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HOUSTON, Texas. — Dar ne visi balsai suskaičiuoti
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TEXAS BALSUOTOJAI PASISAKO UŽ

šešta
dienį vykusių pirminių, rinkimų, bet atrodo, kad Ronald Reagan 
gauna daugiau balsų, negu prezidentas Fordas.

Reagan buvo nusiminęs ir ~ = 1 ~ ~
nehUTO tikras ar jam vertis KisingeHS StCngiaSl 
kandidatuoti, bet dabartiniu} °

kad galėtų aktyviai dalyvauti! MONROVIA.— Būdamas Li- 
piririihiuose rinkimuose. j berijoje, Kisšingeris pareiškė,

Prezidentas Fordas turi daug 
pritarėjų, bet patys turtingiau
sieji Texas biznieriai neprita
ria prezidento Fordo vedamai 
politikai. Jie yra įsitikinę, kad 
buvęs Kalifornijos gubernato- 
bus griežtesnis keliais atvejais.

Demokratų balsus ;. 
nusinešė Catteris

Demokrat ųpartijos pirmi
nius rinkimus laimėjo Jimmy 
Carter,^Kandidatavo Texas de
mokratas Lloyd Bentsen. Jis 
yra .senatorius, turi politinius 
ryšius, bet Carteris jį sumušė.

Trečioje vietoje stovi’ Aląba- 
mbs gubernatorius George ^Val

• kad JAV mielai pripažintų ru
sų remiamą Angolos vyriausybę 
ir suteiktų ekonominę pagalbą, 
jei angoliečiai iškraustytų 15,- 
000 Kubos kareivių iš Angolos. 
Tolismesnėje kalboje Kisingeris 
pažadėjo afrikiečiams 200 mil. 
dol. ekonominę pagelbą ir pabrė
žė, kad jo reikalavimas Įvesti 
juodųjų režimą Rodezijoje nebus 
kraujo praliejimo priežastimi.

Tarpkitko Kisingeris pažadė
jo: 1) 200 mil. dol. kontribuciją 
Į tarptautinį fondą afriekiečių 
ekonominiams reikalams, 2) 15 
mil. dol. dovaną per afrikiečių 
pramonės išvystymo fondą 3) 
sųmaži nti tropinių vaisių ir ki-
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I KISINGERIS SIŪLOSI TARPININKAUTI
TARP BALTŲJŲ IR AFRIKOS JUODŲJŲ

Reikalauja, kad Sovietu Sąjunga hl Kuba 
atšauktų savo karius iš Angolos

DAKARAS, Senegalija. — Sekretorius Hėnry Kisingeris pa- i 
tarė ne tik Rodezijos vyriausybei pradėti pasitarimus su juodu- 
kais valdžiai perleisti, bet padaryti tai dviejų, o vėliau trijų metų į- 
laikotarpyje. Jeigu dabartiniai valstybės atstovai šitų žingsnių 
nesiims, tai bus bereikalingas kraujo praliejimas.

'i■ -i. I
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Taip atrodė Amerikos Vidurio V aka r y paroda 1905 metais, kurioje ūkininkai galėjo pa
sižiūrėti į naujus ūkio padargus, o jaunimas galėjo pasižmonėti. Dabar parodos jau turi visai 
kitokį pobūdį, bet Amerikos ekonominiam gyvenime jos vaidina didelį vaidmenį.- Žmonės vyksta 
į parodas, kad galely pasinaudoti naujausiai^ išradimais ir pagerinimais.

ži-

Sekretorius Kisingeris pasakė 
svarbią Afriką liečiančią kalbą 
užsienio ministerio specialiai 
sukviestiems valstybės vyrams 
ir laikraštininkams. JAV yra 
pasiryžusios padėti visiems afri
kiečiams, bet jis kreipia specia
lų dėmesį į Pietų Afrika ir Ro- 
deziją. Jis pabrėžė, kad Jungti
nės Tautos reikalauja pilietinių 
teisių visose Afrikos valstybė
se. JAV, Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir kitos valstybės 
pritaria šiam reikalavimui. Da 
bartiniu metu niekam ne pas
laptis, kad Rodeziją ir Pietų 
Afriką valdo baltųjų mažuma. 
Jis pastebėjo, kad mažumos tei 
sės taip pat privalo būti ap
saugotos.

Sekretorius. Kisingeris paste 
bėjo/ kad jis yra pasiryžęs 
abiem Pietų Afrikos valsty
bėm padėti vesti pasitarimus, 
kad valdžios perleidimas būtų 
be kraujo praliejimo. Sekreto
rius pareiškė įsitikinimą, kad 
visuomet geriau tartis negu 
problemas spręsti jėga. Jis yra 
įsitikinęs, kad pasitarimai yra 
naudingi abiem pusėm.

Kisingeris buvo paklaustas, 
axL JAV pripažintų dabartinį 
Angolos režimą, krašto gyven
tojams primestą sovietų gink
lais. Kisingeris atsakė, kad 
JAV pripažintų dabartinę val
džią, jeigu išvyktų sovietų ka
ro patarėjai ir Kubos kareiviai. 
Kol valdžia laikosi svetimos 
valstybės ginklais ir kareiviais, 
tai nėra prasmės jos pripažin
ti, nes sprendinius daro sveti
mųjų primestos iškamšos.

Sekretorius Kisingeris išdės
tė platų ir didelį planą, kuris 
galėtų iš Sacharos padaryti 
vieną derlingiausių ir svei
kiausių vietų pasaulyje. Jis pa
reiškė, kad JAV yra pasiryžu
sios padėti/pertvaYkyti Afrikos 
vandens atsargas. Dabartiniu 
metu didžiausios upės neša 
vandenį į vandenynus, tuo tarp 
kai tas vanduo galėtų laistyti 
sausus Afrikos plotus, kurie 
duotų ne tik afrikiečiams, bet 
ir kitiems.

JAV nori, kad Afrika netap
tų kitų valstybių kolonija, kad 
patys gyventojai išmoktų savo 
reikalus tvarkyti be užsienio do 
minacijos. Afrikoje labai svar 
bus yra sveikatos klausimas. 
Kisingeriui atrodo, kad jj būtų 
galima išspręsti su amerikie
čių technine patirtimi ir turima

itTSugriuvo Italijos 
vyriausybė

Roma. — Italijos krikščioniu 
demokratų sudalytoji vyriau
sybė tegalėjo išsilaikyti valdžio 
je 11 savaičių. Minisleris pir
mininkas Aldo Moro, spaudžia 
mas, netvarkos ir ekonominės 
krizšs, balandžio 30 d. įteikc 
Italijos prezidentui Giovani 
Leone vyriausybės atsistatydi
nimo raštą. Prezidentas, kaip 
visada tokiais atvejais yra da
roma, papralė ministerių pasi- 
linkti valdžioje iki bus suda
ryta nauja vyriausybė.

-Manoma, kad prezidentas 
greitu laiku paleis Italijos per- 
lamentą ir paskirs naujus rin
kimus birželio mėnesyje. Dau
guma italų yra įsitikinę, kad 
per ateinančius rinkimus Ita
lijos komunistai laimės dau
gumą atstovų. Kaip inia, pas
kutinėse rinkimuose jie surin
ko 1/3 Italijos balsų ir tik 2r'< 
atsiliko nuo valdančios krikš
čionių demokratų partijos.

įvairūs motyvai verčia i 
lūs balsuoti už komunistų par
tiją. Bus ir tokių, kurie už juos 
balsuos iš keršto, krikščionių 
demokratų partija, tiek daug 
metų valdžiusi Italiją, nesuge
bėjo pravesti reikiamų refor
mų ir kraštą privedė prie chao 
so.
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Vyriausybė tirs 
plieno kainas

VAŠINGTONAS. — Kaip
nia plieną gaminančios bend
rovės žada paekelpti plieno 
kainas 6%. Plieno kainų pakė
limas pabrangins visą žmonių 
pragyvenimą. Amerikos vy- 
riausvbė, tai turėdama omeny
je,. ruošiasi ištirti toki plieno 
bendrovių norą — pakelti kai
nas. Ji nori žinoti, ar plieno 
bendruovės kelia kainas rei
kalo verčiamos, ar tik pelno 
troškulio vedamos. P oto, ži
noma, darys reikiamas išva
das. '

f

»

t

?

st

’ reigūnai sako, kad departamen
tas apie Niksono bombardavimą 
radijo spinduliais, esant jam 
Maskvoje, nieko nežinojęs.
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liūs, kurie būtu naudingi visiem 
Kisingeris yra įsitikinęs, kad 
Sacharos dykumas galima pa
versti derlingais laukais. Kisin

Texas valstija didelė, pietie
čiai balsus lėtai skaičiuoja. Dar 
nesuskaičiuoti visi balsai, bet 
proporciją rodo, kad Reagan 
ir CaHeris gavo daugumą.

ekonomine pagalba. Be to. Af-I d. valstybės departamento pa- e ’ (M. a * A 1 X*. t V® T Grikoje reikia sutvarkyti susi-
Pr«xid»ntM Abraham Lincoln foto- siekimą, pravesti saugius ke- 

g ratuota s 1865 mėty balandžio 9 d. 
Ui pęnkiy dieny jis buvo nužudytas 
Washingtone. Prezidentas Lincolnas, 
laimėjęs karę, buvo pasiruošę* skelb
ti plačią amnestiją pietiečiams, kad 
gaiety prezidentauti visam k raitu L
Kai kuriami, politikams prezidento gėrio kalba sukėlė susidomėji- 
Uhcdlno peticija nepatiko, todėl jis _ Ir huieutesc *• * *•_ m o Msojc Afrikoje.
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Pasikeičia valdžios
’ ■ ■ -e-

asmenys
TOKIJO. — šiaurės Korėjos 

žinių agentūra pranešė, kad iki 
šiol buvęs ministeris pirmininkas 
Kim II dėl blogos sveikatos pasi
traukia iš pareigų, o Į jo vietą 
š. Korėjos asamblėja paskyrusi 
diplomatą Pak Sung-chuI, pa
siūtus š. Korėjos prezidentui Kim 
U-sung.

Pak yra baigęs Toki joje Op- 
5; phia. universitetą ir yra buvęs 

du, kartu š. Korėjos užsienio rei- 
.kaliįministerių.

NewYorkoadvokatu 
sąjunga teisia Nixona 

‘ NEW YORKAS. — NBC ži
nių agentūra praneša, kad New 
Yorko advokatų sąjunga, kurios 
nariu yra Nixonas, prie uždarų 
durų ėmė svarstyti Nixono Wa
tergate kaltės klausimą, kai jis 
paprašė jį išbraukti iš advoka
tų sąjungos narių tarpo. Mat, 
New Yorko advokatų sąjungos 
taisyklės reikalauja, kad narys 
gali būti išbrauktas iš sąjungos, 
jei jis yra nusikaltęs.

Jei New Yorko advokatų są
junga nuspręs, kad Nixonas Wa
tergate byloje yra nusikaltęs ir 
tai viešai paskelbs, kaip taisyk
lės reikalauja, tuomet Nixono 
advokatai stengsis kaltinimą pa
naikinti, anuliuoti.

- įVėsus, debesuotas
Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:49

aidėti suorganizuojant tarptau
tini energijos institutą, kuris pa
dėtų Afrikos tautoms išdirbti 
reikiamus pažangos planus — 
žemės ūkio, pramonės, energijos, 
prekybos ir kitose srityse.

Connally užsigina 
visų Hughes turtų 
HOUSTON. — Tex. Buvęs 

Texas gubernatorius John B. 
Connally šeštadienį pareiškė, 
kad jis absoliučiai nieko bend
ro neturįs nei su mirusiojo bi- 
lijonieriaus Howard R. Hug
hes, turtais nei su jo testamen
tu.

Hughes testamentas (dar šiek 
tiek tebeabejojama dėl to tes
tamento tikrumo), buvo staiga 
rastas padėtas mormonų ban
ko 25 aukšte ant stalo Solt La
ke City, Utah valstijoje. Con
nally, kurs yra vienos stambios 
Houston, Tex., advokatų fir
mos narys, tą dieną, praeitą 
a ’ntradienį, buvęs Salt Lake 
City tik pasikalbėti su tos reli
gijos lydehiais “kai kuriais pa
šaliniais reikalais”.

