčiau pono Sa
kalo Worcesterio istorijos netai
syti. Miner yra Minerių, tiesa 
turi geras akis ir mėgsta garbę, 
dar neužtarnautą. Jo sesutė Ma
rijona Mimka^skaitė ^geresnė 
Vyčių darbuotoja.

Mūsų namus lanko 7-ni lie
tuviški laikraščiai jų tarpe ir

. lietuvių istorijos
Naujienų Nr .92 Vyčių garbės 

narys Ignas Šakalas taiso Wor
cesterio ; istoriją. Tai ponas -Sa
kalas mažai1: ką -žino apie Wor
cesterio Vyčiu# ir jų veiklų.

Tiesą surado Sakalas, kada 
kuopos buvo-suorganizuotos;

-Mano buvo parašyta, kad nuo 
1949 metų nerekerdavau,: ypa
tingai kas buvo veikiama baž
nytinėse salėse. O kaip sykis 
nei ponas mokytojas Antanas 
Miner,-nei Grigas, nors amžiu-

reiškia Knygnešis’ir jo vaidini
mas. Publika, negailėjo jiems 
katučių. Rytojaus. dieną buvo 
telefonais ir laiškais gauta svei
kinimu. - y ■'

leista porą valandų pašnekesiais 
apie šių dienų įvykius.

J. Krasinskas

Šio Šimtmečio pradžioje amerikiečiai šitaip džiovindavosi savo baltinius. Moterys pačios iš
siplaudavo, o vėliau pačios ir išsidžiovindavo. Kiekvieno namo kieme būdavo nutiestos virvės 
baltiniams džiovinti. Dabar viską džiovinasi kitomis priemonėmis. Nuotrauka daryta 1905 me
tais pačiame New Yorko rezidenciją distrikta. t

švylurieciai iš Dėt 
ti imis mašinomis 
punktas prie Ka-

Lietuvos Generalinės 
konsulės padėka

lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Čikagos klubo pastango
mis ir Lietuvių Fondo nutarimu, 
buvau ypatingai pagerbta lietu
vės visuomenininkės laureatės 
titulu ir premijos įteikimu. Už 
tąi reiškiu širdingą padėką 
LMKF Čikagos klubui ir Lietu
vių Fondui.

Dėkoju klubo valdybai, komi
tetui ir narėms už premijos įtei
kimo jaukių, įspūdingų iškilmių 
suruošimą, programos .-vedėjai 
ir atlikėjams, premijos. įteikė
jams,- kalbėtojams, sveikinto
jams ir visiems dalyvavusiems 
iškilmėse. į <•_

Ačiū spaudai ir radijo prane
šėjams bei žurnalistams gražiai 
apibūdinusius mano nueitą, gy
venimo kelią ir pręmįjps-. įteiki
mo iškilmes.

Dėkoju Lietuvos Diplomatinei 
Tarybai, Vyriausiam-. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui,- visoms 
organizacijoms ir asmenims už 
gausius sveikinimus, dovanas, 
gėles,.adresus.

Visiems, „kurie. bet kuo prisi
dėjo prie įyykip,..tarių.ųųo®rdų 
ačiū. 1 . '

š. m. balandžio (April) 25 die
ną, SLA kuopos esančios Pitts
burgh© apylinkėje prisiuntė sa
vo atstovus— delegatus į meti
nį apskrities suvažiavimą, ku
ris Įvyko Lietuvių Piliečių salė
je, Pittsburgh©.

Suvažiavimą atidarė ir jam 
pirmininkavo apskrities pirmi
ninkė, veiklo lietuvaitė Vida 
šinkūnaitė-Staney.
v Iš finansų sekretorės Gertrū
dos Dargienės ir iždininkės Elz
bietos Žilinskienės pranešimų 
pasirodė, jog apskritis finansi
niai gerai stovi ir todėl buvo 
nutarta paremti visus apskri
ties delegatus, vykstančius į 
SLA seimą Chicagoje, apmokant 
jiems, tamtikrą dalį, kelionės iš
laidų.

Suvažiavimas nutarė, dar, 
šiais metais surengti “Laimėji
mų vakarą” ir banketą.

Suvažiavime dalyvavo ir SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis; 
kuris pasakė gražią ir išsamią 
kalbą, , ragindamas visus įsi
jungti į dabartinį vajų, nau
jiems nariams į Susivienijimą 
įrašyti. J

Suvažiavimas praėjo geroj, 
nuotaikoje.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 nietų, 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: ?

š. m. gegužės niėn. 10 d. For 
do didžiulėje auditorijoje dai
nuos ir šoks ėiurlioniečiai. Tai 
ne eilinis įvykis, visi ateikime 
pasiklausyti ir pažiūrėti. Bicen 
tennial finansų komitetas pla
tina iį tą didžiulį koncertą bi
lietus prašomi detroitiečiai iš 
anksto bilietus nusipirkti, nes 
pinigai labai reikalingi apmo
kėti įvairiems darbams ruošti.

Mūsų sūnui Juozui B. Krasin- 
skui esant 116 kuopos pirmi- 
ninku, kunigui Jonui Jutkevi- 
čiui padedant buvo pakviestos 
— 7-nios Vyties Istenografės su 
mašinėlėmis ir per. vieną vaka
rą buvo parašyta. 700 laiškų — 
senatoriams. ir kongresmanams 
Washingtone, prašant, kad leistų 
atvykti lietuviams iš Vokieti
jos į Ameriką.

Kunigas Jonas Jutkevičius 
mūsų namuose buvo dažnas sve
čias. švenčiant švento Kazimie
ro parapijos 75 metų jubiliejų, 
mūsų sūnus Juozas su kun. Jut-

I.IETĮ VOS VARDO KILMĖ ■ " t '■ - • .
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, ix 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsinųjųmuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardasi'*' * ' ,

PASSBOOK 
SAVINGS.... 
the best way to sav^regulariy! 

5i/4°jxC\

^oaPGua^
Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

siaurina veiklą
Dariaus Girėno Klubo Val

dyba savo visuotiname narių 
susirinkime balandžio . mėne
sį 11 dienų nutarė nuo ge
gužės 1 dienos klubo svetainę 
budės ir saugos parkayįtięje au 
alidarų laikyti keturias dienas 
savaitėje: Pirmadieniais 'nuo 
3 vai. iki 7 vai. vakaro. Penk 
tadieuiais, šeštadieniais, ir sek 
madieniais nuo 12 vai. diena 
iki 2:3 > vai. nakties.

Minėtomis dienomis ir irakti 
mis nurodytomis valandomis 
budės ir saugos parkavitėje au 
‘Omobirius specialus, pasaindy- 

g?Hs Kanados laukus. Kai kur f tas žmogus.
jau ir galvijai ganėsi. Vėliau; Naujai persitvarkiusi klubo 
t’nrni suskrimu laimingai pa- valdyba yra pajėgi klubo rei- 
si kerne Toronto Lietuvių na-J kalus tvarkyti; Salės yra pa- 
r-us 9 vai. ryk). Čikagos bei Gi-į ruoštos nuomavimui: Vestu- 
c::ro šaulius jau radome atvy- vėms, parengimams bei ki-

lljramečio BALFO puminmko, 
prelato J. B. KONČIAUS ktiyjra\ĮSIMINIMAI Iš RALFO VEIKLOS

i'» dideli puslapiai, daug nuotraukų.
«' ii viršeliai $4.00, minkšti — $X0O.

• ,■ kiekvienam lietuviui, ypač tremtinhih Gerian-
t..:< i->bėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją rr ki-

MtTSBURGH, PA.
SLA 3-čiOB >pskr. suvažiavimas

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopos, esančios Vakarinė
je Pennsykranijoje, susiorgani
zavo, įkurdamos SLA 3-čiąją 
apskritį.

Pirmieji apskrities organiza
toriai buvo: Stasys Bakanas, Jo
nas Mažukna, Aleksandras Vai- 
norius ir keletas kitų SLA vei
kėjų.

Per daugelį metų, iki įsikūrė 
Amerikos Lietuvių Taryba, ap
skritis imdavosi iniciatyvos ren
giant Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimus. Apskrities vei
kėjai vadovavo ir dabar dalyvau
ja ir ditba visuose lietuvių kul
tūriniuose bei tautiniuose dar
buose.

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxtex Kazaxavskas, Pretideni

HOURSt Mon.Tue.Fri.9-4SERVING CHICRGO MD SUBURBS SINCE 1905
Gegužės mėn. 15 d. Kultūri

niame centre įvyks ahiturian- 
ė i ų-a b i t u r i a n tų balius, k v i e ci a 
mi visi dalyvauti.

A. Sukaaskas

Ponas Sakale, ir mano sūrius 
Joseph B. Krasinskas yra ap
dovanotas 4-to laipsnio* ženklu. 
Jis yra buvęs — 116 kuopos 
pirm., kitas sūnus Algirdas bu
vo taip pat valdyboj. 116 kuo
pa leisdavo neperiodinį laikraš
tuką- “Eųuetrian”, buvo redak
cijos nariu. Mūsij marti Julia 
Sinkevičrutė-Krasįnskienė^ gabi 
Vyčių veikėja, Worcesterio lie
tuvių “Drum Corp3n orkestro ve
dėja buvo per keletą metų. Ir 

Dariaus iGi dabar Worcesterio Vyties mer- 
Jusfis.r ginos — palaiko kuopas* tokios 

telefonas 554-3528: kaip Darata Sinkęviciutė, Onu
tė -Miller, Irena Adomaitis, Ži- 
benskaitę, p. Tetikties, Olga Ker- 
šytė, mokytojas Jonas Jurkinas, 
E. Paliusas ir daug kitų. Yra J Vytis. Užtad rašau į “Naujie- 
kėletas Worcesterio lietuvių Vy-lnas’b Pagal “Darbininką” tokio 
čių su 4-to laipsnio Vytimi.

KeletasA metu atgal Vasario 
16-tos proga Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos salėje buvo su
vaidintas “Knygnešis”; Sūnus 
Algirdas 'Krasinskas^- vaizda
vo ūkininką Karri, Julijįa, jo 
žmona, vaizdavo Lietuvą, Juozas

I L. N. N. 1. suvaziavuuų lu- 
iua.c balandžio 24-25 dienomis 
is Detroito dalyvavo sekanti 
ša; i li-Lė 
pi Li Vincas Tamošiūnas.
U Teismo pirm.
š. ujsiys, švyturio Jūros ša ii- 
ii.i; pirm, ir Centro Valdybos 
\k ariu. Alfa Šukys. Moterų

jos vadovė Angelė šukie- 
auliti Stovyklos komen- 

S:epa* Lungys su žmo- 
milyja. Petras ir Angelė 
riai, Jonas ir Cicilija Bal 

šiai Julius Rimkūnas. Juozas 
Kim ius, Klemensas l rbšaitis, 
V?a as Rinkevičius. Sofija Si- 
ru.knė. P. Urbonas ir šių eilu
čių rašantis.