Patty pasipiktinusi 
draugais

Los Angeles, Cal. — Patrici
ja Hearst, išsikalbėjusi su FBI 
policijos viršininku Charles 
Bates, pareiškė, kad ji buvo la
bai pasipiktinusi savo drau
gais, kai jie pradėjo sprogdin
ti josios tėvų namus ir reika
lauti didelės išpirkimo sumos.

Kalinė turi žinių apie sprog 
dinimų pasiruošimus ir atlik
tus nusikaltimus.

Tvirtinama, kad ji teikia po
licijai visas žinias apie buvu
sius savo draugus nusikaltė
lius. Ji yra įtikinta, kad liudi
jimas teismui gerokai suma
žins ir josios bausmę.

PAGYRĖ ANTANO VALUKO VEDAMI 
DARBA PROKUROTŪROJE

Jis yra gabus ir pasišventęs teisingumo 
departamento tarnautojas, — tarė Skinner

CHICAGO, Illinois. — šiaurės Illinois distrikto prokuroras 
Samuel K. Skinner pagyrė teisininką Antaną Valuką už veda
mą darbą. — Valukas yra gabus ir pasišventęs teisingumo de
partamente tarnautojas, — pareiškė Skinner^ ^;. .

Valukas sugebėjo įrodyti pri 
siekusiems teisėjams kelių nu
sikaltėlių blogus darbus ir pa
dėjo juos į kalėjimą. Skfhwer 
apgailestauja, kad Valukas iš
eina iš valstybinės tarnybos. 
Jis gavo didelės teisinės firmos 
Jenner Block kvietimą tapti 
bendrovės nariu. Jis turėjo iš
eiti iš prokuratūros prieš me
tus, bet,visi džiaugiasi, kad jis 
sutiko baigti kelias bylas ir da
bar pereiti į privačią tarnybą.

Valukas teismui įrodė
Fulle nusikaltimus

Prokuroras Antanas Valukas 
teismui įrodė Floyd T. Fulle, 
buvusio respublikonų partijos 
apskrities pirmininko padary
tus nusikaltimus. Jis padėjo į 
kalėjimą visą eilę suktų polili-j 
kų, kurie naudojosi savo aukš
ta padėtimi.

1971 metais jam teko pat
raukti teisman visą eilę fede
ralinės valdžios namų priežiū
ros tarnautojų. Jie ėmė kyšius, 
nekreipė dėmesio į patvarky
mus ir skriaudė naujus namų 
savininkus. Visa eilė pietų Chi 
caįįbs nusikaltėlių dar ir šian
dien tebesėdi už grotų.

AJbanijoM-SwMSL 
prosovietinė veikla 
VIENA. — Kaip žinia, Alba

nijos komunistinė valstybė ir jos 
vyriausybe,, vadovaujama Enver 
Hoxha, laikėsi raudonosios Kini
jos skverno ir ji buvo ir dabar 
tebėra jos globojama. Tačiau 
atsiranda pačioje Albanijoje 
žmonių, kurie norėtų šiltus san
tykius su Raudonąja Kinija nu
traukti ir prisiglausti po Mask
vos skvernu.

Kaip oficiali Albanijos žinių 
agentūra praneša, kad Hoxha 
kalbėdamas Albanijos ir kinie
čių darbininkų mitinge, kurie 
stato Albanijai plieno bei maši
nų įmones, pabrėžė, kad priešai 
ir revizionistai, kurie nori su
griauti socializmo statybą ir 
kurie nori suardyti draugiškus 
Kinijos-Albanijos santykius, 
rausiasi po Albanijos valstybės 
pamatais, norėdami įvelti į 
Maskvos revizionistų glėbį.

Esą, visi tie revizionistai yra 
susekti, suimti ir išmesti iš Al
banijos komunistų partijos.

Pabrangs paskolos
Yra ženklu, kad pagerėjus 

krašto ūkiui ir vienkart, kad 
pritramdžius infliaciją. Fordo 
administracija lindusi suvaržy
ti ^pinigų kiekį apyvartoje.

Wall Strret Journalas prisi
bijo kad toks vyriausybės el
gesys, suvaržyti pinigu rinką, 
gali pakenkti atsigaunančiam 
krašto ūkiui, kadangi lokiu at
veju pabrangs kreditas.

Libane rinnkimai 
atidėti savaitei

BEIRUTAS. — Libano par
lamentas atidėjo naujo prezi
dento rinkimus vienai savaitei 
ir rinkiniai įvyks gegužės 8 die
ną, pranešė parlamento pirmi
ninkas Kamel Assad. Atidėji
mas buvęs reikalingas kad bū
tų daugiau laiko dėl naujo pre 
zidento tartis su krikščionimis 
ir mahometonais po to kai at
sistatydino prezidentas Sulei
man Frenjieh, kurs buvo krikš 
čionis.
' Rinkimus atidėti parlamen
tas nutarė dar ir dėlto, kad mū
šiai tarp krikščionių ir maho
metonų tebevyksta Beiruto mies 
to centre, uoste, kalnų mieste- 

lionių išlaidas už kiekvieną Į liuose ir nustatytoje neutralio- 
nuyažiuotą mylią 20 centų, vie je zonoje, kur prezidento tin
toje ankšuiau bųvusių-12 centų, fermai turi įvykti;

Kongresmanai 
sukčiauja

NEW YORKAS. Wa 11 
reet Journal -balandžio 30 d. 
rašo, kad' Amerikos*' Atstovų 
Rūmų atstovai, pateikdami ke 
lionių išlaidų sąskaitas, padi
dina taransporto išlaidas. Kai- 
kurie atstovai, užklausti minė
to žurnalo, nepaneigia, bet sa
ko, kad jie tuo nenusikalsta, 
nes jų manymu lėktuvų keliau
ti <ar mašina važiuoti išlaidos 
esti tos pakios.

Rūmų administracinis komi
tetas 1975 m. birželio 1 d. pa
vėlino atstovams nurašyti į ke-

Maskva spinduliais 
bombarduoja JAV 

pasiuntinybę 
WASHINGTONAS. —

paslaptis, kad Maskvos valdovai 
laiks nuo laiko radijo spindu
liais bombarduoja Amerikos pa
siuntinybės tarnautojus ir pačią 
pasiuntinybę. Pasak ČIA agen
tų, kurie lydėjo tuometinį Ame
rikos viceprezidentą Niksoną. 
besilankantį Maskvoje, jog ru
sai ja . 10-59 m. bombardavo Nik
soną radijo spinduliais, bemie
gantį tuometinio JAV pasiun
tinio L. E. Thompson© bute.

Grįžę į Washingtona iš Mask
vos ČIA agentai apie radiacijos 
incidentą Maskvoje pranešė 
specialiame raporte savo virši
ninkams. Dabargi, balandžio 30

Iš Dakaro Kisingeris išskrido 
j Keniją, kad baigiu pasitari
mus su prezidentu Ken yata.



ALTO INFORMACIJA

Buvo priminta, kad ir Ame

vi u

skies E Ifaoo 5C5 000

Plėšikas pajėgė pabėgti, o po-

Chicago, III. 60608
YMO BONUS

Henry Kisingeirui 
sugedo viduriai

seeus f or 
financing

Kisingėris jau spėjo aplanky
ti Keniją, Tanzaniją ir Zaire. 
Jo vizito tikslas sustiprinti JAV 
ryšius su juodąja Afrika ir padė
ti išvengti kruvino ‘ rasių karo 
Rodezijoje.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegdady!

jeisru parasvsit

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU 
AMERIKOJE

Pagerbtos', .kompozitorių
V. Jakubėnas

happy dreams come true for years. 
,a Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

Dr. Kaunas ragino remti Lie
tuvių Operą ir dalyvauti Illi
nois lietuvių gydytojų rengia
mame bankete. *

Vincas Samoška kvietė vi
sus pirkti Lietuvių Prekybos 
Rūmų banketo, rengimo geg. 
16 d. Martinique salėje, tikėtus. 
Tame bankete bus įteiktos stir

' BELGRADAS. — Praeitą ket
virtadienį didelė sniego -audra 
siautė Jugoslavijos viduryje Sa
rajevo apylinkėse, kur pasnigo 
du inčai sniego, kurs maišytas 
su lietumi padarė kelius nepra
važiuojamus. šlapdriba siekė ir 
Belgradą, kur prieš keletą die
nų žmonės vaikščiojo vienmarš
kiniais, panašiaLkaip Chicago j e.

Jo liga vadinama lengvos for
mos ‘‘gastroenteritis”.

Miami skyrius, vadovaujamas 
P. šilo, .parodė d'aug energijos 
ryšium su iškilusiais Lietuvai 
pavojais dėl Sonnenfeldto pa
reiškimo Londone. Miami’sky
rius paruošė' 500 egz. laiškų 
prezidentui Fordui, ne tik pa
tys siųsdami į Washingtoną, 
bet* parūpindami gausius laiš
kų tekstus ir Juno Beach bei 
Lake Worth lietuviams siųsti 
prezidentui.

KINSHASA, Zaire, Afrika.— 
Dviem savaitėms atskridęs su 
taikos misija ^Afriką, valst. se
kretorius Henry Kisinger po vie
nos dienos Kongo upe ekskur
sijos su Zaires prezidentu Sese

Great
American

Dream
Machine

L Miško .vienuma, 2. 
nubunda, 3. Miškinis 
Kaimiečiai ateina, 5.

Miami Altos skyrius taip pat 
apylinkėje gyvenantiems če- 
koslovakam, estams, latviams, 
ukrainiečiams

Al tos valdybos posėdis
A terikos Lietuviu Tarybos 

valdyba balandžio 26 d. buvo 
>;; rinkusi posėdžio savo cent 
1’ K‘ie butinėje Chicagoje. Nu- 
si Matyta ir toliau remti Vlikąj 
\ pau finansais talkinant Eltos 
i radijo informacijai. Bus sten 
i i įasi giliau išsiaiškinti dėl 
T: ules fondo sąrangos ir veik 
los bei dalyvavimo jame. Bus 
ml ikontaktuota su Miko va
dovybe dėl pasikeitimo įgalio
tiniai, 
d :i iusią 
si vesti 
mažinti 
Lietuvą, 
informaciją

Amerkios Lietu vi u Tarybos 
centras ir skyriai rūpestingai 
veda akciją, kad JAV senatas 
rreiciau priimtų rezoliuciją. 
3i9. Alberto Vinicko vadovau-
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heUiviu kolonijų KreipMtey i kuopt. 
STTSTVTFNI HMO darbus

ti savo nuomonę. • 1 včtveri<r
Teko nemažai paraudonuoti žaizdomis. z* 

ir J. E. vyskupui dėl Draugo _________
draugiškumo ir krikščioniškos p|^KITe

jatiHrutiii duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment In 
iufdnce. Kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
i*Hn> ir gyvenimo pradžiai

duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdrauda 
:7 si CHM) 00 apdraudos tik S3 (M) mokesčio me'arrv.

\K< 'IDF7NTALE APPRMJDA naudinga visokio amžiaus asine 
mms. rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų

■ ams 1J7 S! OOO no akcidentalės apdraudos mokestis S2 00

tad 
Ccapotmded 

u a r t e r 1

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

Orkestrui baigus išpildyti 
kompozotoriausi -kūrinius, diri
gentas Henev, Mazer iškvietė 
ant scenos salėje .buvusį kom
pozitorių Vladą Jakubėną, ku
riam tūkstantinė salėje jo kū
riniu klausiu^ 'minia sukėlė 
milžiniškas ovacijas. .
, žilagalvis ię . lazdute pasi- 

ramšiuodamas Jkompozitorius 
Vladas Jakubėnas palenkė savo 
baltutę galvą besidžiaugiančiai 
salės publikai ir lėtu žingsniu 
sugrįžo į savo yietą. Chicagos 
simfoninis orkestras yra ne ei 
linis, bet žymus muzikos viene 
tas ir yrą koncertavęs ir sveti
mose valstybės ne vieną kartą.

- ■■ . CK

PREKYBOS RŪMŲ 
DARBAI

Lietuvių Prekybos Rūmų na 
rių susirinkimas įvyko šių me
tų balandžio 14 dieną Dariaus 
Girėno salėje. Susirinkimui 
pirmininkavo Juozas Bacevi
čius, sekretoriavo Bruno Gra- 
rnontas. Charles Austin parodė 
filmą Velykų temomis.

Leroy E. Johnson, mokesčių 
įstaigos atstovas, aiškino Ame
rikos mokesčių sistemą ir kaip 
įkainuojamas nejudomas tur-

Gi sielon kalbos solistas Al
girdas Brazis užtraukė Amen-' 
kai Ilgiausių metų.

Geriausiai atsimenu vieno’ 
jauna kalbėtojo pasisakymą,] 
kad skaitydamas Draugą riuo 
senai tikėjo, kad jis yra ir wi- 
sų lietuvių draugas, visų lietu-' 
vių laikrašti 
patarnauja, 
matė, 
rastis 
draugas ir ne visus lietuvius iy 
giais laiko ir pasitarnauja.

2212 WEST CEKMAK XOAD CHICAGO. TTI JNOK ftWlg
Petes Kazanacsk^s, Preūdeni ' Phone: Virginia 7«7747 

L - • ■ v- :jp. i
HOras: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1.. ' ’■>

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsrm’nimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtini” stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsą. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota 300 psL Kaina 7 dol.

CIKAGiETeS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir f’alangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta ) anglų kalbą

D KuroiHs, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Keliones j~Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

D. Kurartis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos perasytos lengvu, gražiu stiliumi

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

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

- Šie ir kiti leidiniai yra gaunami —
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST . CHICAGO, ILL. 60601

•t«ilanVj>n« flxrhc valandomis arba užsakant paltu *r oridadant 
xelr, ar pinigine oe-lalda

Nspręsta remti susi- 
komisiją, tižsibrėžti- 
akciją, kad būtų nu
mintai siuntiniams į 
Aptartos galimybės 

Apžvelgta skyrių 
numatant sustiprinti 

k- ntaktus su to daugiau reika- 
lir.'įomis kolonijomis. Svarsty
ti būdai stiprinti akci 
1 ū ų greičiau senato priimta 
rezoliucija 319 dėl Lietuvos 
inkorporavimo nepripažinimo. 
Svarstyta eilė kitų bėgamųjų! 
reikalų.

Posėdį pradėjo vicep. Teodoj (dem.) bal 
r?s Blinstrubas, toliau jį pra 
v~dė pirm
B? jų dar dalyvavo 
lauska:
A. Stasys, Eug. Smilgys 
Pakalniškis, O. Baršketyti 
Kuzienš, J. Pakalk a, E.
m :itė. J. Talandis, I. Blinstru
1 ienė, kun. J. Prunskis.

Lietuvių-'Organizacijų Bicen
tennial mitiėjime Chicagoje, 
McCormick - salėje, Chicagos 
simfoninis bricestras, diriguo
jamas Heney Mazer, išpildė 
Jakubėno muzikos 4vūrmiuš:; 
Legenda, Treciosios simfonijas 
II dalis, Minuętąs-Antrosios sim 
Jonijos -lUiJalis, -Intermezzo 
Rustico, “Miško šventė”, or
kestro šimtą Wai vos Juosta” ;te 
momis: 
Miškas 
šoka, 4.
šokis, 6. Žaidimas ir 7 Finalas.

pendijos lietuviams) studen
tams. T - ■ >

Prekybos Rūmai rengiasi da
lyvauti tarptautinėje parodoje, 
kuri įvyks liepos 1-18 dienomis 
Navy Pier salėje. Parodoje bus 
įrengtas Lietuvių Paviljonas, 
primenąs Amerikos 200 metų 
sukaktį. Rūmai prašo visus pre 
kybininkus nuoširdžiai šį pa
viljoną paremti. Lietu. Namų 
savininkai geg. 15 d. ruošia 
banketą parapijos salėje.

Pensininkų pirmininkas Skei 
vys pakvietė visu# narius at
vykti į pensininkų ^'ruošiamą 
banketą. < :

Naujų narių prisirašė šįė lie
tuviai. Frank W. Kody — sav., 
Eudukonis -Moving Co., Allen, 
šemetulskis ir Valeria Shaules. 
Minėti nariai šiisi'rinkimo no
riai priimti.

Stasys Patlaba

Nepaprastai didingai pavyko meilės sayo >artiniui, nepaslė- 
Chicagos lietuvių organizacijų piaųjai demonstruojamos Drau 
Bicentennial minėjimas MeCor go laikraščiu ^puslapiuose, 
mick salėje balandžio įnėn 
d. Be trukdytoju ir grasintojų rikai bei jos,-garbei Jaikraštis 
pastangų, prisidėjo"dar ir ne- atsuko savovšarganotą-nugarą, 
paprasto nepalankumo oro sa- Taigi, iš giesmės ir velnio yar- 
lygos. Sakoma, kad juo labiau do neišmesL*. / : 
draudžia, patarinėja, įsakinė
ja tą ar kitą nedaryti, ten nei
ti, tuo didesnis žmogaus pat-' 
ra ūkimas neklausyti ir nugalė-’ 
ti visas kliūtis pamatyti. j

Po pavykusio minėjimo, ku
riame dalyvavo tūkstantinės 
minios, atsigaivinimui su gar
bės svečiais ir didele minią svę 
ėių. buvo .užpildyfa baliaus 
Lindheimer sale.-- Čia nereikėjo 
skubėti^ hėreiEėjo sekti 'laik
rodžio švytuoklės, kad tik lai? 
ku būtų baigta programa, nes 
minėjimui pasibaigus, toje pa
čioje salėje jau vyko baleto 
ir kitų įvairenybių vakaras. 
Todėl Lindheimer baliaus sa-t 
Įėję visi jautėsi laisvai, turėjo, 
laiko pasikalbėjimams, vienam 
kita stikleliui išlenkti ir pasi
dalinti nuotaikom pavykusią 
pirmojo lietuvių Bicentennial 
minėjimo Chicagoje.

Kada svečiai užkando ir at
sigaivino, kaip ir pridera, at
sirado ir kalbų ir švelnesnio 
bei kietesnio žodžio, liečiančio 
mūsų Chicagos kas dienybę, 
ypač teko nemažai pasmerki
mo trukdytojų tresto galvoms 
ir pusgalviams.

Baliaus vadovu buvo dr. V. 
Balčiūnas. Jis leido tarti žodį 
kiekvienam garbės stalo sve
čiui. Baliaus gerybes palaimi
no malda kan. Zakarauskas. 
Trumpą žodį tarė J. E. Vysk. 
Vincentas Brizgys. Kalbėjo inž. 
A. Rudis ir M. Rudienė.

Stipresniu žodžiu prabilo dr. 
K. Bobelis, dr. Kriaučeliūnas, 
lituanistinio instituto direkto
rius Ignas Serapinas, Mikužiu-

No* E 
metairtyW 10 moothi (4*7 the first 
year). Bonda ava replmd tf loat, rtolet, 
destroyed. When needed they can be cashed ♦ 
at your bank Internet in not subject to atata ® 
or toad inaome tam. and Manai tax my 
ba mhmd wrfl rodacopėoa

jamas Lake County Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius jau 
pasiuntė JAV senatoriams 2J235 
raštus ir telegramas. Skatina
me ir kitus lietuvius šiuo rei
kalu panašų uolumą išvystyti.

Okupacija tik sustiprino 
laisvės siekimus

parūpino 20Q, tekstų siųsti Wa 
shingtoijan.^¥ ■

į Miami - bąluvių patriotines 
pastangas labai prielankiai laiš 
kais- atsiliepė Floridos kong- 
resmanas J. H. Burke, senato
rius L. Chiles ir kiti konkreso 
nariai. Lenkai atsiuntė Miami 
Lietuvių Tarybos • vadovybei 
tekstus savo raštų preziden
tui, Kisingeriui, senatoriams, 
kangremanams žžodžiu laisvi- Seko MobutU ir po jo garbei iš- 
nimo pastangose sėkmingai pa kelto banketo apsirgo viduriais 
laikomas- ryšys šu 'daugelio pa 
vergtų tdūtų -atstovais.

ALT Informacija 
engrams dJno TAOIN.AO INRD LD

Trigubanesekmė
HOUSTON, Texas. — Policija 

ieško vieno darbštaus plėšiko, 
kurs vienos savaitės bėgyje tris 
kartus buvo įsilaužęs į Mrs. Ma
ry Johnson namus. Rezultate 
ieškomas plėšikas su nudegusia 
ranką, su kulkos. _žaizda ir su 
šuns įkasta koja.
- -Pirmą karta*jw pabėgo pasi
grobęs jos $400. vertą deiman
tinį žiedą. Po poros dienų jį dar: 
tebelipant pro langą Mrs. John- 

s, „.lems |VJjia,, son -karštu prosu
Bei dabar jis"pa-'ir kai vėl už Poros dieni! jis.at- 

ptmai jukino, ka,l l.ik si,ankė- * b“™ 
-Draugas- n,ra lietuvi, ’! pėfflc?

ti u* didelis šuo, kurs neprašy
tam “svečiui” kando koją, o ji 
pati pataikė Viėn» šūviu iš re- 

Dabar. sakė jaunuolis, jis volverio. ixK'X.
jau skaitys socialistines Nauji 
nas, nes jos yra teisingesnės licija seka kokidje ligoninėje 
ir kiekvienam leidžia pasisakv apsilankys pacientas Mi šuns, re-

„ .. au vut nauja lietuvių visuvnienei u išmokėjo Jau
4iim rvaip sEFTYMUb -MILIJONUS dotenu <avo apdraus
tetužs nariam^ *

urditeusid lietuvių iraiernaline ergamzacTja -- duvUa gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, Kun yra pigi. nej> iUbiVIJL 
VLJIMA3 neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinei 
na^albos pagrindu

au turi daugiau Kaip tris su puse milijono doleriu kapitale, 
aii jg apdraudė tikra rr saugi. Kiekvienai) tie*uvis> čia gali 

^aull įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo SlOflO? 
iki $10.000.00

JAV kongrese vis primena
ma Lietuva. New Yorko kong- 
resmanas Samuel Stratton 

14 d. pasakė kal
bą atstovų rūmuose reikšda- 

dr. Kazys Bobelis, nias pasipiktinimą prievartine 
dr. K. šid- okupacija ir pabrėždamas, kad 

VI. Šimaitis, kun. kolonializmas turės išnykti ir 
s, A. į Lietuvoje. Iškėlė tragišką fak 
?, T. tą. kad laisvės Mižtikrinimai 
Vili- Helsinky yra Sovietų Sąjungos 

sąmoningai ignoruojami ir lau 
žomi; jis pasidžiaugė, kad 
Helsinkis nepakeitė JAV poli
tikos nepripažinti Lietuvos ir 
kitų pavergtų Baltijos kraštų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Energingi lietuviai
Amerikos Lietuvių Tarvbos

ketus »r iie plačiau paaiškins anip

Savings Plan where you work, or the
Bend-a-Month plan where you hank, 

Before you know it, your Ampatran
’•»am will be a reality,

Take stock in America 
i Now Bonds mature ih less than six years.

Atsakydamas j Amerikos 
Lietuvių Tarvbos pirm. dr. K. 
Bobelio laišku, kuriuo buvo 
prašomas paremti 319 rezoliu
cija, senatorius Gailord Nelson 
(dem^ Wise.) pareiškė prie
lankumą rezoliucijai, pasidžiau 
gė JAV politika nepripažinti 
Baltijos valstybių įjungimo ir 
pabrėžė, kad Rusijos domina
vimas okupuotoje Lietuvoje 
pasitarnavo sustiprini tų žmo- 

Įnių ryžtą pasiekti laisvę ir ne- 
kadj priklausomybę.

primena Lietuvą

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

AT OUR IOW KATES
WITH REPAYMENT 1

TO FIT YOUR INCOME



PIRMOJI MEDŽIOKLĖ
(Ji Aleksandro Tenisono "Žemaitijos Giriy Takais")

Perakaitę ^įiogo Tautvilos 
Naujienų Nr. 98 puikią Alek
sandro Tenisono atsiminimų kny
gos “Žemaitijos Girių Takais" 
recenziją 1— apžvalgą skaityto
jai, ypač žemaičiai kol šią kny< 
gą įsigis, mielai norės nedelsiant 
daugiau apie tą knygą girdėti.