G St. Butkaus kuopos pirm. 
J:.ozas Lescinskas. Antanas 
(Ai iias, Juozas Augaitis. Jonas 
H; .kas. Lidija Mingėlienė. 
Wadas ALngėla, ir Jonas Švo- 
b: \u ponia.

i ai nemažas skaičius šaulių 
d a i dėčių.
i i o išvyks 
s j rinkimo 
nndos tilto.

.‘.s važiavau stovyklos ko- 
i . udan.o Stepo Lungio auto- 
nubiiyje. Iš namų pajudėjome 
1 vai. ryto. Kelionė buvo nela
idi miela todėl, kad visą kelia 
Ii o. Be ypatingų trukdimų 
p a; važiavome Kanados rube- 
ži -us kontrolės punktą ir pasi- 
!< i ’ome geru ir tiesiu Kanados 
g f ūkeliu link Toronto. Praau 
s s stebėjome žaliuojančius ly-

Reikia pažymėti, jog 3-čios 
apskrities valdybą daugumoje 
sudaro čia Amerikoje gimusieji 
lietuviai ir lietuvaitės. Jie ir jos 
taip pat vadovauja ir dirba ir- sa
vo apylinkės kuopose.

šiais metais, apskrities val
dyba sudaro:

Viola Staney — pirmininkė; 
O. Triška — I vicepirm., Helen 
Slaučauskaitė-Zelkovič yra II-ji 
viceįęirm., Jurgis Žilinskas ,— 
protokolų sekretorius; Gertrūda 
Dargienė 
Elzbieta Žilinskienė — 
kė, Juliana Ąndrųlonią 
ley. Ona Bulevičienė, Nellie Mar- 
mbkienė ir A.. - Mačiulienė yra 
iždo globėjos.. .

Parengimų komisijoj yra Ona 
Ott, Juzė Yutž-Jucius ir P, Mi- 
keškienė. SLA narys

-Renis pobūviams.' ■ Namų 
mirusi ra to ri us yra 
reno Klubo vicepirm: 
Pusdesris, jo 
arba klubo ieleT. darbo valam ’ 
domis 894-9775. J _

Bicentenial Lietuvių Komi J 
tetas jau pačiame įkarštyje j 
Komitetas jau baigė paruošei' 
platforma kuri dalyvaus Del- 
roito ruošiamaiile milžiniška
me parade niieslo gatvėmis J.t 
A. V. 2(10 metų sukakties pro
ga gegužės 2 dieną. Ant plat
formos šoks Detroito šilainie- t 
čiai šokėjai-įky’i^cifejni visi lie
tuviai atvyfelHfiaėrararėli.

Ciurliwieciai Fordo 
Auditorijoje.

usius ir bestovinčius eilėje 
rij registracijos stalo. Uz re- 

dalyvavo sekanti • giMracijos stalo sėdėjo dvi jau| 
LSST Centro \ -bos: nūs sesės šaulės ir šaulys, ku-^ 

ne gyvai priėmė įgaliavimus ir’ 
Marijonas išdavinėjo registracijos ženk

lus. Reikia pastebėti, kad. tvar
ka buvo gera ir pavyzdinga. 
J uo pačiu kariu išdalijo bilie
tus į banketą ir surinko pini
gus už dvi dienas maitinimą. 
Tai pirmieji žingsniai į suva
žiavimą. Suvažiavimo eigą ap
rašysiu sekančia savaitę.

Prieš suvažiavimo aprašymą 
norėčiau skaitytojams praneš
ti, kad LŠST Centro Valdybos 
pirmininku išrinktas jaunas 
energingas gražios išvaizdos Gi 
cero Jūros šauliui kuopos pirm. 
Karolis Milkovaitis. Linkime 
jam sekinės šuoliškuose dar
buose. z

Dariaus ir G erė no Klubais

Kiek\ir»ias licru\is. kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvi, pnvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knvgas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
Jžiant Liviuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačtnskas, IŠEIVIO DALIA. A<summmai. išeivio Dalia 
yra oaiūrali ankstesniųjų aLsimrmnan tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunancio ir patvariai isikurusio asmens istorija Knyga gausiai iliu 
viruoia iJOO psl Kaina 7 dol

ČtKAGfETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Aiitort buvo Vilniuje Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Nauda kiliose. 
Klaipėdoje ir ralingoje Vaizdus aprašymai, ka ji len mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 osl $1 50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VtLNIU. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 33! psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au 
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda Ijei 
užmaskavimai Abi kn-gos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARASTOJE. 
84 pgL Kaina 31.50

Šie ir kiti leidiniai vra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST CHICAGO, 1L L. ^0401 

d>rSo v-atardimis arba uit-akant pa*tp ir prid*d»«a
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STASYS TAMULAITIS

Apie Steponą Batorą ir Sruogienės istoriją
Kelios pastabos dėl Dan Kuraičio kelionės aprašymų

Mūsų tautos veteranas ir ide- į vedė lietuvius kovon prieš <Mas- 
_ _ l buvo geras ka

rys ir neblogas valdytojas. Jis 
vedė Oną. Jogailaitę, Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos kunigaikš
čio dukrą, jis mokėjo sugyventi 
su to meto lietuviais, todėl man 
jis ir buvo įdomus.

Kaip regime, Dan Kuraitis 
primygtinai kalba, jis jis dr. V. 
Sruogienės .Lietuvos istorijoje

alistas lietuvis Dan Kuraitis i kvą,jis 
šiuo metu spausdina “Naujieno
se” savo įdomius kelionių ap
rašymus po Europą ir po Lenki
ją. Jis pavadino tuos savo ap
rašymus žinomu romantišku, 
širdį supurtačiu posakiu (iš 
Maironio): “Pavasaris eina Kar-

Beje, pilnas šios pirmosios ■ Sruogienės .Lietuvos istorijoje 
Maironio strofos tekstas — at-’niekur negalėjęs surasti Stepo

no Batoro vardo.
Tuo tarpu dr. V. Daugirdaitė- 

Sruogienė savo Lietuvos istori
joje (išleistoje Chicagoje, 1956 
m., 960 psl.) apie tą šaunų val
dovą ir įžymų karo vadą prieš 
maskolius yra parašiusi net 3 
atskirus skyrius, viso apie 25 
puslapius, Batoro vardas — ir 
net 3 jo atvaizdai! — ten mirgė
te mirga.

Pirmasis skyrius vadinasi 
taip:

“Antras tarpvaldis ir tauraus 
valdovo Stepono Batoro išrinki
mas” (461-mas minėtos istori
jos pšl.).

Antrasis skyrius, užrašytas 
irgi didelėmis ir riebiomis rai
dėmis, vadinasi taip:

“Sėkmingi Batoro karai su 
Maskva” (469 psl.).

Trečias skyrius, liečiąs šį buv. 
mūsų Didįjį Kunigaikštį, yra 
toks:

“Steponas Batoras tvarko 
kraštą viduje” (479 psl.).

Kaip ir kodėl mielasis Dan 
Kuraitis, skaitydamas Sruogie
nės Lietuvos istoriją, nepaste
bėjo tų visų didžiulių antraščių, 
liečidnčių mūsų istoriją po Zig
manto Augusto (paskutinio Gė- 
diminaičio) ir po puspročio pran
cūzo Henriko Valois laikotarpio, 
— aš nesuprantu. Yra senas 
romėnų posakis: Errare huma- 
num ėst, atseit, su klysti yra 
žmogiška.

Suklydo ir mūsų skraiduolis 
po pasaulį Dan Kuraitis, o mes 
tą klaidą tik atitaisome^ Tai nie
ko čia nepaprasto.

O kasjiečia minėtos L. isto- 
HjoTVafdyną7~tai čia Kuraičio- 
bemaž pilna [tiesa. Aure, ant 
raidės B tėra toki vardai: Ba
ranauskas, vysk., Barbora, ka
ralienė,/ Barzdukas, Basanavi
čius, bet Batoro nėra. Steponą 
Batorą aš suradau minėtos 
Sruogienės istorijos vardyne ant 
raidės S. Čia figūruoja Sapie
ga, Šleževičius, Stulginskas, čia 
yra ir Steponas DLK, Batoras”.

leiskite čia gerbiami skaitytojai 
man už digresiją! — yra toksai:
Jau slavai sukilo ant Juodmarių

[kranto, 
Pavasaris eina Karpatų kalnais. 
Po Lietuvą vieną nei žodžio,

[nei rašto, 
Neleidžia erelis suspaudęs

[krašto,
. Šiuose savo aprašymuose Dan 
Kuraitis nei iš šio nei iš to pa
darė ryškią spaudos klaidą, ku
rį, klaidina daugelį N-nų skaity
tojų, plačiau nesusipažinusių su 
dr. Sruogienės Lietuvos istorija.

Antai, vienoje vietoje (Nau
jienos, 1976, kovo 26 d.) Dan' 
Kuraitis kalba apie Lenkijos ka
ralių ir didįjį Lietuvos kuni
gaikštį Steponą Batorą, kilme 
vengrą, gana daug gero padariu
sį Lietuvai.

Dan Kuraitis, kaip sakosi, net- 
. gi ieškojęs Stepono Batoro kapo, 
bet nesurado. Leiskime dabar 
kalbėti pačiam Kuraičiui:

žinojau* kad didysis Lietuvos 
kunigaikštis Steponas Batoras 
buvo vengras, bet jis mokėjo įsi- 

■ ‘ teikti lenkams, o šie, neturėda
mi žmonių, mokančių Lenki j ą, 
o tuo metu ir Lietuvą valdyti, 

- nes šios dvi valstybės buvo su
dariusios . Sąjungą, pasikvietė 
vengrą Lenkijai valdyti. Jis bu
vo išrinktas Lenkijos karalium, 
tai savaime tapo ir Lietuvos ku
nigaikščiu, nors lietuviai jo vi
sai nerinko/ ■

til;

Londone paukščiai tiek priprato prie šio "Paukščiu karaliaus", kad jo visai nebijo. Jie 
ima grūdus ir duoną netik iš jo piršly, bet ir iš i ūpu. Kiekvieną dieną jis ateina į St. James 
Parką Londone ir pamatina savo draugus. '*

,!*

iestų. Pokalbininkai Perdaug atominių ginklų
Pasaulis yra tiek daug prisi

gaminęs atominių ginklų, kad 
jis jais galėtų sunaikinti visų

v. įeidamas klausiu bilietų 
pardavėjo, ar koks šimtelis su
sirinko? (iaanu atsakvina, kadt*,non*j*l kartus, lokia sta-
jau per <lu tūkstančių Li.ietųį 
įurduota. Salė tiesa dar nepil- 4 * ina, bet didesnė pusė užpildyta.į* 
Vadinasi tikrai apie pustrečio J M

Kodėl taip atsitiko ir kodėl taip 
surašyta, man neaišku. Gal pa
aiškintų šią smulkmeną pati dr. 
Sruogienė.