Knygoje (3«6 psl.) yra 25 sky
riau kuriuose autorius vaizdžiai 
ir nostalgiją sukeliančiai apra
šo savo 42 metų amžiaus pragy
ventą laikotarpį Žemaitijos gi
riose.

Knygos leidėjams maloniai 
leidžiant Čia perspausdinamas, 
pirmąss, vaizdelis apie auto- 

• riaus, dar 4 metų amžiaus “miš
kininko” pirmąją medžioklę Pu- 

šinės girioje: jpr

. . Pušines takeliais

Nerūpestingos vaikystės die
nos prabėgo lyg pavasario upokš
nių srautai, bet tarp jų liko die
nų,' kurios tarytum [tašytos į 
granitą^ palieka švytėti per visą 
amžių.: Tokia nepamirštama yra 

> manopirmosios medžioklės die-
naC j ?' ’ ‘;;

Buvau ketverių metelių am
žiaus “vyras”,- kai tėvas 1902 
metais bavo priimtas valdinių 
miškų žvalgo tarnybon (lesnoj 
objezdčik) , ir paskirtas į Telšių 
Miškų. .Urėdiją,7 Varnių miškų 
ūki.' ši vieta tada skambėjo taip: 
Tėlšeyskoje LešhiČestvo, Vor- 
nenškajakazennaja lesnaja dača. 

. ¥'i ėbjezd. Urėdijai priklausė 
tąsyk penki miškų ūkiai— da
žosi ..Tirkšlių, Skuodo, Alsėdžių, 
Tverų:ir Varnių. Urėdas buvo 
rusas Varlamov, p jo pavaduto-. 
jas (lesnoj konduktor) lietuvis 
Strukas, kuris pakeltas į urėdus 
išvyko. [ Rusiją. Atgal sugrįžęs, 
buvb-Nepriklausomybės pradžio- 
j e.’ bene pirmasis Mažeikių miš- 
kų;iirėdaš/^

- Valdinė ; žvalgo pasoda (kar- 
don V.objezda) buvo Pušinėje. 

. Vieniša jį stūksojo paskendusi 
Pušinės miške, prie Tėlšių-Var- 
niu ir_. Žarėnų-Luokės kryžke
lės. Prie kryžkelės stovėjo di
delis: stulpas su dvigalviu ereliu 
ir rusiškais užrašais lentoje. Ty- 
liucorii iš artimiausios gyvenvie
tėj imędžiųiiriršūnėmis kartais 
atlėkdavo!CtiiĮĮniiižžihonių,- šūka- 
virąąrir Mldenimai, 6 aplink so- 
dyną;.'plėtėsi. giria šit jos žvėrių 
karalijos gyventojais.

.. Perimdamas', miškus iš ruso, 
kuris 1 dėl - girtuokliavimo neteko

tarnybos, tėvas už vieną sidabri
nį rublį gavo ir jo medžioklinę 
tarbą, o priedo — žilagalvį ska
liką AJašą. Šis senas Pušinės gi
rių žvėrių tvarkdarys, jo šeimi
ninkui išvykus, pasiliko gulėti 
darinėje ant samanų ir apie pa
šalinimą iš savo tarnybos, at
rodė, nieko nenorėjo žinoti. Me- 
d’idjdinio šautuvo pirmtakas ne
beturėjo, jis jį jau buvo pragė
ręs su Varnių kazokais. Jie čia 
buvo nuo Muravjovo laikų ir tik 
1902 metų vasarą patraukė Var- 
nių-Telšių vieškeliu į tolimą ke
lionę. Prie kryžkelės virtinė su
stojo pailsėti. Keli ištroškę ka
zokai atbėgo į Pušinę prie šu
linio atsigerti. Tėvas paklausė, 
kur jie taip traukia. Jie links
mai atsakė, kad į “matuška Ros- 
sija!” Buvo tai istorinis įvykis 
Varnių ir Lietuvos gyvenime.
, Kai aš mažiukas pirmą kart 
pamačiau Pušinę ir įžengiau 
tuščius,’ . svetimus kambarius, 
svetainėje ant plikų sienojų iš- 
Ižiai kabojo pakabintajšsiuvinė- 
ta medžioklinė/ tarba iš žvėries 
odos, p kieme prie daržinės, ku
rios abejos durys kabojo pa
krypusios ant vieno vyrio, sto
rai, bampsė j o pražilęs skalikas, 
lyg savo naujus šeimininkus 
sveikindamas. Iš šalutinio kam
bario mus pasitikti išėjo ir mie
guistas elgeta, tėvo paliktas 
saugoti tuščius namus, kol par
veš savo šeimą. Jis buvo au
galotas vyras jaunystėje, bet se
natvė parietė jam nugarą, baltai 
išbaltino plaukus ir apdovanojo 
elgetos tarbomis ir lazdomis. Iš
tarnavęs 25 metus rusų caro ka
riuomenėje, jis mokėjo gražiai 
papasakoti. kaip “viernai” tar
navęs, kaip pėsčias Balkanus iš
vaikščiojęs, kaip generolo Sko
bei evo armijoje prie Plėvnoš ir 
Smirnos su turkais kovėsi, o su
grįžęs tik elgetos tarbomis ap
sikrovęs vaikščiojąs.

Tie' du dalykai — žvėries kai
lio medžioklinė tarbą ir skalikas 
per visą vasarą man neišeidavo 
iš galvos ir sužadindavo susido
mėjimą miško žvėrimis ir me- 
džiole. Kaip tie žvėrys atrodo, 
kaip juos gaudo, negalėjau su
prasti, bet jie turėjo būti pavo
jingi, pikti ir baisūs, nes ir pats 
žodis-žvėris man skambėjo žiau
riai, o-tevai vis įspėdavo vienam 
Į mišką neiti-: paklysti girios 
glūdumoje ir nežinai kokį žvė
rį ten dar sutiksi.

Miškas Pušinėje veržėsi tie

Namo savininkas išvažiavo į Ispaniją, palikvo šunį. Šuniui nusibodus būti tame pačiame k 
ęs Louisianos valstijoje, Shreveport mieste saJškišti jis iškišo, bet atgal ištraukti negalėjo, 
ieme, atėjo noras iškišti galva pro kiemo plyšį.negalėjo įkąsti. Fotografas Jack L. Berger nufo 
Laiškanešiui nebuvo jokio pavojaus, šuo jam jauko fotografijų kontestą ir laimėjo didelį prizą, 
tografavo bėdon patekusį šunį, pasiuntė į Kodą jo savininkas architektas.

i Šuo tupėjo prie tvoros, kol iš Ispanijos grįžo

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50# per serving 
for a family of five.

s ,, California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies dus 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. * /
t Qioose canned California ripe olives in one of the smaller,' 
pitted sizes lor this dish (there are nine sizes to choose from—* 
all the way up to Super Colossal). '

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

1 (10% oz.) ean condensed 
chicken broth r

1 small bay leaf, crumbled) 
% teaspoon basil, crumbled' 
% teaspoon salt 
% teaspoon pepper

1% tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

siog į trobą. Dieną medžių ša-. Pirmoji medžioklė, pirmoji 
koše kranksėjo varnos, krykšta-1 diena medžioklėje, pirmas žings- 
vo šarkos, vakarėjant prieblan
doje medžiai apsitraukdavo juo-

. dais šešėliais ir iš tamsos pra-j ir pirmoji diena mokykloje, pir- 
dėdavo klykauti, ūbauti pelėdos 
Vėjui pučiant, tarytum nema
tomų būtybių draskomos, žemos 
pušaitės linkčiojo į visas puses, 
kol pagaliau paskęsdavo nakties 
tamsoje. Toliau už daržinės, už 
dabbos ant kauburio senose eg
lėse kažkas aimanavo, dejavo. 
Pamainomis vienas žemas bal
sas, grasinantis kažką piktai ba
rė, kitas plonas verkė, lyg mal
davo, lyg pasigailėti prašė.

Ir ne vien miškas buvo pilnas 
paslaptingų būtybių. Ant namo 
antlubių po stogu, per langui pa
liktą angą, naktimis sulėkdavo 
pelėdos. Ką jos ten susirinku
sios neišdarinėdavo ! -Klykštavo, 
ūbčiojo, snypščiojo, nagais ir 
sparnais braižėsi į lubas, pluko- 
si, pešėsi ir- pailsusios ilgai 
šniokštavo. Giliai paslėpęs gal
vą po antklode baimingai pasi
klausydavau, ar nepragrius tos 
pabaisos pro > lubas į kambarį. 
Naktis, tamsa ir sukilusių žvė
rių karalija buvo man nę sap
nas,' bet tikrovė. Ir ne vien pe
lėdos ! Eigulis širvis sykį pa
pasakoju, kaip jį miške užpuolęs 
-barsukas. Jis matęs, kaip Alasas 
su barsuku pasikeisdami vienas 
kitą gaudę ir varinėję. Mane jis 
užkalbindavo: “Na, vyre, ar ta
vęs zuikiai dar nesubadė ?” Tai
gi, zuikai turi turėti, ragus, jei 
bado... - ’

Bėgo dienos. Po žalios, saulė
tos vasaros, Pušinės medžių vir
šūnėmis atsirito ruduo. Nakti
mis pradėjo šalnoti, ir auksiniais 
ataudais išsimargino miškas. 
Alasas, per visą vasarą ramiai 
sau išgulėjęs daržinėje, vieną ry
tą pasibraižė į trobos duris/ [lei
dom. Jis pradėjo kambaryje 
inksmai šokinėti, loti, visginti 
uodagą ir cypauti. “Alasas 
kviečia į medžioklę!” paglostė 
skaliką dėdė. Po to jis vėl išsi
prašė laukant ir per kiemą nu
skubėjo į mišką. Neilgai tru- 
cus ten pasigirdo balsinga ska

liko daina — žavinti, traukianti, 
viliojanti...

Mano dėdė — Urėdijos sekre
torius — kaip tik viešėjo pas 
mus. Išgirdęs skalijant, išbėgo 
aukan, kiek pasiklausė tos si- 
reniškos dainos ir, įskubėjęs į

I trobą, sušuko: “Ot, tai balsas 
to skaliko!” Jis tuoj stvėrė nuo 
sienos šautuvą, pasigraibė po 
medžioklinę tarbą ir, pažvelgęs 
į mane, šokinėjantį jam įkan
din iš paskos, tarė: “Jei nori, 
vaike, pamatyti zuikį, tai ren
kis į medžioklę!” žinoma, ma
nęs laukti nebereikėjo. / "

nis į žvėrių karaliją — juk tai 
ne mažesnės svarbos įvykis, kaip

moji išvaryta vaga arba pirmo
ji meilė. Nesvarbu, kad buvau 
dar tik sulig kibiru vyras, o 
miško žvėrys tik vaizduotės pa
baisos, svarbu man buvo pama
tyti medžioklėje žvėrį, nes dėdė 
su šautuvu...