P a s t a b o s.\ Lietuvos isto
riją kiekvienas sąmoningas lie- 
tuvis turi skaityti nuolat, kas 
3-5 metai, ne rečiau. Ir vis nuo
lat! Mat, daug kas pamirštama, 
kai kurios būdingos detalės iš
blunka ■atmintyje, ir reikia vėl 
naujo pakartojimo, priminimo. 
Homines historiarum ignari

žiną savosios tautos Istorijos vi
suomet yra vaikai. Tai senas 
romėnų posakis, išlikęs ligi šių 
dienų, ‘šį posakį anuomet pri
minė lietuviams ’ ir Jonas Basa- 

I navičiųs 1-mame savo . “Auš
ros” n-ryje: susidomėkite sa
vos tautos istoriją, ir jūs atgim- 
site naujam tautiniam ir vals
tybiniam gyvenimui!... Taip ir 
buvo padaryta.

Kas liečia Dan Kuraitį, tai re
zultate mane stebina jo apsi-

semper sunt pueri, žmonės ne- skaitymas ir jo istorinės žinios

Amerikos Bicentennial minėjime
Balandžio 25 d. pabundu 

10 vai. ryto. Į lauką baisu net iš 
eiti. Vėjas medžių šakas len
kia prie žemės, lietus, protar
piais sniegas ir priedo dar per
kūnija. Skambinu vienam pa
žįstamam, ar jis vyks j minėji
mą. Atsakė, kad bilietą turįs, 
vykti dėl tokio baisaus oro, bū
damas senyvo amžiaus, nevyk- 
sias. Skambinu kitam — toks 
pat atsakymas. Nors ir pats ir 
pats esu senyvo amžiaus, bet 
vistiek nutariu važiuoti.~žmo- 
ną, martelę^ Jr dar kaimynes 
veža vieną mergaitė. Man maši 
noje vietos pritrūksta.
.- Išsirengiu. Kedzie gatvėje Ii 
pu Į autobusą. Jame sėdi dvi 
lazdas laikydamas pažįstamas 
Pranas Būdvytis, tai tas pats 
kuris pasiramščiodamas lazdo
mis išvažinėjo po visą Chica- 
gą ir surinko per 40.000 para
šų Jaunimo peticijai. Dabar sa
kė, net nežino kur tie jo para
šai pasidėjo.

Važiuojant Cermak Rd. gat 
ve dar įlipa Juozas'Kapačins- 
kas su žmonele. Kitoje gatvėje 
įlipa Balys Dundulis su pora 
vyrų ir meterų. Galvoju nieko 
iš to minėjimo neišeis. Gerai, 
kad keliolika asmenų susi
rinks. Jau ir salėje. Keletas 
jaunų mergaičių tautiniais rū
bais apsirengusių, nurodo ko
kioje salėje bus tas lietuvių mi 
nėjimas.

čia vėl keletą tautiniais rū
bais apsidengusių moterų pla
tina meniškai šventės minėji
mui atminti ženkliukus, ženk
liukai tikrai meniškai dailinin 
ko Tričio pagaminti-suprojek- 
tuoti.

Dar kitos moterys programas 
platina. Programos viršelyje 
stambesnėmis raidėmis užra
šas “Happy Birthday America 
U. S. A. Lithuania”, Apskriti
me “American revoliution Bi
centennial 1776-1976” ir Ame
rikos bei Lietuvos vėliavos. 
Apie valandą dar laiko. Prieš 
ėjimą į salę grupelė vyrų ir 
moterų veda pokalbius.

Apyjaunė moteris apgailes
tauja, kad katalikiškas Drau
gas šiam minėjimui paskelbė 
M>ikotą. Net apmokamą skel- 
jimą atsisakė įdėti. Kita intele- 
gentiška moteris aiškino. Ko gi 
us norite iš Draugo? Juk prieš 
celis mėnesius Drauga talpino 
Gimžausko straipsnį, kuriame 
aiškiai L. Bendruomenėje vei-

1739 Sonth Balrttd Street, Chicago, III 60608

tori ją/apie kunigaikštį Batorą 
nieko neradau. Sruogienė para
šė, didelę istoriją, bet knygos 
vardyne jo neradau. Nieko ne^ 
galėjau:. susigaudyti. Norėjau 
pamatyti /kunigaikščio Batoro 
kapą,:bet‘knygos vardyne jo ne
radau. .Nieko neradau apie Ba- 
torą'tojė didelėje .’ knygoj e, tai 
neradau, jo ir .ten, kur ieškojau. 
O-iniv'au--višai prie kapo, bet jo 
neaplankiau.’ ' ’.

■ /Kunigaikštis Batoras man vi- 
są'JaJką'buvo patrauklus. Jis

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
540,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Brldfevlew, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCtA-nON

4M ARCHER AVENUC 
CfUCARO, ILLINOIS MU2

PKON& 254-4CN

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietūs įspūdžiai Oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių

‘ , gražiai išleista.aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, 
150 psl. Kaina $2J0. .

Kristi |an«> Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

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

ir nekooperuoja.
Vyriškis šypsodamasis taria: 

“Gal šiandieną koks politru- 
kas pas jubs atsilankęs”. Girdi 
su juo reikia kooperuoti. įsi
terpia senyvo amžiaus vyras ir 
kalbėjusį apibara. — Jonai, nek 
vailiok. Niekas netikės, kad 
Draugo redaktoriai jau komu
nistais yra pasidarę.

Jam atsako — Dieve gink, 
aš juos neįtariu komunistais, 
Aš juos įtariu tik pataikūnais. 
Amerikoniškai tariant “Deten- X- 1
tininkais”. Jię, pavyzdžiui il
giausius straipsnius rašė, tie
siog koliojo,-vadindami Ame
rikos ministėrį Rasputinu. Net 
ir Popiežiaus 'atstovus vadino 
judosiškais’grašiais priekiauto 
jais. Taigi visus jie kaltino už 
tą vadinamą “detente”.

Tuo tarpu - patys didžiausi 
“deten liniukai*’ Atvažiavo iš 
ok. Lietuvos grupė Maskvos pa 
stumdėlių, ‘ Draugo patalpose 
juos mielai priima ir anot Vie
nybės, net šampanu vaišino. 
Atsirado Chicagoje aiškus Mas 
kvos garbintojai ir politrukai 
Reimeris, Kazakevičius ir juos 
Draugas pasikviečia, šneku
čiuojasi, aprodo mašinas ir nuo 
savo skaitytojų bei žmonių vi
sai nuslepia. Sužinai tik iš grį 
žnsių į oK Lietuvą, aprašytų 
iš Chicagos įspūdžių. Argi dar 
reikia geresnės “detentės”.

Vėl aukšto ūgio vyriškis 
įsiterpia. Sakė, kad Jonas dar 
neviską pasakęs. Maskva su
galvojo mus kiršinti ir skaldy
ti. Atsiuntė dainininką. Daugu 
ma lietuvių suprato Maskvos 
kėslus. Bet Draugo štabo narių 
vaikai zujo po Chicagą, plati
no bilietus, ragindami lanky
tis tame koncerte. Pats mačiau, 
kad Draugo redaktorius buvo 
ten nulėkęs. Gi Draugas, net 
skelbimą įsidėjo.

Arba Draugo redaktoriaus 
duktė prašėsi Vilniuje priimti 
į mūsų vaikams rengiamus “po 
litrukų” kursus. Nepriėmė. Ki
tais metais antroji buvo pri
imta ir gražiausius atsiliepimus 
okzLietuvos laikraščiuose pas
kelbė. Tai čia daugiau negu 
“detente”.

Bet dar daugiau įvairiausių 
replikų Draugo adresu buvo 
paleista. Bet vienas vyriškis 
sakėsi iš užmiesčio atvažiavęs, 
sakė vyrai, klaidų daug kas 
padaro. Nesiknaisiokime kitų 
klaidose.

Bet vieno, tai aš Draugui ne
galiu dovanoti. Suaidėjo su vadi-

tūkstančio bus atsilankę. Tie
siog reikėjo stebėtis, kad dar 
lietuvių tarpe, yra toks didelis 
skaičius, sveikai patriotiškai 
galvojančių. Nei baisus oras, 
nei įvairūs trukdymai ir atkal 
binėjiniai neiti į minėjimą ne 
paveikė.

Dalyvių tarpe matėsi ir Drau 
go skaitytojų ir jo rėmėjų. Tai 
matosi, kad ir Draugo skaity
toją dalis nepritaria Draugo 
vedamai linijai.

Ir tikrai miela Balfo pirmi
ninkė Marija Rudienė savo kai 
boję pasakė “Neprapulkime 
pačių sudarytuose dūmuose” 
Bendrai šiam minėjimui Drau
go atsisakymas dėti apmokėtą 
skelsbimą daug kam nebsu- 
prantamas.

St. Juškčnas

Į (išlika skelbia Amerikos kong 
< resas. Nežiūriai į tai, pasaulis 
! kasinei išleidžia 20 bil. doL nau 

‘ i ginklų jieškojimams. Tai 
suma 5 kartus didesnė už išleis 
tų medicinos tyrinėjimų srityje. 
Be to, maždaug pusė visų pa
saulyje esančių mokslininkų ir 
technikų dirba pagerindami ir 
išrasdami naujus ginklus.

Stokholmo taikos tyrinėjimų 
institutas sako, kad jei, ginklų 
apsauga ir jų kontrolė būtų 
99,9% efektyvi, tai vis dėlto 
nepastebėjus būtų pakankamai 
plutonijaus paversta atominė
mis bombomis, t y-, būtų, pa
gaminta į savaitę vieną atomi
nė bomba, kurios visiškai nieks 
nepastebėtų ir nežinotų.

namais frontininkais ir žūt 
būt nori, gražiai veikusį Lie
tuvos labui Altą išardyti. Net! 
ir jėzuitas tėvelis Vaišnys, 
Draugui pataikaudamas, nori 
Altą panaikinti. Va, čia tai mū 
su baisi tragedija.

Šalia stovėjusi sena nedide
lio ūgio moterėlė Draugui pa
taisyti davė tokį receptą. Aš 
misliju Drauge dirba geri žmo 
nes ir net kunigėliai. Matomai 
pas juos koks kipšas įsisuko/ 
Reikėtų šventas mišeles užpirk 
ti ir gerai įsikūrusiems Ame- Į tiksliai ištirtos apskaičiuotos, 
koje vienuoliams, Dievulis pro į tik bereikia iš jūros gauti.

OSLO/— Naftos ir dujų (ga- 
zo) atsargų žemės gelmėse po 
šiaurės jūra yra apie 1,250 mi
lijonų tonų. Apskaičiuota kad 
tų atsargų Norvegijai, kurios pu
sėje ta nafta randasi, užteks 
140 metų. J tą kiekį įeina tik ta 
nafta ir dujos, kurios jau yra

PAVOJINGA SUKČIAUTI
, MOKESČIAIS

Hinsdale priemiestyje gyve
nanti moteris Almeda N. Herlien 
visada aukodavo 10% nuo paja
mų adventistų bažnyčios reika
lams ir tik 30% savo pajamų 
tepranėsdavo mokesčių įstaigai.

JAV taikos teisėjas už tai to
kią gerą ir sumanią moteriškę 
nubaudė vieniems metams kalė
jimo. Ji neteisingus mokesčių 
pareiškimus dariusi 1969-71 me
tais.
/asveikick savo draugus 

per ’Naujienas*

T

HI g UNIVERSAL graži 72x90 CANNON
■ ■ ■ I I I I THERMAL antklodė jums dovana, jei

■ ■ ■ ■ ■ įnešite dabar 8500 ar daugiau į jūsų esą*
. ■ mą-taupymo sąskaitą!

f*rS2S?

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

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

Located just south of the Chicago Circle Campus

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.
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“rinkimines taisykles”, bet reikėjo viešai apklausinėti 
kelis, kurie minėtus laiškus, “gautus paštu” įmetė į bal
savimo dėžę ir laimėjo” rinkimus. Galima buvo gydyto
jo žmoną išskirti, bet apklausinėti bent vienų ar du pa
reigūnus, nutarti juos pabarti, kad “daugiau to nedary
tų” ir likviduoti visą skandalą. Bet niekas neturėjo drą
sos tokio žingsnio imtis. Ta pilietinės drąsos stoka sus
kaldė Bendruomenę, sudarė klastotojų ir teisingų lietu
vių grupes ir visą laiką kenkė vosuomeniniam darbui

Pet tris metus galėjo ką nors žmoniškesnio sugal-

Spausdiniai ~~ 2.18L80 11.
Laikraščiai, knygas—1.488,-

$31.00
$18.00

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

Sugadino antruosius “rinkimus”
Prieš trejus metus JAV Lietuvių Bendruomenės Vi- 

durvakarių apygardos rinkimus sugadino keli politikai, 
pasiryžę truks — laikys laimėti Vidurvakarių apygar
dos pačių lietuviškiausių ir didžiausių Bendruomenės 
apylinkę — Marquette Parkų. Laimėti reikėjo ir Cicero 
apylinkę, nes ir ji buvo lietuviškiausia ir kėlė balsų- prieš 
frontininkų atneštus lietuviams visai svetimus veiklos 
metodus.

Tai, aišku, buvo ne kelių žmonių darbas. Tai buvo 
iš anksto sąmoningai ir gerai apgalvotas planas' “nepa
leisti Bendruomenės vadovybės.” Beruošdami taisykles 
“rinkimams pravesti”, jie jau turėjo galvoje plyšį, ku
ris leis jiems pasilikti Bendruomenės vadovybėje. Viskas 
ėjo pagal planų. Žmonės ėjo balsuoti, vėliau susėdo bal
sų skaičiuoti. Skaičiuotojus pradėjo slėgti nusiminimas, 
kai pastebėjo, kad patys įtakingiausieji Nainio šalinin
kai gavo mažiau balsų. Bet ta įtampa buvo tiktai kelias 
vakaro valandas. Kai priėjo prie “balsavusių paštu”, tai 
balsų svarstyklės pradėjo linkti kiton pusėn.

Aiškus daiktas, pralaimėjusieji kėlė didžiausių pro
testų. Reikalavo patikrinti sąrašus, bent surašyti balsa
vusius paštu, bet niekas jų balso nebeklausė. Iš anksto 
viskas buvo suplanuota ir “rinkimai” laimėti pagal pla
nų: Ne tiktai balsams skaičiuoti komisijos privalėjo viską 
atlikti nustatytu laiku, bet ir nurodyti netikslumą ir su
klastojimai privalėjo būti pranešti laiku. Juos reikėjo 
pranešti net. ir tuo atveju, kai balsai dar nebuvo suskai
čiuotu Kreiptasi į aukštesnes instancijas, bet visur jau 
veikė iš anksto nustatytos taisyklės, kurios visai nesvars 
to kelioms minutėms pavėluoto skundo. Kreiptasi į gar
bės teismą, bet ir tas, prisilaikydamas iš anksto nustaty
tų taisyklių, iš esmės skundo negalėjo svarstyti. Vienas 
paragrafas įsakė rinkiminei komisijai visus dokumen
tus perduoti apygardos vadovybei, bet ir šis reikalas bu
vo apeitas.

Kiekvienam buvo aiški “rinkiminė” klasta, kurios 
nei vienas atsakingas pareigūnas nedrįso iškelti viešu
mon, patikrinti dokumentus, pasmerkti klastotojus ir pa
taręs imtis priemonių, kad ateityje panašūs dalykai ne
pasikartotų. Nereikėjo traukti atsakomybėn pačius 
aukščiausius klastos planuotojus, iš anksto paruošusius

ti, kad panašios klastos nebūtų. Bet nei vienas įtakinges
nis bendruomenininkas neturėjo drąsos eiti teisingu ir 
garbingu keliu. Jie ir toliau tebevaidino, nekaltus avinė
lius, nenorinčius apie klastotus rinkimus ir užsiminti, 
nes “nieko ten nebuvo įrodyta”, tai buvę tiktai “šmeižtai”. 
Jeigu jau taip būtų buvę, tai buvo gi progos viską išaiš
kinti ir paskelbti, kad jie pasibaigtų Nieko nesiimta- ir 
nieko nepadaryta.
•fawn

Bet Vidurvakariuose šiais metais imtasi dar žiau
resnių priemonių Bendruomenės “rinkimams” sugadin
ti. Kelioms savaitėms prieš Bendruomenės “rinkimus” su
galvota lietuvių nuotaikas visai sugadinti Nutarta pa
kenkti lietuviams, pasiryžusiems gražiai paminėti Ame
rikos 200 metų nepriklausomybę. Pirmiausia buvo išnie
kinti iniciatoriai Iš anksto buvo skelbiama, kad jie ne
pajėgs tinkamai paminėti šios svarbios amerikiečiams 
ir patiems lietuviams sukakties. Vėliau pradėta nepa
prastai plati kampanija neiti į minėjimą. Dar vėliau nu
tarta nieko apie ruošiamą minėjimų neskelbti ir negar
sinti. Liko tik Naujienos, viena radijo valandėlę, vienas 
savaitraštis ir grupė pasiryžusių minėjimą galimai gra
žiau pravesti lietuvių grupė.

Pasiryžusieji rado priemonių prieiti prie Chicagos 
lietuvių daugumos, informuoti juos apie prieš lietuvius 
atidarytą naują frontą ir pasiryžimą pakenkti šios svar
bios sukakties minėjimui. Lietuvis, patyręs faktus ir iš
aiškinęs mažos,grupelės norų pakenkti minėjimo iškil
mėm, ryžosi eiti į McCormick salę ir prisidėti prie Ame
rikos nepriklausomybės paminėjimo. Jie aiškiai matė, 
kad ta pati grupelė, kuri kalba visų lietuvių vardu, kuri 
prieš trejus metus klastojo Marquette Parko ir Cicero 
apylinkių rinkimus, dabar kenkia Amerikos nepriklau
somybės sukakčiai paminėti. Ta pati grupelė, kuri klas
tojo anuos rinkimus, dabar veda ne tik “rinkimus”, bet 
stengiasi pakenkti geram lietuvio vardui amerikiečių

Lietuviai šimtais ėjo į minėjimą, bet nei vienas neno
rėjo priartėti prie tų urnų, kuriose jau vieną kartą jie 
buvo apstatyti. Praeitą šeštadienį ir sekmadienį Chica
go je ėjo A. Gečio vadovaujamos Bendruomenės “rinki
mai”, bet iki šios dienos dar nepaskelbti tų rinkimų re- 
zultatau , ! ; j

Naujienų korespondentai, sekantieji Amerikos lie
tuvių visuomeninį gyvenimą, praneša, kad Brighton Par
ko apylinkėje buvo paduoti tik 308 balsai, o Marquette 
Parke vos pasiekė 200. Tai baisus smūgis. Chicagoje juk 
gyvena ir dirba apie šimtas tūkstančių lietuvių. Jeigu 
iš tokio didelio skaičiaus balsavo vos penki šimtai, tai 
labai jau nedidelis procentas. Prie šių balsų dar nepridė
ti “balsavusieji paštu”. Praeitą kartų balsavimo dėžes 
buvo suversta virš 600 tokių balsų. Kur naujieji politikai 
tikisi lietuvius vesti?

.LAIŠKAI REDAKCIJAI
Miami Beaeh, Fla, gyve- “... kad mes lietuviai.. tu- į2- ■sPauda^

nantis Petras Šilas atsiuntė rime silpnybių...” ir viena ~Nano mokes- 
Naujienų redaktoriui tokį iš jų — bylinėtis (Nurodo ty" ^^99 "
laišką ir Drauge netalpintą Liudo Dovydėno romaną reikalų vėdejo alga 5.866,- 
priedų: * “Broliai Domeikos”, kuriuo 97 Kulkos keliones

“D. G. Naujienų redakto- Ši yda išryškinama) ir nu- išlaidos3.798,1. Is viso — 
riau, klysta į Marquette Parko, į ’

Savo laiško Draugui nuo- Lietuvių Bendromenės apy- . _
rašą siunčiu Jums ir nuolan linkę, kuri 1974 m. susskilo k*ai išlaidų pozicijos įsvardin 
kiai prašau atspausdinti ir teigia, kad “... mažumą ^°s- Kaip tad pavadinti Dr. 
-- ** ... šomkaitės tvirtinimą ir S.

B. pasinaudojimą tuo krei
vu tvirtinimu? — Jau ir tai. 
kas patiekta, žvilgterėjus, 
tenka lauktų kad J. Kuprio- 
nio keliamas mūsų spaudos 
atsakingumo klausimas tu
rėtų būti plačiau aptartas ir 
surasti keliai spaudai res-

Naujienose. atstovaują asmenys
Draugo Redakcija, mato bylą daugumos remiamos 

mai, nenori šiomis temomis apylinkės vadovams”, 
diskusijų, nes mano laiškas Neįtikėtina, kad b. kv. ne
iki šio neatspausdintas. Ma- būtų girdėjęs, kad Marquet 
nau, kad spaudos etikos te Parko apylinkės susirin-

bus. Tad bent per Naujie- nustatyta, ar susirinkusieji 
nas, nors dalies Draugo skai visi priklauso tai apylinkei; 
J. j • 1 • T ji Lt 1 •

išlaidos ~ 8.798,1. Iš viso ——  i. —I 
v* • j

Taigi palyginamai smul-

tytojų dėmesys bus atkreip taigi ar “dauguma” ir visas Pęktą grąžinti, kad joj skeL
tas keliamus klausimus. (Skaldantis susirinkimas bu- 

Su pagarba vo teisėtas ir to išdavoje at
(pas) Petras šilas siradusi “daugumos” valdy-

LAIŠKAS DRAUGUI
Lietuviškosios spaudos 

misijos tema

ba. Ir niekaip negalima pri
leisti, kad b. kv. nežinotų, 
kad “daugumos” valdybai

biamų' tvirtinimų patikimu
mas liktų įmanomas.