Įsikibau.! dėdės skverną. Sku
biai peržengėme kiemą ir, paėjė
ję miško takiukščiu, sustojome 
dauboje už balutės. Aplink mus 
snūduriavo storos, apkerpėju
sios eglės. Vėjas šniokštė jų 
šakose, viršūnėse ir kartu su 
tuo ošimu ataidėdavo vėjo blaš
komas tolimas skalijimas. Jis 
tarpais nutrūkdavo, o kartu tar
tum ir miškas nutildavo. Kai 
skaliko balsas vėl pakiliau ai
dėdavo, vėl ošė kartu ir miškas, 
tarytum toldamas, tai vėl artė
damas. Laikiaus stipriai įsiki
bęs į dėdės švarko skverną, nes 
mane ėmė. nerimas, baimė, ku
rios pirmiau nejaučiau. Ką ga
li žinoti susitikus su tais žvė
rimis miške? Skaliko varinėji
mas gali juos supykinti, jie ga
li ir medžiotojus užpulti... Kale
nu iš susijaudinimo dantimis ii 
vis. neiškeneiu. 7 nepaklausęs; ai 
tas žvėris dar toli. Dėdė jau 
ne kartą man liepė tylėti, kad 
nepabaidyčiau jam zuikio, bet aš 
vis neiškenčiu nepaklausęs, ar 
zuikis dar toli... - - -
; Po kurio laiko skalijimas pra
deda artėti. ‘ Atskalija, atskali- 
ja... ir Alasas jau- visai nebeto
li, o to baisaus-žvėries nematyti. 
Netoli mūsų skalikas staigiai 

pasuka į šalį, persimeta per vieš
kelį ir nuskalija Panybos tro
belės link. • - -7

“Pabaidei man zuikį!” sako 
dėdė. “Turime užstoti kitą vie
tą už kryžkelės”. Vėl skubame, 
storinėj ame, klausomės ir vėl 
skubame. Pagaliau sustojame 
po storu ąžuolu už dirvelės, prie 
vieškelio. Užtrukęs su pertrau
komis tolimas skalijimas vėl pra
deda lyg artėti. “Zuikis grįžta!” 
sako dėdė. “Tik tylėk ir stovėk 
ramiai, nes ir vėl pabaidysi man 
zuikį!” .0 pastovėti ramiai man 
sunkiausia. Kiekviena laukimo 
minutė man tarytum valanda. 
Įkirėjo ir belaukti. Matau, kaip 
vėjas drasko ir barsto ant vieš
kelio gelsvai raudonus ąžuolo la
pus, kaip genys netoliese sna
pu linkčioja. Nesitikiu jau ką 
ir besulaukti.

Tik staiga netoli paklaikusiu 
balsu surėkė kėkštas, ir iš miš
ko į vieškelį įšoko kažkas rus-

vas, visai ne toks didelis raguo
tas žvėris, kaip įsivaizdavau. Jis 
artėja prie musu, atsisėda netoli 
ir žiūri, rodos, tiesiai į mane. 
Nebesuspėja u sušukti. Dėdė*

. * < . v 4

greit ištiesė šautuvą, pasigirdo 
baisus šūvis, nugriaudė miškas. 
Aprūkome dūmais. Dūmams 
-pranykus, ant vieškelio gulėjo 

j zuikis. Nušautas jis nebebuvo 
man baisus. Pirmą kartą pama
lčiau ir rankomis paliečiau jo 
minkštą ir švelnią Vilnelę. Jis 
buvo negyvas. Man pagailo žvė
relio. Mačiau jį gyvą, o čia tuoj 
jau ir negyvas!... Alasas po šu

vio dar valandėlę skalijo, vari
nėju o tas jau buvo ne
gyvas...

Tuo mūsų medžioklė ir pa
sibaigė. Kito zuiko Alasas ne
beėjo ieškoti. Savo šuns prota
vimu jis senatvėje pradėjo lai
kytis vienaskaitos taisyklės: yra 
vienas zuikelis tarboje, ir gana! 
Jei per nelaimę, grįžtant iš me
džioklės, tėvas ir užlipdavo ko
kiam miegaliui ant galvos, tai 
Alasas tik vau, vau, vau, su vamp
telėdavo, kad “Jonis’ greičiau 
nurūktų.

Grįžtant iš medžioklės, api- 
bėriau dėdę klausimais. Man 
rūpėjo žinoti, ar zuikis mus puo
lė, ar visuomet zuikis atsisėda 
prieš medžiotoją, kad jį nušau
tų. Kaip jis galėjo žinoti, kad 
mes jo po ąžuolu laukiame, kai 
Alasas, nematydamas pėdų, ga
lėjo jį varyti?...

Parėjęs namo, jaučiausi kaip 
didelis, o medžioklė man buvo 
aiški, kaip senam medžiotojui.

Daugiau Pušinėje man tuomet 
medžioti neteko. Jau kitą pa
vasarį palikome Pušinę. Tėvas 
buvo perkeltas į gretimą Tverų 
miškų ūkį (IV objezd), kur bu
vo geresnė valdinė pasodė. Pu
šinė man liko tik vaikystės die
nų atsiminimuose.

FIGHT HEART DISEASE

2011 MF.r LAISVĖJE
Šiais metais džiaii^uiingai 

minime metę sukaktį nuo
iškovotos laisves Amerikai. 
Garsusis karžigis, lietuvių kil
mes Tadas Kosciuška, padėjo 
tų kovų laisvės laimėti. Jo gar
bei pastatytas puošnus pamink 
ias Humbohl Parke, Chicagoj. 
Lenkai prie šio paminklo kas 
meta turi savo Festivalį.

Mes lietuviai šių 200 metų 
laisvės sukaktį pradėjome mi
nėti savo Kultūros Paroda, 
šokių švente, Opera, Festiva
liu, koncertais ir įvairiai pa
rengimais, kurie, kai metų ei
ga praeis, bus užmiršti.

Kad pasiliktų šių, brangaus 
2(X) metų minėjimo atmintis, 
drauge prijunkime, prisimin
dami ir Lietuvos kovą dėl lais
vės. Josios Sūnūs aukoja savo 
gyvvbę, kad tik Lietuva agtail
ty Laisvę. Prisiminkime trage
dija. kai Romas Kalanta degda
mas šaukė, — Lietuvai Lais
vės! šiam Didvyriui pastatyki
me paminklą — “Liepsnose 
Degantis Romas Kalanta”. Tas 
paminklas primins Lietuvos 
laisvės kovą ir Amerikos.

Mieli Lietuviai! Mes čia gy
vename laisvoj šaly. Nieko 
mums netrūksta, bet būkime 
jautrūs ir gailestingi Lietuvai. 
Padėkime laisvės kovą laimėli. 
Tuomet mūsų gyvenimas pasi
dalys pilnesnis veikloje, švie
sesnis Tautoje.

Nikodemas Kulys

1)4 eups canned pitted 
California ripe olives

1 (14k) pack 
frankfurters

• % eup sliced green onions

1 (14b.) ean tomato wedges
f Cut dives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to bofl, lower heat and simmer, uncovered, five min- 
ntML Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, sticring until mixture thickens 
Įjffijy,JggW With hoi spaghetti.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kkti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

[domi •o'ygH kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dov^.ia globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tr«»U«es vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- •

<ih čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I/3S So. HaJsted Street, Chicago, Illinois 60608

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. HALS TED

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

Located just south of the Chicago Cirde Campus
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

redaktoriaus ir jo bendradarbiu motyvai, Juris ’.<rtė ma
rijonų leidžiamo organo redaktorius nieko neparašyti

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kanadoje:
metams_____
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams —__

pusei metų----
vienam mėnesiui

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

beis pirmininko St Barzduko 
redaguojamas “Pasaulio lietu
vis”?! O tenai vad. registruotos 
JAV LB vadai-ir veikėjai gero 
vardo tikrai neturi.

Ten jie pristatomi “Pasau
lio lietuviams” ne LB veikė
jais, o jos griovėjais, skaldyto
jais, “organizuotos anarchijos 
vykdytojais, kaimo bernais, 
“kriukininkais”, “g u o ginin- 
kais”, net kažkokiais žvėrimis, 
reikiamais teismui “sutramdy-

čius nuo 1972 mėtį vien Olandi
joje padaugėjo šešiomis dešim
timis.' ' < '

Afrikoje nuo 1972 metą so
vietu šnipų tinklas žymiai padi
dintas ir suaktyvintas. Kariškų 
“patarėjų” skaičius ten Skai
čiuojama iki 2,900. Savo “tar- 
nlbiniais” reikalais 'susisiekti 
saugumo armija Gabune .gavo 
iš Sovietu ^Sąjungos Antonov 
AN-30 keleivinį lėktuvą žval
gybos tikslais skraidyti viršum 
Čado (Tschad). Kamerūno, 
'Gharibs ir Gabuno.

Nelaimei, rašoma WI infor
macijoje iš Londono, Washing
ton© politika yra nukreipta į 
komunizmo plitimo sustabdymą, 
o ne į jo atgal atstūmimą, kaip

(Tęsinys) ■
VI. — Dėl įžeidinėjimo vad. 

registruotos LB veikėjų 
“Pasaulio lietuvy"

Kaip ten bebūtų, bet vad. 
registruotos LB vadai ir veikė
jai yra ne eiliniai Bendruome
nės ir mūsų visuomenės nariai, 
o daugiau ar- mažiau žinomo 
vardo, kaikurie gi net ir labai 
žymūs, žinomi net ir ameri
kiečių visuomenėje. Imkime, 
pvz., dr. Z. Danilevičių, di
džiausio pasaulyje gydytojų 
profesinio žurnalo, amerikie
čių “AMA” redaktorių, vad. 
registruotos JAV LB Tarybos 
pirmininką — ar tai ne mūsų 
visų lietuvių garbė ir. pasidi
džiavimas?!

Taipgi ir dr. V. Dapgis, te
guk dar jaunas, bet jau gero
kai prasimušęs savo profesijų 
je, amerikiečių tarpe žinomas 
ligoninės vedėjas ir pan. Tai 
irgi didelės mūsų pagarbos vėr 
ta asmenybė. Turime, toliau, 
tos r.eg. LB vadovybėje mūšų; 
gabų teisininką, teisių mokslo 
daktarą, VI. Šimaitį; turime 
irgi teisininką ir savanorį —• 
kūrėją pulk., J. švedą, taipgi 
žymų, dar Lietuvoje pagarsė
jusį mūsų pamokslininką — 
kunigą, nuo 1948 m. Kauno 
kapitulos garbės kanauninką 
Vacį. Zakarauską, buvusį eilės 
laikraščių redaktorių, taipgi bu 
busį ir esamą spaudos bendra
darbį ir visudm. veikėją, ir vi 
są eilę kitų į čia paminėtus pa
našių mūsų garbingųjų 
žmonių.

Ir kaip galima su tokiais tik 
rai gero ir garsaus vardo mū
sų veikėjais nepagarbiai elgtis, 
juos pajuokinėti spaudoje, dar 
gi toje, kuri atstovauja bend
ruomenės vadovybės oficialų 
požiūrį, koks yra, va, PLB vai 
dybos leidžiamas ir tos LB gar

1835 metais buvo paleista tokia ka
rikatūra, vaizduojanti prezidentu An
drew Jackson. Prezidentas Jackson 

žmo-

530.00
516.00
$3.00

$31.00
$18.00

$4.00

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.

Tas, pagaliau, 
Kas ji beredaguotų, jis. 
leidžiamas PLB valdybos, liks 
jos požiūrį atstovaująs .jos or
ganas, ir kol jis taip rašys, 
kaip rašė iki šiol, bus tikrai 

elito: teisės, moralės ir Lietuvių 
Char tos principų laužytojas ir 
mindžioto] as, ardąs, griaunąs 
toliau mūšų Bendruomenę, kaip 
ją griovė iki šicd, taipgi'sunki
nąs joje "atstatyti vienybę, kas 
ir yra pasakyta Čikagos Lietu
vių Spaudos Klubo šeštoje re
zoliucijoje ..

- (Bus daugiau)

z Tai sunkus tų mūsų tikrai 
garbingų veikėjų asmens įžei
dimas, kartu gi ir daroma jiems 
didelė moralinė skriauda, ypač 
kad tas PLB laikraštis siunti
nėjamas į visus pasaulio kraš- skelbė kovą privilegijuotiems 
tus, kur tik yra musų išeivių. ieškojo privilegiją. Ame*

Dabar “PL” redaktorius, Tikos prezidentas pavaizduotas privi- 
vietoje St Barzduko, tiesa, yra legii°otu kar3liom" 
jau kas kitas ar dargi visas re-' ~“ ““ ”
d akcinis kolektyvas, zbetskai-m^s^a^ gosudarstvennoj bezo- 
tytbjams nepažįstamas, nes re
daktoriai savo vardais ir pa
vardėmis nenurodyti. Laikraš
čio turinys perdaug į gėrą pu
sę nepasikeitė. Todėl kaikas ir 
spėja, kad ji ir toliau redaguo 
ja tas pats PLB garbės pirmi
ninkas St .Barzdukas, pfisiden-

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu ___

pasnosti —- valstybės saugumo 
komisisariatas), kurs yra atsa
kingas ir už propagandą bei 
kontržvalgybą visoje Raudono
joje armijoje. j.