Petras šilas
1976 m. kovo 28 d.*

Š. m. kovo mėn. 22 d. Drau ®“?do bendrovės
ge Jonas Kupnoms kelia lie 
luviškosios spaudos misijos 
reikšmę, kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. ,

Išryškinęs bendrai spau
dos galią žmogų įtaigoj ant 
ar tik informuojant, prar- 
cęjo prie mūsų spaucos* vei
do. xr teigia, kad:“... tar- 
pusavei konsolidacijai švar
uti rašančiųjų ir spaudos lei 
Gėjų asmens kultūra.,.. Pa

Nauji kardinolai
VATIKANAS. Popiežius

JUOZAS ŠMOTELIS

SENOVĖS LIETUVIU 
TIKĖJIMAS IR DIEVAI
(MITOLOGINIAI PASAKOJIMAI)

Vaidilos ir vaidilutės
Pagal žemaičių, gerbiančių savo protėvių ti

kėjimą, pasakojimus, vaidilos ir vaidilutės buvę 
patys artimiausi liaudies dvasininkai. Ir ne tik 
dvasininkai, bet visais atžvilgiais susirišę su liau
dimi. Vaidilos buvę vyriausi alkviečių prižiūrė
tojai ir šeimininkai. Jie rūpinęsi, kad nepritrūk
tų kuro; kad aukuras būtų tvarkoje ir apsaugo
tas nuo smarkaus vėjo bei lietaus; kad vaidilu
tės turėtų užvėjį — pastogėję; kad alkoje būtų 
palaikoma švara; kad alka supančiame miške ne
kiltų gaisras; kad keliai Į alką būtų iš visų pusių 
prieinami.

Valsčius davęs vaidiloms nedidelį ūkį, kad šie 
galėtų prisiauginti maisto.

Vaidilos buvę nevedę. Toks patvarkymas bu
vęs pačių žmonių, nes vedusieji dažnai yra ati
traukiami nuo pareigų ir sutrukdomi asmeniš
kais reikalais. Vaidilos tuo atžvilgiu buvę laisvi

Vaidilos buvę žyniai ir pamokslininkai, dai
niai ir muzikantai, patarėjai ir taikintojai Ma
žieji sodiečių nesusipratimai bei skundai buvę 
sprendžiami vaidilų.

Vestuvės, o dažnai ir piršlybos, buvę vaidilų 
pareigose.,Jie sutuokdavę ir palaimindavę jauna
vedžius. Dievaitės Mildos dalinamas meiėls aksti
nas ne visiems pataikydavo, į širdį, tad vaidilų 
piršlybos buvę tikresnės — tik retais atvejais ne- 
pavykdavę.

Vaidilos mokėję,, pasidirbti kankles ir jomis 
skambinti, o žmonės prie kanklių muzikos šokę 
ir dainavę. Vaidilos dalyvavę vestuvėse ir laido
tuvėse, nes jie "buvę populiarūs tarp sodiečių ir 
miestiečių, Aul^ų priėmime vaidilos atstovę dan
gų ir dievus. Jie sugebėję perteikti dievams au
kos intenciją geriau už kitus dvasininkus. Buvę 
manoma, kad dievai vaidilas geriau suprantą,, ir 
toks manymas vaidilas labai iškėlęs.

Vaidilučių pareigos buvę siauresnės. Jos pa
kaitais kūrenę šventąją ugnį ir palaikę tvarką 
alkoje. Jos buvę prisiekusios dievams išlaikyti sa
vo kūną nekaltybėje, ir lietuviai jas už tai gerbę. 
Laidojant kokį garsų lietuvį, vaidilutės dalyvau
davę laidotuvėse ir laimindavę vėlei kelionę į 
.Anapilį, bet tik dievaitė Vėliona žinojusi į kokią 
buveinę vėlė keliaus. Į vaidilučių luomą stodavę 
daugiausia turtingųjų dukros.

Lingušonys ir tylušonys
Tas pavadinimas, matyt, yra skolintas iš loty

nų “lingo”, reiškia: kalba. Lietuviams tai reiškė: 
“kalbėtojas prie šono”, tam tikras specialistas — 
raudų išsakytojas prie mirusiojo šono.

bylose nauji parašai sąskai
tai operuoti; ir kad taupy
mo bendrovė, atsidūrusi ne-!

I malonioj padėtyje, iškėlė j ir vienų amerikietį. Tai bus tarp- 
prieš abi bendruomenes tą tautiškiausia kardinolų kolegi- 
“dėl gaidžio” bylą. O to pa- U visoje Romos katalikų bažny- 
jekoj ir “dauguma” ir “ma-- tios istorijoje.
žuma” buvo prievartiniai Pirmų kartą visi iš 19 at- 
įveltos. Tad ar reikėjo b. kv.1 rinktųjų yra gimę jau 20 šimt

metyje. Bendrai jų amžius yra 
61 metai. - - ; .

Naujųjų bažnyčios “"kuni
gaikščių” tarpe .yra du Ameri
koje gimę prelatai ■—arkivys
kupas AVilliam Wakefield -Baumj 
49 metų amžiaus, dabartinis Wa- 
shingtono arkivyskupas, ir Opi- 
lio Eossi, 66 metų, New Yorke 
gimę Italijos pilietis, dabartinis 
apaštališkas nuncijus .arba am
basadorius Austrijoje.

Sutverus naujus 19 kardino-

no 21 kardinolų, jų tarpe du, ku
rių pavardės dar neskelbiamos,

straipsniui pasirodyti, jei jis 
nėra paremtas bešališkumu 
ir tiesa? ! ' -

Šeivos, kurie nevaldo savo, Šio kovo mėn. 23 d. Drau 
notūro,...: 
pakeikimų... o destrukty- Barzduko laiškas “Vieny- 
vios spaudos leidėjams di- bės sąlygų pokalbį tęsiant”, 
džiausią bausmė — jos ne-guriame. S. B. komentuoja 
prenumeravimas”.

Nepatiekus aki vaizdžių 
įrodymų, taigi vadovaujan- ^^8?'r visafn^ako- 

jmentavo Dr. šomkaitės tei-
- -t. - i.- - ■ eįmo ". . . 1975 m. Lietuvospritaikoma^ Vienas, is ge- *adavim0 darbams... yra iš 
nausių J. Kupnonio siuly- leidusi... Altą apie 71. tūkst: 
mų yra: Bet neturime būti - - •
perdaug jautrūs: spaudoj kej 
Karnos pozityvios diskusijos, 
skirtingų nuomonių reiški
mas nėra spaudos neigiamy 
bė. Amerikiečių spaudoj pla
čiai praktikuojami skaityto 
jų laiškai. Tokiais trumpais 
atsiliepimais, pasisakymais 
lietuviškoj spaudoj ir mes 
kiekvienas galėtume savo‘$10.065, 3. Atlyginimas biu- 
spaudą koreguoti, švelninti' ro vedėjai ir kitam persona
ir kelti jos lygį”. ! hii $11.249,30. M o k esčiai

Ir pradedu nuo naujausių už tarnautojus $2.787,04p.
mano pastebėtų faktų. Tam Biuro patalpų nuoma, švie- 
pat Draugo numeryje — vi- sa, valymas $3.481,02 6. Tele- 
sai gretimai J. K. straipsnio fonas — $2.914,54 7. Pašto italai, 39 iš Lotynų Amerikų, 12 
įžanginiu dėstomos mintys ženklai, rašomoji medžiaga iš Jungtinių Valstybių, 12 iš 
apie “Bylą dėl gaidžio”, ir kita $5.691,41 8 ir 9. Ke- Afrikos, 11 iš Azijos ir 5 iš 
Tarp kitko b. kv. teigia: lionės išlaidos $6.065,05 10. Pietinio Pacifiko.

turi susilaukti... ge yra aspausdintas Stasio 
o destrukty- Barzduko laiškas

gali- būti ir tikslus ir visaip

Šomkaitės laiško mintis. 
Nesileidžiant detaliau į visą 
komentavimų, tenka stebė-

gimo 1975 m. Lietuvos

dol., iš kurių apie 50 tūkst. 
nenūrodytieihs“ir iiė kohkre 
tizuotiems reikalams”.

Altos ižd. J. Skorubskas
Altos suvažiavime 1975 m. 
išlaidas perskaitė raštu se
kančiai: :

L. VIII kongreso išlaidos 
$13.641,19 2. Parama Vlikui

čia renka naujus popiežius. Iš 
jų. 118 bus jaunesni kaip •

-naujai nominuotais 99 kanTmo- 
lai yra jaunesni kaip 80 metų,■ 
tad galės dalyvauti ir balsuoti 
naujo popiežiaus rinkimuose.

keturi yra iš Afrikos, keturi iš 
Amerikų (šiaurinės ir Pietinės), 
du iš Azijos ir vienas iš Pietų 
Pacifiko. Tik trys iš jų tėra 
italai tautiečiai. .

Kardinolų Kolegija sudaryta 
iš 70 europiečių, kurių. 36 yra

Raudose būdavo aptariamos mirties priežas
tys ir mirusiojo nuopelnai šeimai, namams, kai
mui bei visuomenei.

Pagal K. Vainausko užrašus, lingušonis pra
dėdavęs raudą klausimais, būtent: “Ko tu mirei, 
ko tu mirei? Ar tavo pati tau neištikima buvot Ar 
ji tave krimto? Ar tavęs nemylėjo? Ar tavo sū
nūs ir dukterys tavęs neklausė? Ar kas svetimas 
tave skriaudė? Ar tavo sveikata pašlijo7”

Išsakęs tuos ir daugelį kitų klausimų, lingu
šonis pradėdavęs pasakoti mirusiojo nuopelnus, 
kartais tikrus, o dažnai ir pramanytus, būtent: 
koks geras mirusysis buvęs šeimai, savo kaimy
nams, savo valsčiui ir visuomenei; kaip jis mylė
jęs artimą, kaip laikęsis dievo duoto prisakymo 
daryti visiems gera, jei nori, kad ir kiti tau gera 
darytų^ kaip kitus mylėdamas sau meilę užsitar
navęs, — tokio , turinio raudą sakydavę mirusiam 
tėvui. • X

Mirus seimininkei — motinai, sūnui ar duk
rai, raudose buvę kitokie žodžiai ir nuopelnai 
Raudų įvairumas buvęs didelis.