Kokie šiuo meta yra KGB 
svarbiausieji tikslai?

Dar 1959 metais Junginėse 
;ęs savo veidą anonimo skrais Valstybėse buvo ideatifikuoti 

j (atpažinti) 300 “legalių” agen- 
nesvarbu šiandien tokių JA."V-bėse 

kol bus Priskaityta 900. šių 1976 metų 
pradžioj e pranešimais iš Romos, 
KGB Italijoje turėjo daugiau 
kaip 90 agentų ir tūkstančius 
šnipelių — informuoto j ų. Kitu 
prausimu, Iš Paryžiaus Prancū
zijoje KGB reziduojančio direk
toriaus žinyboje “darbuojasi” 
apie 1,000 agentų. Tas direkto
rius yra sovietų ambasados Pa
ryžiuje trecios klasės kan&leris. 
Tai ambasadai priklauso ir pats 
kariškosios žvalgybos CGRU) 
šefas. Iš Amsterdamao prane-

policijos vienetus, 
9,000 legalių •; šnipų ; (rusiškai 
“špionų”) , kurie prikergti prie 
ambasadų, konsulatų ir pan. yra 
įvairiais diplomatiškais fimkcio- 
nieriais pavadinti ir naudojasi 
diplomatinės neliečiamybės tei
sėmis. Nieku nėra apsaugota 
visa armija nelegalių agentų, 
kurių nė skaičiaus niekas nežino.

Panašiai auga, plinta ir didėja 
sovietų kariškoji slaptoji tarny
ba, kuri priklauso generaliniam 
štabui ir yra generolo Piotro tai matyti iš. Vietnamo, Kubos, 
Ivasutino vdaovaujama. Kariš- Laoso ir Kambodijos pavyzdžių, 
kąją GRU prižiūri KGB (Ko- jpr
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nepajėgia pataikyti į rašomosios raides?
Kada reikėjo kloti pinigus Simo Kudirkos ir jo šei

mos kelionei iš Maskvos į Ameriką, tai didieji Draugo 
meisteriai pirmame puslapyje rašė, kad kelionpinigius 
Kudirkų šeimai apmokėjo Juozas Gaila. ’Amerikos lietu
viai žinojo, kad pinigus mokėjo Amerikos Lietuvių Ta
ryba, bet Draugo specai mikliai pakartojo ir antrą kartą 
tą pačią žinią apie Gailos sukauptas sumas ir įmokėjimą 
kelionių agentųrai. Dr. Kazys Bobelis labai lengvai pra
dūrė šį naujų Draugo redaktorių sugalvotą burbulą, o Al
gimantas Gečys, Kalifornijoje lietuvių prie sienos pris
pirtas viešai prisipažino, kad Gaila Kudirkos kelionės ne
apmokėjo. Kalifornijoje Draugas turi kelis koresponden
tus, iš ten ateina visi raštai apie “rezoliucijas” ir kitus 
planus, bet nei vienas negirdėjo viešai' Gečio paskelbto 
prisipažinimo . Reikalą išvilko viešumon Naujienų kores
pondentas. Teisybės vardan, Draugo nnkliaplunksniai ga
lėjo pakartoti žinią ir informuoti savo skaitytojus, bet 
iki šio meto neteisingos žinios neatitaiso Žmonės šne
ka, kad jų rašomosios labai gerai aliejuotos melui pas
kelbti, bet jos visai' nenori judėti o pirštai sustingsta , kai 
reikia teisybę parašyti. |

Apie Chicagos lietuvių suruoštą minėjimą Draugo 
redaktoriai nieko nerašė ir nepaskelbė, kodėl jie šitaip 
pasielgė, bet klausimas, kuris didelės Amerikos lietuvių 
daugumos jau antras metas svarstomas, aptartas ir nu
tartas, atrodo, jiems ramybės neduoda. Nutarime negar
sinti lietuvių ruošiamos Amerikos 200 metų nepriklauso
mybės sukakties visi redaktoriai dalyvavo, bet kai paaiš
kėjo, kad tas nutarimas jokiais motyvais — nei dvasiniais, 
nei doroviniais, nei materialiniais — nepateisinamas, tai 
visi išsilakstė. Vyriausias redaktorius, vadinamas mode
ratorium, sunegalėjo ir paskubomis išvažiavo ilgesnėm 
atostogoms, o administratorius paties Viešpaties buvo pa
šauktas ilgesniam poilsiui ir apdūmojimams.

Nėra to blogo, kad neišeitų i gerą, sako sena lietuviš
ka patarlė. Akligatvin įvažiavę ir be vyriausybės likę sam
diniai, pradėjo abejoti kažkieno kažkur parinkta krypti
mi. Juos pasiekė Cicero, Marquette Parko ir McCormick 
rūmuose sakytos kalbos ir žmonių nuomonės. Chicagos 
paežerėje viešai pareikštas pasipiktinifnas turėjo privers
ti sauvaliautojus susirūpinti. Jiems jau buvo aišku, kad 
įvažiavo į akligatvi, ir kad reikia ieškoti kelio atgal. Ne- 
pajėšė pateisinti savo nelietuviškos, nežmoniškos ir riet

riausias jų redaktorius iki šio meto darė, bet leido pas
kelbti “Laiškų redakcijai” skyriuje kan. Vaclovo Zaka
rausko ir inž. Domo Adomaičio rašinį, liečianti dabarti
nių vadų akligatvin įstumtą Bendruomenę.

Iki šio meto Draugas skelbė, kad Bendruomenė gerai 
bujoja, turi yra pinigų ir žmonių o dabar skaitytojai pa
tyrė, kad dabartinėje Barzduko įkurtoje ir Nainio puose
lėtoje bendruomenėje Įsigalėjo tiktai viena grupė, Bend
ruomenės vardu bandžiusi primesti visiems Amerikos 
lietuviams politinius savo Įsitikinimus. Beridruomenę pa
grobusieji politikai nepagalvojo, kad Amerikoje grobi
mais toli nenueisi. Bendruomenę galima pagrobti, bet 
Amerikos lietuvių už nosies vedžioti negalima. Amerikos 
lietuvius reikia Įtikinti, kad naujai atsivežti visuomeninės 
veiklos metodai yra geresni, bet negalima tų metodų jiems 
primestu ne

praeitą sekmadienį, bal. 25 dieną, Chicagos lietuviai 
suruošė pati gražiausią ir didžiausią Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės sukakties minėjimą. Naujausion Chica
gos McCormick salėn susirinko virš 3,000 žmonių. Jei ne 
lietus, vėjas ir šlapdriba, tai salėn būtų nebesutilpę žmo
nės. Dėl blogo oro dalis žmonių, iš anksto nusipirkusių bi- 
letus Į minėjimą, nėjo, nes nenorėjo sušalti.

Minėjime dalyvavusieji džiaugėsi puikia programa, 
nepaprastai geru orkestru, gražiais dainininkų balsais ir 
trumpomis, bet labai aiškiomis kalbomis, kviečiančiomis 
amerikiečius padėti lietuviams atgauti gimtinio krašto 
laisvę.Keli Chicagos lietuviai apgailestavo, kad tokioje 
šventėje negalėjo dalyvauti. Kai iš kaimynų patyrė, kad 
viskas buvo taip iškilmingai atlikta, tai jiems buvo nema
lonu prisipažinti, kad nieko nežinoję apie ruošiamą Ame
rikos revoliucijos minėjimą, nes jie tik teskaitė marijonų 
leidžiamą laikrašti, kuriame apie ruošiamą minėjimą nei 
vienu žodžiu nebuvo užsiminta. Marijonų spauda minėji
mo nepaminėjo ir vėliau, tarytum Chicagoje minėjimas 
visai nebūtų buvęs suruoštas. Kas Draugą teskaito, tas 
nežinojo, kad Chicagos lietuviai ruošiasi paminėti tokią 
svarbią Amerikos sukakti, tas nieko nežino, kad toks mi
nėjimas buvo suruoštas.

Didelei Amerikos lietuvių daugumai sunku suprasti, 
kuriais sumetimais marijonai šitokiomis informacijomis 
maitina savo skaitytojus. Kodėl jų samdyti redaktoriai 
aprašinėja, kaip graikų valdžia neleido organizuoti de
monstracijos prieš Ameriką; kartoja tuščias spekuliaci
jas apie tariamą Brežnevo dingimą, ir aprašinėja kelio
nes. “Nuo krokodilų iki Mėnulio”, bet nepastebi, kas jų 
panosėje darosi? Lietuviams Įdomios ir kelionęs “nuo kro
kodilų”, bet jiems dar Įdomiau, kas darosi Amerikoje, 
Marquette Parke ir Ciceroje, kas buvo padaryta McCor
mick salėje.

Draugas, nedėdamas garsinimų, negalėjo Amerikos 
200 metų sukakčiai daug pakenkti, nei garsindamas nega
lėjo daug padėti. Jeigu garsinimai būtų paskelbti, tai vie
nas kitas gal dar būtų atėjęs, bet negalima buvo laukti 
daug. Tai yra praeitis, Į ją neverta daugiau dėmesio kreip
ti. Bet Amerikos lietuviams būtų Įdomu patirti Draugo

LONDONAS, WI. — Kuomet užtikrinti 
Jungtinėse Valstybėse FBI ir 
ČIA veikla vis labiau yra truk
doma, ir visokiems kairiaspar- 
niams spaudžiant priemonės 
prieš subversyvius elementus 
apsunkinamos, Sovietų KGB 
slaptos policijos ir žvalgybos 
“darbo” laukas ir “darbuotojų” 
skaičius paspartintai auga ir di
dėja.

Šiuo metu Sovietų valstybės 
saugumo komisariatas (KGB) 
turi savo valioje ir galioje apie 
300,000 asmenų įskaitant pasie
nių policiją ir vidaus saugumui

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_________________ $30.00
pusei metu _____________ $16.00
trims mėnesiams________ $8.00
vienam mėnesiui ----- . $3.00

.JUOZAS ŠMOTELIS

SENOVĖS LIETUVIŲ 
TIKĖJIMAS IR DIEVAI
(MITOLOGINIAI PASAKOJDIAI)

Vaidilos ir vaidilutės
Pagal žemaičių, gerbiančių savo protėvių tikė

jimą, pasakojimus, vaidilos ir vaidilutės buvę pa- 
tvs artimiausi liaudies dvasininkai. Ir ne tik dva
sininkai, bet visais atžvilgiais susirišę su liaudi
mi. Vaidilos buvę vyriausi alkviečių prižiūrėto
jai ir šeimininkai. Jie rūpinęsi, kad nepritrūktų 
kuro; kad aukuras būtų tvarkoje ir apsaugotas 
nuo smarkaus vėjo bei lietaus; kad vaidilutės tu
rėtų užveji — pastogėlę; kad alkoje būtų palai
koma švara; kad alką supančiame miške nekiltų 
gaisras; kad keliai Į alką būtų iš visų pusių priei
nami.

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

Vaililos buvę nevedę. Toks patvarkymas bu
vęs žmonių.nes vedusieji dažnai yra atitraukiami 
nuo pareigų ir sutrukdomi asmeniškais 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 
sprendižami vaidilų. '

Vestuvės, o dažnai ir piršlybos, buvę vaidilų 
pareigose. Jie sutuokdavę ir palaimindavę jauna
vedžius. Dievaitiės Mildos dalinamas meilės aks
tinas 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 laidotu
vėse, neš jie buvę populiarūs tarp sodiečių ir mies
tiečių, Aukų priėmime vaidilos atstovavę dangų 
ir dievus. Jie sugebėję perteikti dievams aukos 
intenciją geriau už kitus dvasininkus. Buvę ma
noma, kad dievai vaidilas geriau supranta, 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 
savo kūną neakltybėje, ir lietuviai jas už tai ger
bę. Laidojant kokį garsų lietuvį, vaidilutės daly
vaudavę laidotuvėse ir laimindavę vėlei kelionę 
Į Anapilį, bet tik dievaitė Vėliona žinojusi į ko
kią buveinę vėlė keliaus. Į vaidilučių luomą stoda
vę daugiausia turtingųjų dukros.