Juo lingušonis pasakydavęs jautresnę ir ge
riau paruoštą raudą, tuo didesnį atlyginimą gau
davęs. Atlyginimai buvę įvairūs, paprastai —du 
muštiniu (muštinis — 60 skatikų pinigas;) Kas 
neturėjęs muštinių, tas duodavęs stuomenis (tris 
mastus pasukimo audeklo marškiniams), ar drus
kos pusgorčių, ar tumpines pirštines ir vilnones

kojines, ar lašinių paltį, ar avies pasturgalį. Tai 
buvęs geras atlyginimas, nes vaikis už 15 mušti
nių tarnaudavęs ištisus metus.

Be materialinio atlyginimo, lingušonis ir ty- 
lušonis buvę sodinami stalo gale ir gerai vaiši- 
narni. _ ' | 5

’ Tylušonis buvęs mažesnis specialistas už lin- 
gušonį. Jis aptardavęs vėlės kelionę ir likimą.

Pagal Vainausko užrašus, tylušonis stovėjęs 
prie mirusiojo šono ir giliai susikaupęs žiūrėjęs. 
Kai nutildavę balsai ir prasėdėdavusi laidotuvių 
tyla, tylušonis virpančiu balsu pradėdavęs kalbą: 
‘‘Veizėkit, veizėkit visi čia susirinkusieji, kaip 
Dudėikos (arba kitas kuris vardas.) vėlė, įbalta 
it gulbės pūkas, atsiskyrė nuo kūno ir prisiglau
dė prie dievaitės Veliones. Čia, matyt, juodvi ap
tars, į kurią pusę reiks planuoti: gal į Anapilį ry
tuos, galį šios žemės laukus, gal naują kūną pasi
rinkti teks, gal savo pastogėje pasilikti galės. O 
vėle! Dudėikos vėle! Lik čia moję paštagęjei Ta
vo vaikai tau šilt ąvietelę įtaisys, minkštą pata
lėlį paklos. Lik čia, o Dudėikos vėlei”

Taip, mažne prie visų mirusių, kalbėdavęs ty
lušonis.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
> TEISYBE .
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TELE?. PS 8-32ZI

DR. ANNA BALIONAS
‘ AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

m GERKLĖS LIGOS 

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERlJA IR MOTERŲ LIGOS

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
< ' CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN.’ ILLINOIS^

Carter gali laimėti
Peansylvamjoje

t

Vėliausios pirmadienio vaka
ro žinios rodė, kad demokratų 
pirminiuose Pennsyivanijos rin
kimuose pirmuoju išeis buvęs 
Georgia gubernatorius Jimmy 

Carter. Sekantis po Carter nu
matomas sen. Henry M. Jack-
son, trečiuoju Arizonos kongres- 
manas Morris K. Udall, ketvir
tuoju Alabamos gub. George C. 
Wallace.

Respublikonų pusėje kontes- 
to nėra. Ronald Reagan nu
sprendęs Pennsylvanijoje prezi
dentui Fordui konkurencijos ne
daryti, bet tikrai daryti šešta
dienį Texas pirminiuose rinki
muose..

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pųlaski Rd, (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ŽURNAEISTAI PAŠALINTI
iš teismo

GULFPORT, Miss. — R. G. 
Jordanas buvo teisino apklausi
nėjamas žmogžudystės byloje. 

Jis kaltinamas,, jog nužudė vie
no bankininko žmoną.

Kaltinamojo advokatas, susi
taręs su prokuroru, papra-
šė teisėjo, kad visi žurnalistai 
iš teismo salės būtų pašalinti, 
ką teisėjas ir padarė. Advokatas 
savo prašymą grindė tuo, kad 
iš anksto paskelbtos nusikalti
mo smulkmenos neduos teisin
go sprendimo.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2Z33 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1-—7 vaL. 
antracL. penKtadiem nuo 1—5. tree, 

ir šestao. užtai susitarus.

DK. PAUL V. DAKGlS 
GYDYTOJAS 1R CHIKUKGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesxchester, ill. 
vAliANVOb; 3—3 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2/27 arba 562-2728

*
PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

' R. š E R Ė N A S 
TeL WA 5-8063

M 0 V l N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

— “Noticiero de los, Paises 
Balticos’1, 1976 m. vasaris. Is
panų kalba biuletenis, leidžia
mas Buenos Tires lietuvių, es
tų ir latvių išeivių. Redaguoja 
Ceferinas Juknevičius. Turiny: 
Lietuvos-ir Latvijos Nepriklau 
somybės šventės; USA Kong
resas priima Rezoliuciją Nr. 
864; Frazerio laimėjimas Aus
tralijoje; Lietuvių patriotų ko
vos su naciais ir bolševikais; 
Ar Lietuyą ir kiti Pabaltijo 
kraštai išliks gyvi?; Priverčia
mojo darbo stovyklos Latvijo
je; Trečias Pasaulinis Lietu
vių Jaunimo Kongresas; Sovie 
tų Sąjunga nepajėgia išmaitin-1 
ti savo žmones; ir kt. (ELTA) į

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Keozie Ave., WA 5-2670

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

dr; k. a. v. jucas
/ Tel.> 5514605 ir .48(4441 - - 

OFISAI r
>1002 N. WESTERN AVE.

5214 N. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Spalvotos TV 
NUOLAIDA 

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

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

---------------- —- --------------— — J

• .tt-. -z ,:. 7 ' - >

5

2443 WEST 63rd STREET.
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0.834

Linksmumo arba liūdesio valandom
(PUTRAMENTAS)

gražiausi ir TaLilkai
pin papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT?^‘t-T-CAS)

5525 So. Hariem Avė. — 586-1220

ADEL, Ga. — James Billy 
Courson, 48 metų amžiaus,'dėl 
traktoriaus pavogimo teisiamas 
Georgijus aukštesniame teisme, 
ramiai išklauss teisėjo sprendi- . 
mo,.kad kaltas, ištraukęs iš sa- 

;vo kišenės 22 kalibro pistolietą 
nusišovė. Spėjama, kad būtų ga
vęs 10 metų kalėjimo.

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 
.• « j

. Valandos pagal susitarimą.

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

Ofiso teL; HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

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 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an</ad. nuo 1-=^ Po pietų, 
iketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad.
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

c; pagal susitarimą.

— Naujienas galima užsisa-1 
Ryti telefonu, skambinant ad-j 
ministracrjai darbo valandomis. Į 
Taip kviečiama skambinti 
arba rašyf; prašant siųsti susi
pažinimui. i^LibuimcT vajaus 
proga N^ujiehos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokomai.pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus

(Pr)

JONAS PELANIS
Gyveno 2558 West 69th St., Chtcagoįe.

Mirė 1976 m. balandžio mėn. 28 d., 6 vai. vakare, sulaukęs 67 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Druseikių km., Biržų valse., Biržų apskr.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje brolis Jokūbas Pelams su šeima, bro

lienė Marija Pelanienė su šeima ir Amerikoje giminės, draugai ir pa
žįstami. .

Priklausė Biržėnų klubui ir Lietuvių Evangelikų Reformatų pa
rapijai. - ‘

Kūnas bus pašarvotas Lackiackavičiaus koplyčioje, 2424 West 
69th St, penktadienį, balandžio 30 d. 5 vaL po pietų ir 7 vai. va
kare įvyks su velioniu atsisveikinimas. *

Laidotuvės šeštadienį, gegužės 1 dieną 10 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios ir bus laidojamas. Lietuvių Tautinėse kapinėse.

A. a. JONO PELANIO giminės* draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
brolis, brolienė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso lelef.: HEmlock 4-2123

JRIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
kokią

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11.

2850 WMt 63rd St., Chicago. IU. 60629 
Talat: PRoipect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

$6.00 V
$6.00 ;
Gn»- į

Naujienose galima gauti puikių knygų* kurios papuoš bef 
knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis* PENKTIEJI METAI, gražiai |rišla, 592 psl
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai psl --- ------
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ii tomas, 

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

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais $2,00; D dalis. 225 psL. įrišto — $3,00. minkš
tais viršeliais ___ _  _ _____________ __ _ ____

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

šeliais. ----------------------- ...------ —
Juozas Liūdžiu RAITAI, 250 psl.__ _____ —
P. Lfūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL _______ ___________ ______ __________—
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai .

170 P81. --------------------------------—i-------- -------$100
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai ___ ______ __ $3.00
Khygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

N A U J IBNOS,

$2.00 
$530

$3.00

1739 S. Halsted SU CNcaro, At 60W8. — Tek HA l-€10fr

VA'.-JT ..ūš* - 7 .TKa:
YaA HAKšTlb _ AKYSE

FIGHT HEART DISEASE

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

SEKMADIENĮ, geg. 2 (L. 2 vai. 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.

Bemtce Žemgalis, fin. rast.

Div, Generolas Vyčio kryžiaus kavalierius MIKAS RĖKLAITIS mū
sų brangus vyras, tėvas, brolis senelis ir svainis amžinybėn iškeliavo 

y. “Ovo 34 d., 9:45 vaL vakaro. Palaidotas Chicagoje šv Kazimie- 
ro lietuvių kapinėse balandžio 5 d.

Gilią ūr nuoširdžią padėką reiškiame Ekscelencijai vysk. V. Briz-
Vy ouio lankymą ligoninėje, maldas koplyčioje, asmeniškai pa- 