Lingušonys ir tylušonys ■

Tas pavadinimas, matyt, yra skolintas iš lo
tynų “lingo”, reiškia: kalba. Lietuviams tai reiš
kė: “kalbėtojas prie šono”, tam tikras specialis

tas — raudų išsakytojas prie mirusiojo šono.
Raudose būdavo, aptariamos mirties priežas

tys ir mirusiojo nuopelnai šeimai, namams, kai- 
mtu bei visuomenei

Pagal K. Vainausko užrašus, lingušonis pra
dėdavęs raudą klausimais, būtent: “Ko tu mirei,’ 
ko tu mirei? Ar tavo pati tau neištikima buvo? 
Ar ji tave krimto? Ar tavęs nemylėję? Ar tavo 
sunūs ir dukterys tavęs neklausė? Ar'kas sveti
mas tave skriaudė? Ar tavo sveikata pašlijo?”

Išsakęs tuos ir daugelį kitų klausimų, lingu
šonis pradėdavęs pasakoti mirusiojo nuopelnus, 
kartais tikrus, 'o dažnai ir pramatytus, būtent: 
koks geras mirusysis buvęs savo šeimai, savo 
kaimynams, savo valsčiui ir visuomenei; kaip jis 
mylėjęs artimą, kaip laikęsis dievo duoto prisa
kymo daryti visiems gera, jei nori, kad ir kiti tau 
gera darytų; kaip kitus mylėdamas sau meilę už 
sitarnavęs, — tokio turinio raudą išakydavę 
mirusiam tėvui,

Mirus šeimininkei — motinai, sūnui ar dūk: 
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 saktikų pinigas.) Kai 
neturėjęs muštinių, tas duodavęs stuomenis (tris 
mastus pašukinio 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 tarnaudavus ištisus mėtos. t

Be materialinio atlyginimo, lingušonis ir ty- 
lušonis buvę sodinami stalo gale ir gerai vaiŠina- 
mt . I *

TyluŠonis buvęs nemažesnis specialistas už li- 
gušonį. Jis aptardavęs vėlės kelionę ir likimą.

Pagal Vainausko užrašus, tylusonis stovėjęs 
prie mirusio jo šono ir giliai susikaupęs žiūrėjęs. 
Kai nutildavę balsai ir prasidėdavusi laidotuvių 
tyla, tylusonis virpančiu balsu pradėdavęs kal- 
ją: “Veizėkit, veizėkit visi Čia susirinkusieji, kaip 
Dūdeikos ’(arba kitas kuris vardas) vėlė, ’balta 
it gulbės pūkas, atsiskyrė mio kūno ir prisiglau
dė prie dievaitės Vėlionos. Čia, matyt, juedvi ap- 
cars, į kurią pusę reiks plasnoti: gal į AnapiĘ ry* 
tuos, gal į šios žemės laukus, gal rarają kūną pa
sirinkti teks, gal savo pastogėje pasilikti galės. 
O vėle! Tu Dūdeikos vėle 1 Lik čia Šiojfe pastogė
je! TaVo vaikai tau šiltą vietelę įtaisys, minkštą 
patalėlį paklos. Lik čia, o Dūdeikos vėlei” ♦

Taip, mažne prie mirusių, kalbėdavęs tylu
sonis. -

(Bds
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Teltf. 695-0533 

Fox Valloy Madical Center 
860 SUMMIT STREET 

~ ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Dit P£TER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5649 

RericU 3&L2Z33 
OF1BO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 v 
aniracL. penktadieni nuo 1—% tree, 

ir sesuo. UKiai susitarus.

KAUSTYTĘ - ŠLIŪPIENĘ

Velionė Grasilda buvo girnų-

Grasilda Šliūpienė

DK. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 5. Manheim Rd., Wesichester, HL 
6—y darbo dienomis 

Kas antrą šeštadieni. d—d vai 
Tel.: 302-2/2/ arba 562-2/28

ir

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSlN - EISfflAS 
AKUSfeKUA IK MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 Sq. Kecizie Ave., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-000L

1976 m. kovo 20 d. Lietuvių 
Tautinės kapinės priglaudė Gr. 
Šliūpienės pagąi antrą vyrą — 
Kartanienės, pelenų urną.

Gr. Šliūpienė mirė š. m. kovo 
5 d. Kalifornijoje — prie San 
Francisco. Jos palaikai buvo 
atgabenti į' Chięagą, kur guli 
jos vyro, žinomo Lietuvos vei
kėjo Dr. Jono šliupo pelenai ir 
jam pastatytas paminklas. Dr. 
J. šliupas yra žinomas lietuvių 
visuomenėje, kaip “Lietuvių 
Tautos Patrijarchas”. Jis mirė 
Berlyne 1944 m. lapkričio 6 d., 
pasitraukdamas , iš Lietuvos 
nuo gręsiančios antros bolše- 
kų okupacijos su žmona Grasil 
da ir sūnumi Vytautu.

jos pajūryje — Palangoje. Ve
lionė buvo gimusi 1899 m. sau
sio 12 d.

Velionė Grasilda ištekėjo už 
Dr. Jono Šliupo 1929 m., kada 
Dr. J. Šliupas buvo Palangos 
m. burmistras. 1930 m. spalių 
24 d. jiems gimė sūnus. Vytau
tas, žinomas akademikų skau
tų veikėjas ir iškilus inžinie
rius bei lietuvis patriotas.

Po vedybų velionė iš Nepri
klausomos Lietuvos su vyru ir 
sūnumi kartu lankėsi JAV — 
1936 m. ir 1939 m.

Pirmojo karo metu velionė 
praleido Petrapilyje, kur per
gyvenusi revoliucijų grįžo į 
Lietuvą 1920 m.

A. a. Grasilda, kaip tikra že
maitė, išaugusi prie Baltijos 
jūros buvo labai jautrios sie
los — mėgo meną, dainas ir 
teatrą. Dėl savo amžiaus, per 
anksti ji apleido gyvųjų gretas.

Po atlikto atsisveikinimo ties

xED' 1A1
Amerikos 200 metų nepriklau

somo gyvenimo sukakčiai pa
minėti, yra išleista specialūs me
daliai, kurių aukso didesnis me
dalis kaštuoja 4,000 dol. ir ma
žesnis bronzinis — 15 dol.

Monetos, kurių kaina 5 dol., 
gaunamos filatelistų krautuvėse 
ir pašto vyr. įstaigoje, 211 So. 
Clark.

NUTRAUKTAS KONTRAKTAS
ČIKAGA. — Ingram Barges 

Co. patepdama kyšiais sanitari-

43 mfl, dol. sumoje kontraktą iš 
sanitarijos valymo įmonių nuo
sėdoms bei purvui išvežti.

Neteisėtiems veiksmams pa
aiškėjus, kontraktas nutrauk
tas ir pati išvežiojimo bendro
vė patraukta į teismą, reikalau
jant 6.24 m2, dol.

pašalinti Romos katalikų bažny
čios moralumus iš tokių sričių 
kaip perskyros, abortai ir gim
dymų kontrolė. Jis reikalauja 
Airijoje reformuoti visą švieti
mo ir auklėjimo sistemą.

Kaltinama nužudžiusi 
savo kūdikį

Rochester, N. Y. — Romos 
katalikų vienuolė, sesuo Caro! 
Murphy, 35 metų amžiaus, ap
kaltinta nužudžiusi savo kūdikį, 
kurį ji pagimdė savo konvento 
kambarėlyje. Ms Murphy, Lour
des ordino vienuolė, anksčiau 
buvo Brighton priemiestyje ka
talikų mokyklos principalė. Ko
roneris nustatė, kad pusseptinto 
svaro vyriškos lyties naujagimis, 
rastas plastikos dėžutėje pa
slėptas lentynoje už knygų, mirė 
nutroškintas; jam burna skarele 
užkimšta.

Antradienį vienuolė buvo nu
vežta į ligoninę, kur buvo ras
ta, kad yra netekusi daug kraujo, 
o daktarai nustatė, kad ji yra ką

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
“Dievas yra dvasia Ir jo garbintojai turi garbinti jį dvasia ir 

tiesa". —. Jono 4:24.

Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 
dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amauje. kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta> pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*4, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

DUBLINAS. Airijos užsienių 
reikalų ministeris Garrett Fitz
gerald iškėlė reikalavimą iš Ai- į tik gimdžiusi. Kūdikio lavonė- 
rijos konstitucijos ir įstatymų lis rastas ketvirtadienį.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. 2. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHiKUKGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West J 03rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo'valandomis, 
l ai p kviečiama skambino 
arba rašy^ prašant' siųsti sųsi- 
pazmnnin. Elaūuimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mus susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
įdresus.

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

Valandos pagal susitarimą.

( Pr). -

PERKRAUSTYMAI
Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

Leidimai — Pilną apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

na buvo laikinai padėta Lietu
vių Tautinių kapinių mauzole- 
juje, palydėjus dideliam būriui 
draugų bei pažįstamų.

Kalbas prie pelenų urnos pa
sakė inž. Vytautas Mikūnas, ad
vokatas Jonas Talalas, sktn. 
Vaclovas Tallat-Kelpša ir mo- 
tušienė. ...
kytoja Bronė7 Balšaitj-tė-Motu- 
šienė.

Velionė atvyko į JAV 1947 
m., kovo 4 d. ir ilgus metus gy
veno Chicagoje; vėliau persi
kėlė į San Francisco, kur gy
veno jos sūnus Vytautas.

Jos atminimas ilgai neiš
blės šios kartos pažįstamųjų 
ir giminių atmintyje.

Velionės liūdi — sūnus inž. 
Vytautas; jo žmona farmacis- 
tė Vanda, vaikaitis U. S. Mari
ne Corps L/Cpl. Kęstutis, se
sers vaikai Pranas ir Kazimie
ra Ragauskai,.. Stasė ir Rich
ardas Estkai, Valerija ir Ado
mas Rumšai bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Ilsėkis, miela Grasilda, ošian 
čių Lietuvių Tautinių kapinių 
medžių pavėsyje. Tavo atmi| 
nimas palieka mūsų širdyse.

' Jonas Talalas
D5

DR. FRANK FLECKAS.
OPTOMETR1STAS

kalba lietuviškai .
2618 W. 74 st St. — Tek 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

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

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi v atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

v a VaL; an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
i’* :•/ Naujas rei. telef.: 448-5545

2443zWEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

■i ■ m

Chicagoje gazolinas truputį 
atpigo

CHICAGO. — Kai Dlinojuj ir 
šiaurinėj Indianoj gazolino kai
nos po truputį kyla aukštyn, 
Chicagoje ir Cook apskrityje jos 
po truputį leidžiasi žemyn. Ket
virtadienį, pavyzdžiui, kaip Chi
cago Motor Chib praneša, regu
lar grade gazolino kaina vienu 
cento dešimtadaliu buvo žemes
nė ir vienam galionui buvo mo
kama 58.4 centai.

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. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau«of Ir zntki
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT-YI I ?AS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

HELP STRENGTHEN 
AMERICAS PEACE POWER 
BUY U S SAVINGS BONDS

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

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

,... Rezid. telef^ Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

2850 Wetf 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef.: PRotpecf 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
B AUJ I E N A S

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikių knygy, kurios papuoi bet 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta. 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai Įrišta, 464 psl.____ ____
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

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

RIJA, 1 dalis. 208 psL, įrišta — S3.U0, minkštais nr 
Aliais — $2,00; D dalis, 225 psl, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_________ _____ X._______________ h.