reikštą mmojautą ir dalyvavimą šv. Mišiose už velionio sielą. Gilią pa- 
f*eM Svc. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui A. Zakarauskui už 
lankymą velionio ligoninėje suteiktą jam paskutini palaiminimą įr 
maldas koplyčioje. Nuoširdžią ir gilią padėką tėv. J. Borevičiui SJ 
už maldas Petkaus koplyčioje, gedulingas šv. Mišias Svč. M. Marijos 
Gummp parapijos bažnyčioje, prasmingą pamokslą jr palydėjimą ve- 
liomo į kapines. Nuoširdi padėka kanaunikui V. Zakarauskui už ve
lionio palydėjimą i kapines ir gražiai atliktas laidojimo apeigas, asis- 
tuojant tėv. J, Borevičiui, SJ. Nuoširdi padėka operos solistei Vargą, 
ntai Momkienei už įspūdingą giedojimą bažnyčioje šv. Mišią'metu už 
velionio sielą. Speciali padėka inz. J. Jurkūnui už suorganizavimą ir 
pravedimą įspūdingo atsisveikinimo su velioniu koplyčioje balandžio 
4 d. GiU padėka priklauso visiems su velioniu atsisveikinusiems ir jo 
gyvenimo kelią savo žodyje isriskinusiems bei jo darbus ir asmenybę 
įvertinusiems: Kūr. Sav. S-gos pirm. J. Švedui, LVS Ramovės c. v. pirm.
K. Dabulevičiui, Pedagoginio Lituanistikos Inst atstovui prof. dr. P.
Jonikui, Lietuvių Fondo tarybos pirm. dr. G. Balukui, L. T. Namų Di
rektorių tarybos ir valdybos vardu inz. J. Jurkūnui, PLB tarybos at
stovui tėv. J. Borevičiui, SJ., Am. Liet Tautinės S-gos atstov. P. Bu
cui, Vas. 16 Gimnazijos būrelio atstovei O. Zailskienei, BALFo atsto
vui kun. A. Trakiai, LB Marquette Parko valdybos pirm. P. Indreikai, 
Dzūkų D-jos valdybos pirm. P. Nadui, ALVUDo atstov. A. Kavesai ir 
VISTA velionio bendradarbiam: italui A. Faustini ir ukrainiečiui L. 
Kazanewsky. Nuoširdi padėka muz. A. Kalvaičiui už gedulo nuotaikai 
pritaikytą įspūdingą vargonavimą baigiant atsisveikinimą koplyčioje. 
Nuoširdi padėka V. Kulikauskienei ir J. Jurevičiui už atvežtą Lietuvos 
žemę, tėv. J. Borevičiaus, SJ., kryžiaus ženklu užpiltą ant karsto, nu
leidžiant jį duobėn. Nuoširdi padėka visiems velioni lankiusiems li
goninėje pareiškusiems jam guodžiančius ir vilti teikiančius žodžius, 
šiuo atveju čia ypatingai didelė padėka priklauso velionio VISTA 
bendradarbei. Aldonai Rimienei., Nuoširdi padėka visiems giminėms, 
bičiuliams, draugams bei pažįstamiems dalyvavusiems šermenyse, pa
maldose bažnyčioje, palydėjusiems į kapus ir pa reiškusi ęm $ užuojautą 
asmeniškai, laiškais bei spaudoje. Atskira padėka J. Stankūnui, pa
reiškusiam užuojautą asmeniškai savo ir kitu 3-cio Dragūnų Geležinio 
pulko karininkų vardu. . '

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms ir vietoje 
gėlių Lietuvių Fondui, Lietuvių Tautiniams Namams bei kitiems kil
niems tikslams.

Atsisveikinimo metu prie velionio karsto koplyčioje garbės sargy
bą ėjo: kur. sav. J. Tamulis ir A. Urbonas; LVS Ramovės Chicagos sk. 
ramovėnai: K. Leknickas, J. Stankūnas, J. Bumeikis ir P. Bumeikis;
L. T. Namų; J. Jurevičius ir C. Modestas; Liet. Taut. S-gos: A. Pimpė 
ir P. Vėbra, bfiems nuoširdi padėka. Taip pat nuoširdi padėka grabne- 
nešiams: J. JTamaliui, A. Urbonui, K. Juskaičiui, J. Stankūnui, J. And- 
rašiūnui, inž. J. Jurkūnui, J. Jurevičiui ir P. Vėbrai. Atskira padėka 
LVS Ramovės Chicagos skyr. valdybos pirm. K. Juškaičiui už parūpini- 
mą tautinės vėliavos, kuria buvo karstas pridengtas ir kurią jis įteikė 
po laidojimo apeigų velionio broliui gen. št. pik. Antanuk Dėkojame 
koplyčios direktoriui Donald Petkui už rūpestingą laidotuvių tvarky
mą ir su tuo surištų kitų reikalų atlikimą.

> -y » • > • * *- - ■ .
Giliai nuliudė:

v -r- Z .
žmona, dukros, brolis, sesuo, brolėnai, svainiai ir. kiti giminės.

AUGUST SKIPITIS
Gyveno 4140 South Albany Avenue

Mirė 1976 m. balandžio 28 dieną, 5:15 vai. vakaro, sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoje, Sidabravo par.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Ann Stewart, žentas Almon, sūnūs — An

thony, marti Marie ir August, marti Virginia, 5 anūkai, 5 proanūkai* 
sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Illinois Bell Telephone pijonierių organizacijai.
Kūnas pašarvotas Laidotuvių koplyčioje 4256 So. Mozart St.
šeštadieni, gegužės 1 d. 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. August Skipičio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviepiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, sūnūs, giminės.

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

JUOZAPAS PETKUS-PETKEVIČIUS 
Gyveno 6742 South Claremont Avenue

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

Amerikoje išgyveno 26 metus.
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.

Šeštadienį, gegužės 1 dieną. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios Į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A. a. Juozapo Petkaus-PetkeviČiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 

1 patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka: 

žmona, giminės, artima draugė.
> Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL- RE 7-8600.

pi

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
1 KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

♦ • •
^Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristum?*. — Rom. 13114.

Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri
imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra bai
gus darbas; negalimą tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo piaskujinių įr būti patinkamais Dievui.

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

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

PETKUS
, TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

į TRYS MODERNISES KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

f ------------------
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ROCKFORD, ILL
Trumpos žinutės

Apie vasario 16-sios minėji
mą esu anksčiau aprašęs. Šį 
kart i tik pranešu, kad aukų su
rinkta iš viso $1,100 ir visi pi
nigai pasiųsti Altos centrui. O, 
be to, turiu pažymėti, kad Rock
fordo Lietuvių klubo vadovybė, 
klubo salę leido naudotis nemo
kamai. Taigi, vietos Altos val
dyba yra pareiškusi padėką. 
Kartu siunčiu ir aukotojų sąra
šą. Jai kas pastebėsite bet ko
kią laidą, prašau tuojaus pa
skambinti kasininkui A. Pociui 
:elf. 877-9686, klaida bus tuo
jau pataisyta.

Be to, noriu pastebėti, kad 
nūsų didžiosios kolonijos paim- 
?zbui opjojjpo>i hizpzXABd hą 
<oloniją. Gal kas paklaus ko
lei?

kutina? rii..plV3, kuria yra pa-į $5 — Earzdukaž K., Jamei-j 
guldytas šv. Antino Įygoninėje. kienė K., Trukšnys J.t Idzelis O., 
Kaip girdėjau jau ^ąisosi po gai*^Ja^imČ4en^'Rr Pąii®nis'J^r-šei< 
to širdies smugifh—: ma, Jasinskas K., Sąlučkienė M.,;

Salučka K,, Petrutienė I. X, SŠ- 
lučka V. S., Petrutis J., Makū
nas J.

$4 — Marienė Br., Smith Ted.
$3 D. S.; $2 Daukienė

Padvaiskis.
Surinkta aukų .......
Iš kasos pridėta.......

Iš viso

to širdies smūgio-.—
Rockfordiečiai linki Dr.V. PI to

liui kuo greičiausuiai pasveikti 
ir stoti i kultūrinį darbą.

Taipogi serguliuoja,. niekur 
nebesirodo mūsų garsusis “Žval
gas”,, t. y. Juozas Bacevičius. 
Spaudoje irgi mažai bepasirodo. 
Juozai pasveik ir imk plunksną 
į rankas.
Rockfordo ALT Vasario 16-sios 
minėjimo 1976 m. vasario mėn/' 

22 d. aukotojų sąrašas

$142 — Vytauto Didžiojo Šau
lių Rinktinė.

$60 — Dievaičio Perkūno klu
bas. '

51,076

$1,100 
Augis

čiiK. Joną# tini i-.. Dana Liūly- ■ 
įįąjtė ir Bernardas žeinąjlailis^ 

*—noite larėto' TTrokglftif 
tėvų dė^etniui - i ; ■ rr;;

Y'ra šaukiamas visuatinįs tė 
vų susirinkimas š. m. gegužės 
mėn. 1 d., 9:15 vai. ryto, mo
kyklos patalpose. Tėvų komi
tetas duos .pranešimą apie iždo 
stovį ir mątipę veiklą.

Labai nuoširdžiai prašome 
tėvus dalyvauti šiaine susJrin
kime, nes visiems turėtų rūpėti 
mokvklOs ireikalai.

.n *' ■ x: ■ i į.Tėvų Komitetai

Dėmesio Liet. Spaudos Klubo 
nariams

u=-< 11 T"..... .Jifc-gjsi ■;------- = X
HELP WANTED — MALE

- - parbininkM keikit 

J Č 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. 343-1201.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia 5

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai. Žemė — Pardavimui
REAL ESTATC W8 SAL 
Namai, Žemė — Pardavim

, PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
XB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I5SIM0KĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

O todėl, kad visi dirba išvien, 
okių skaldymosi nepri pažįstam 
r yra jau anksčiau pasakyta, kad 
okie skaldytojai — bendradar- 
nautojai nekiškite savo nosies 
į Rockfordą, b nusvilsite. Ir 
;tai, pasižiūrėkite į aukų sąra- 
ą ir pamatysite, kiek kas au- 
;ojo Altai.

Ateis rinkliava Balfui irgi vi- 
i mielai aukoja, aukos ir L. B. 
ik ne tai, kuri bendradarbiauja 
r leidžia knygas, nuodydami 
ausų gražųjį jaunimą. Argi ne- 
aikas 
i?...

tokių veikėjų atsikraty-

Susirgimai 
netikėtai susirgo žymusštai

lockfordo veikėjas daktaras Va-

For newly opened Nursing Home. 
Day shift. Must have own transport
ation. Free meal. Permanent posi
tion.
BALLARD NURSING CENTER

< 9300 BALLARD ROAD
Des' Plaines, Illinois

r-\ P&OTįe 299-0182

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. cermai. Roa<’ Chicapn J}’ Virginie 7-7'

1 , 
!

— Kazimieras tflevicius su 
žmona iš Argo apylinkės lan
kėsi Naujienose pratęsti pre
numeratą, pasirinkti lietuviš
kų knygų, pasimatyti su pa
žįstamais tarnautojais. Ta pro 
ga .jie palinkėjo Naujienoms 
geros sėkmės- ir įteikė dešim
ke Masinu fondui. J ■

. ....................  i . . , .. . ...
— Ponia M. 3iatijosaitis, Ro- tarnautojų Krivūlės klubo val- 

chester, NY, pratęšdama prenu
meratf atsiuntė Naujienų pa- 7:30 vai; ‘.valu. Vytauto .-Didž. 
rainai‘4;d6L Tiek pat atsiuntė 

' Domicėlė i‘ Andriulienė iš Hart. 
MicHJ'Nalijienų vadovybė vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dė 
koja." Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platin-

D., Polikaičio šeima, Undraitis.|tj. visi lietuviai kviečiami at- 
kreipti savo dėmesį į Naujie
nas, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmeniškų 
nuomone jas užsisakant Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai. 

. .< ■ ' j ■ / ‘
— T. Sereikienė, Los Ange

les, Gal., išrinkta Birutės d-jos 
pirmininke, A. Balsįenė-vice- 
pirm., V. Andrašūnienė—sękr,. 
E. Skirmantienė — ižd., S. 
Puikūnienė — ypatingiems rei
kalams, N. Apeikienė — ry
šiams, L.. Stadalninkienė B. 
Venckienė — revizijos komisi
jom

Los Angeles šauliai ruošia 
nuotaikingą balių gegužės 8 d. 
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje su įvairia pro
gramai ir šokiais, grojant La- 
valos orkestrui. ..

— Sol. R. Ringytė ir.H. Paš
kevičius dalyvavo Los Angeles 
skautijos Stovyklavietes komi
teto surengto baliaus progra
moje. ' .

— Muz. Jono Žuko vargonų 
muzikos koncertas bus gegužės
2 d. 7 vai. vak. Marquette Par
ko Lietuvių parapijos bažny
čioje. Koncertą ruošia švėkš
niškių draugija.

— Sol. Dalia Kučėnienė, akt. 
Laima Rastenytė ir kompož. 
Darius Lapinskas dalyvaus ak 
toriaus Leono Barausk'o plokš 
telių pristatymo visuomenei 
programoje šį sekmadienį 6 vai. 
vak. Jaunimo centre.

— Toronto Lietuviu namuo
se veikia lietuviškos spaudos 
skaitykla. Įėjimas laisvas ir 
nemokamas veiklos valando
mis. Svetainėje Lokys rehkasi 
daugelis-' sįiorto mėgėjų sekti 
sporto įtykius per TV.

— Montredlio Lituanistinės 
mokyklos Yrtokiniai kasmet Va 
sario 16 proga išleidžia patrio 
tinio turinio laikraštėlį “Lieps 
na”, šiemetinis turi net 2 psl. 
Jj redagavo Irena Adamaitytė 
ir Rima Jurkutė taip pat būre
lis talkininku-Linas Staškevi- c

$50 — Keršys Vį, Dr. Plioplio 
šeima, Dr. Surantienės šeima,. 
Šernas J., L. B. Puockfordo apyl.

$25 — Pocių šeima^Rockfor
do Pensininkų klubas, SLA 77 
kuopa, šernas P., ir šeima, Ka- 
pačinskas A., Kiznis J. V., Sma- 
tavičius A., Tikuisis S. A,

$20 Rutkauskų šeima, Klav- 
canienė E., Stankaitienė/ : M., 
Staškauskas J., liacys A.-‘-- j

$15 — Augutis J. N., Bubelis1
J. , Gimžiūnas A.

§10 — Daukša Br., Mockus
K. , Nekrašius Br., Eubelienė Dį 
Liet. Klubo Moterų skyrius, O.

J. O., Bielskis J., Dičiunieriė K. 
N., Kinka A. O., Čepulis. L. M., 
Gustuf A., Osepavičius C., Špo
kienė St., Dičiunienė O., šernas 
E. Dagys J., iDr. Bielkus ir šei
ma Bacevičius J.

SIUNTINIAI Į LIETUVA ’ _ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT I NAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA , __
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 3 T.eL WA 5-2787
Didelis pa$irinkirria$~gerbs!' rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

wr.IĮ' SKAITYTOJU VA.IUS
AUJiENOMS šiemet suėjo 60^ metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Nauiienų platinimo vajus.

Mj.HENOS tvirtai ^ovl Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
□eidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais

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

\UJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
elodama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
audos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
audinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
ip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
viskų reikalų renesanso.
MNUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pust' metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam meru 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn, — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

•ašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
SMr » .MK į» a* M M* «■ w M M m ima

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St^
Chicago, UI. 60608

j Siunčiu________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

IVARDB IR VARDAS ______________________________

3RESAS__________________________________________

- NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — FRIDAY, APRIL 30, 1976

jš. m., gegužės 2 d. (sekmadie
nį), 5 vaL vak., “Naujienose”, 
1730 So. Hą^ed St., šaukiamas 
Chicagoš Ūetuvių Spaudos 
Klubo susirinkimas.

Klubo .Valdyba

RENTING IN GENERAL 
N u o mos

— Buv. Lietuvos, policijos

dyba š. m. gegužės mėn. 15 d.

šaulių Rinktinės namuose ren
gia metinį parengimą. 2417' W. 
43rd.. St. (buv.,; Hollywood). 
Trumpa meilinė programa pri
taikyta motinų pagerbimūi, ku
rią išpildys jauna solistė Aušra 
Baronaitytė, e muz. Alonigirdas 
Motiekaitis ir kiti, šalta ir šilta 
vakarienė, turtingas baras ir 
šokiai grojant- Markausko or
kestrui Įėjimo auka $7.50. Nuo 
širdžiai kviečiame atsilankyti. 
Dėl rezervacijų skambinti tele
fonais 523-0148 arba 434-0914.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su 2 miegamais 2-me aukšte Cicero 
prieš šv. Antano bažnyčią. Telefonas 
863-1636 anksti rytą arba vėlai vaka
re. .

MTRQUETTE PARKE išnuomojamas 
7’kambariu butas. Kreiptis Telefonu

į —^Brighton Parko Namų Sa4 
viriinką klubo gegužinė įvyks 
gegužės mėn, 2 d,, sekmadienį, 
12 vai. Vyčių sodelyje, 2455 W. 
47th St. ,'Vų.L (Pr)

RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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. 
^6-6649 nuo 12 vidudienio iki 7 v. 
vakaro. Taip pat ir apžiūrėjimui tin- 
kį- tos pačios valandos.

PIRKSIU 2-jų BUTŲ namą Marquet
te Parko apylinkėje. Pageidaujama į 
vakarus nuo Washtenaw Ave. TęL 
437-3599,. < :

IR GYVENKIME. ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvai 
ras. 4 auto mūro garažas. Pati 
jums, Marquette Parke. £86,00

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

. - — Chičagos Lietuviu Tary
ba J.976 m. gegužės mėn. 1 d, 
3 vai.; šaukia" nietinę kon
ferenciją, kuri įvyks Chicago 
Savings įr Loan" Ass o c. patalpo- i 
ser 6245 So. Western Ave. Lie- - 
tuviškoji visuomenė ir organi
zacijos kviečiamos joje skait
lingai dalyvauti. (Pr.)

BRIGHTON ~ PARKE parduodamas 
labai švarus 2 butų po 4 kambarius 
medinis namas, šildymas gesu, pilnas 
rūsys ir pastogė.-vandens neprisisun- 
kiama rūsis. Kaina $27,000. Plates
nėms informacijom telefonuoti

VI 7-2590

ARTI 73 — California 20 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūi 
2 auto mūro garažas. Labai pat 
lūs gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui 
kiekvienam žmogui galima gera: 
kti 2 aukštų mūro namą, luk 
kamb. butas ir .modernus biznis 
mas pneš 18 metu statytas b 
prieš Marquette Parką. $38,00(

Krivūlės Valdyba

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

. LIETUVIO-
DRAUGAS 1TR RTCDILTS

— DaiL A. Petrikonio tapy-; 
bos darbų paroda, atdara 7 die
nas savaitėje nuo 10 ryto iki 
6 vai. vakaro, o, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo. 10 ryto 

9' val. vak. Marquette Meno 
3215. 63rd St, 

prie Kedzie Aye. Tel. 436-2112. 
Visi kviečiam? atsilankyti, (pr.)

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

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
fįnansuoja
r 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 W0PA,

9 kambarių kaip naujas ranc 
virtuvės. 2 vonios, hauii kam 
Arti Brighton Parko. Galite gre: 
imti. $36.500.

2 BUTU modemus mūro nam; 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, 
gatvė Marquete Parke. $36,600

MODERNUS 4 BUTU mūras 
auto mūro garažas. Atskiri šild’ 
Cent air cond. Arti Maria Higl 
Š45.500.

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

Krkitę pa^sario įr^Motinps Dienai ? 
DQVANAS! Taupyriio pardavimas iš dirbfu- 
. • ‘į' ' Adų?sandęĖo; Y ’

Sekmadięnį, gegužės 2 d. nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietą
Didžiausi-kainų sumažinimai Philmaid apatinukams- Pižamos —. Ilgos— 
ir trumpos suknios — Datbui suknelės — Ugi ir trumpi marškiniai — 
Medžiagų gabalai — Apsiuvinėjimai — Puotmėhčsr Nailono, satinos, 
trikotažo, ir kitų medžiagų, drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.

SPECIALŪS MEDŽIAGŲ MAIŠELIAI TIK 50 CENTŲ! 
Visos karnos yra tik maža eta lis krautuvių~lcainos

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

Daug vietos mašinoms. Pasakykite draugams ir atvykite kartu. >

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi- savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybą pievelės išauginti. Reikia /patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agrdnomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi . -- - 4

□VVJLDŲ X LD V*

Knygelėje surašyta viskas, J kad _ liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja Užvadavusieji 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: , ' : -----—— -----

-T*

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

Nesenai išėjusi laukta ,Y' ■ . ! r \
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ 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

A. T V E R A S 
laikrodžiai ir brangehybrs 

Pardavimas ir Taisymai
M46 WEST 69fh STREET ' 

Republic 7-1M1
V —

I ! H.U . ... , , , J . ■ —M,.,. U, ,1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava į 
Chicago, III. SO63X T»L YA 7 5980

_ -- ....

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
'’NAUJIENOSE’’ — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Lietuviv kaina; '•ysdien nuo pirma
dienio iki peuKtadienio 12:30— 

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

. TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST ttrd ST^ CHICAGO

Telef. 434-4686 J x
V------

Didžiausias kailių

pas vieninteli
lietuvį kailininką

Chlcagoje ------

NORMANĄ

185 North W»b**h Avenue

263-5826 
(ptaigoa) ir 
677-8489 

(buto)

RUDS REAL ESTĄ
PIRKSIT _ PARDUOSIT — 

NUOMOS1T.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

• +369 ARCHER AVE. CHICAGC 
Tel. 254-5551

REMONTO APVT.TVKETE ' 
135-TA IR ARCHER AVĖ

Tel. 257-5861

LEMONTE. netoli 134 St. ir Ar< 
oardnodami vieno akro sklypai n 
statybai..

Tel. 257-7978 ,

M. A. §:mku s
Rea! Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-74 
Taip pat daromi vertimai, gimir 
iškvietimai, pildomi pilietybės p 

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTO1 
Namu Statyba Jr Remontas

Visi namo ir perstatymo dar
Kambariu pristatymas, porčiai, 
dimy kambariai, rūsys, maudyi 
virtuvės mieoamieii, anmušir 
Mažam kontraktoriui reikia da

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS, 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO.

Tiktai $70 pusmečiui automobili 
Liability apdraudimas penainlnkar

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
SM4775

State Farm F .re and Casoaių CorrpžnyĮ

HOMEOWNERS POLICY

Call /Frank Zapolis 
3108ĮĄ W. 95th St.

r....... i
fTATt FARM

GA 4-8654 INtURANCf

SKAITYK IR KITAa PATAI
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS*