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

v sėliais. ----- ---------------------- ------------ ------------ --------------
Juozas LiūdŽius, RAŠTAI, 250 psl. _______ _
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIAAAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

i 88 pd, .
Janina Narūne, 

170 £8l ______________________ ___________
M. Gudeli^FDVILAS MILERIS biografijos bruožai 232

, Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

S6.00
56.00
Gra-

$5.00

$2.00
$530

$5.00
$3.00

11.00

$3.00

/

1739 S. Halsted St, Chicago, QL 60608. — TeL MA 1-6100

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

iu Direktoriai

DAIMID

ZUZANA MEILĖ,
gimusi Mančaitė, gyvenusi 4636 S. Wichester Ave.

Tragiškai žuvo š. m. balandžio 18 d., sulaukusi 71 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoje, Klaipėdoje.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Frank, Lietuvoje sūnus Valdas, marti Ni

jolė ir jų vaikai ir daugelis kitu giminių, draugų bei pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioj, 2533 West 71 Str.
-Antradieni, geg. 4 d., 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 4 Gi

mimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

f Visi ’a. a. Zuzanos Meilės giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnūs ir giminės.
Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345

gimusi Zatorskytė, gyv. 6617 S. Washtenaw ir ilgus metus gyvenusi 
4506 South Wood Street

Mirė 1976 m. geg. 1 d., rytą, sulaukusi 82 metu amžiaus. —— 
Gimusi Lietuvoje, Kauno aps.
Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: dukra Ann Žakas ir josios vyras Anthony, Brighton 

Savings and Loan Association pirmininkas, sūnus Ciprian Phillips,marti 
Sophie; 8 anūkai, 5 p roan ūkai, sesuo Josephine Weleski su šeima ir 
daugelis kitu, giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Don Varnas Amerikos Legiono Posto Moterų vie netui, 
Tretininkų Draugijai ir Garsaus Vardo Lietuvaičių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė.
Antradieni, geg. 4 dieną 1:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 

Gimimo Paneles Švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Teklės Phillips giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnus ir giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-3600.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TŪT0M0BILIAMS PASTATYTI

$845 SG. WESTERN AYE.

TRYS MODERNBKOS

REpubKe 7-8S81

EUDEIKISGAIDAS
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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $250.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, Ilk 60008
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Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip grižial žaliuojanti pie
nelė. 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

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
panlavinėja. 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 
siąsti tokiu adresu: z ___ _

4 739 S*. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 4W698

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDKINAS
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, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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NOTARIATAS

Nuotrauka Ciprijono Genučio

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

VALDTS REAL ESTATE

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

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

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS
HEART 
FUND

SKAITYK IR KITAii PATARK 
DIZNRASTJ 'NAUJIENAS*

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir v^dd } Šviesą.

9300 BALLARD ROAD 
Des Plaines, Illinois 

Phone 299-0182

šaukiau policininką, kuris 
traliavo mano - kampą.
• Teisėjas dar paklausė:

JAV-bėse "priskai tokia apie’ 6 
milijonai tą.’lTga sergančių/Dėl 
tos ligos kaltės apie 24,000 ame
rikiečių yra akli.

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramontat

Call Frank Zipolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
t 39 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Talafj REpublIc 7.1941

Lietuvip kaina; Vysdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 
1:00 v. popiet. ______
sekmadieilį nuo 8:30 iki 9:30 vai, 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

12:30— 
šeštadieni ir

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archar Ava 
Chicago, |||. S0632. Tai. YA 7-5980

Monirealio šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Programoj daly
vaus pianistė Aida Narkeliūnai 
tė ir balerina Dalė Lukauskai-

HEATTNG AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. III. 60609 Teel. VI 7-3447

SAVTSTOVTĄM ■prnfpsionalui ar 
ktekvienam žmn0Tii galima gprai pir
kti 2 aukštu mūro narna luksus 6 
Va mb. hntac ir rnnderrmsJbizTns. Na- 

18 met” statytei Beveik 
Dries Marquette Parką. $38,000.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, MAY 3, 1976

. Sęnęlis . .sėdėjo nusitraukęs 
teismo suole ' nervingai glamžė 
rankose sayo. nudėvėtą, saulės 
ir lietaus nublukusią, kepuraitę. 
Policininkas, kuris, jį atvedė, 
stovėjo Šalia senelio rangoje 
lazda laikydamas.

Buvo du liudininkai; polici
ninkas, kuris senelį areštavo jr' 
laikraščių pardavinėto j as žydas 
Abraomas, kuris pašaukė poli
cininką. Alių liudijo senelio nę-f 
naudai. Teisėjas paklausė. se-

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke'. • SS6.000.

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

*369 ARCTTFR AVE CHTCAGO.TR 
Tel. 254-5551

T.EMONTO APVT.TVKPTF 
135-TA IR ARCHER AVĖ

Tel. 257-5861

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

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

HELP WANTED — FEMALE 
DjrbinirA reikia

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių Bendruomenės (r.) Marquette Parko Apylinkės 1976 metų valdyba pas Marquette 
Parko lietuvių parapijos kleboną. Priešakyje iš kairės į dešinę sėdft Stefanija Kaulėnienė, apy
linkės pirmininkas Juozas Bagdžius, klebonas Antanas Zakarauskas, sekretorė Liucija Hoffma- 
nienė: antroje eilėje stovi: Gaudentas Mališauskas, Karolis Milkovaitis, Justinas Šidlauskas, 
Eugenijus Smilgys ir Jonas Tijūnas. ,

SAVININKAS PARDUODA 7 kamba
riu mūrinį bungalow gerame stovyje, 
30 pėdų sklypas, 2-jų mašinų mūri
nis garažas. 6633 Šo. 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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

DĖMESIO 
82—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: -
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

REAL ESTATC M8 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vr. uermak Roar IF Virginia 7-7747

— Henrikas Adomonis, Juo
zas Asipavičiuš, dr. Jonas Dau 
girdas, Vincas Lukauskas, Al-

TE U RA
Brangenybė*, Leikrodlhd, Dovanos 

visom* proęonzK.
3237 WEST ttrd ST„ CHICAGO 

-TeleL 434*4650

M. A. š : M K U S
Real Estete. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virs $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. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS- REALTY 
Insurance. Income Tax

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — parduostt — 

jvnoiwn.qrr
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai Turns natamanr

BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas gėrės rūšies ivairių prekię.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANT1NAS

naujau vąį^M cu^lįgei (diabe
tes) gydyti. Vaistas somatosta
tin pirmoję ąilėje sumažina cu
kraligės pašalinius efektus kaip 
apakimą, širdies probletpąs ir ki
tokias komplikacijai. Somatoš- 
tatinas padaro, kad diabetikams 
mažiau bereikia vartoti insuli
no, pareiškė pri>L Dr. Peter For- 
sham, kurs naująjį vaistą -pats 
ištyrė su pacientais. <

Cukrinė skaitoma trečioji

Nesenai' išėjusi laukta : -
Juozės Vaičiūnienės knyga ?

TAUTINIU 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: Į-i- -

— Ar tu pavogei nuo krautu
vės durų kepaliuką duonos? — 
Jis atsakė:

— Taip, aš Įiavogiau, bet ne
suvalgiau. Mane ten pat suėmė.

— Kodėl tu vogei? — teisėjas 
paklausė.' ' ■ - ?

■ — Buvali dvi dienas nevalgęs? 
Norėjau valgyk/ bet niekur ne-; 
gavau įįavhlgyti. Ką prašiau, 
visi pavarė šalin, — atąalče še-

Abraomas; liūdi j o taip .-
-r-.: Apie- šeštą valandą ryto 

duonos iš vėžio to jas iškrovė duo
ną prie krautuvės durų, krau
tuvė- atidaromą tiktai aštuntą 
ryto. Ąš stovėjau antroj, pusėj 
gatvės prie savo kiosko. Gatvėje 
žmonių bebuvo, įtiktai automo
biliai prayažiu1

.parko krūmų priselina valkata 
ir eina prie duonos dėžių. Aš jį 
sekiau ;ir pamačiau,’ kaip jis. pa
siėmęs- dupnos ^ėpaįįuką bando' 
eiti''atgal į. parlįą? - Aš-tuoj pa-

.9 kambariu kaio nauias ranch. 2 
virtuvas 2 vonios, naini kametai. 
Arti Rrivhtnn Parko. Galite greit už
imti. S36.500.

2 RUTU modomns mūro namas su 
•raraŽĮj.' Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600.

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambarių pristatymas, porJiai; žaL 
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji,' apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

LRMONTE. netoli. 134 St. ir Archer, 
nardnodami vieno akro sklypai namu 
statybai-

Tel. 257-7978

— New Yorko Kultūros. ži
dinyje gegužės 9 d. atidaroma 
dail. Adomo Galdiko vardo Me 
no galerija. Joje jau yra su
telkta žymiausių lietuvių dai
lininkų kūriniai. Ta proga rud 
šiama šventė, kurios progra-, 
moj dalyvaus poetai — Danguo 
lė Sadūnaitė ir- kun. Leonar
das Andriekus, rašytojas An
tanas Vaičiukaitis, solistė Gina, 
Čapkauskienė, pianistė Aldo
na Kapalaitė. Kalbės dail. Vik
toras Vizgirda. Pagrindinis 
galerijos organizatorius kun. 
Jurgis Gailiušis, Tėvų pranciš
konų provinciolas.

— Jonas Gužauskas išrink
tas Baltimorės lietuvių svetai
nės vedėju. • <

— Tradicinė PennsĮjlvanijos 
Lietuviu Diena šiais metais 
įvyks Lakewood Parke -rugpiū-. 
čio 15 d. Ruošos komiteto pirm/ 
kun. Juozas Neverauškas iš 
Shenandoah. Programoje da
lyvaus Balutimonės tautinių šo^ 
kių grupė Malūnas. . s - v

— Toronto Lituanistinės rno 
kyklos mokslo metų ūžbaigtu- 
vės bus gegužės 9 d. 5 vai. vak. ■ 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Taip pat bus Motinų Dienos iš
kilmės. Meninę programą at
liks vyresniųjų klasių moki
niai. Ruošia KLB Toronto Apy
linkės valdyba ir mokyklos 
vadovybė.

—Karolis Milkovaitis iš
rinkąs Liet, šaulių Sąjungos 
Tremtyje pirmininku, A. Šu
kys. St. Jokūbaitis ir J. žemai
tis — vicepirm. S. Cecevičie- 
nė — moterų vadovė, M. Joku- 
baitienė — pavaduotoja, S. 
Paulauskas — jūrų šaulių va
dovas, S. Juozaitis — sekr., S. 
Bernatavičius — ižd., J. Jasai
tis — informacijai, A. Mar
kauskas — jaunimui, P. Pad-

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

'M’ODkkNTTS a 30’1'11 mū’*a« ir 2 
anto mūro garažas Atskiri š’IRvmai. 
rient air cond. Arti Maria High. — 
«45.500.

yaiškaš ūldųi?: kun.- J. Borę- 
xwęius-.kapėlionm„? ’ • *; /? ’y 
. i- Solistė JutizijP'ėat^lieriė- 
Krištolaįtytė iš Juno Beach. 
Florida atvyks •’Čikagą gegužės 
mvll . d. Ji uzsisake bilietą šį- 
Čikagos Lietuvį Opdfbs" pas
tatymą? ir dalyvaus Šios operos 
sukakties minėjime. Dąugėlie 
nė apsistos p aš? savo draugus 
Kučius Evegreen Parke.
— Juozas Gibaįtis iš Brighton 

Parko apylinkės, Chicagos Lie
tuvių Pensininkų klubo steigė 
jas ir buvęs pirmininkas, ge
gužės pradžioje, išvykę, poil
siauti į Rhinelander, Wis., apy
linkes. Jonas žemaitaitis išvy
ko į Paw Paw, Mich- ....

— Jonas Lengvinas jau iš
vyko į savo vasarvietes, Union 
Pier, Mich., paruošti kamba
rius vasarotojams, priimti anks 
tybuosius svečius, kurių daug 
atvyksta savaitgaliais į Union 
Pier. ’u? ' u

šaukei?
—Taip, ?iysll garbė, šitą'.

'l Senelis į^o bylai- ginti ne
turėjo advokato. Iš kur turės, 
kad pinigų neturi. Teisėjas ir 
be-advokato žino ką daryti.

—- Ar prisipažįsti kaltas? — 
teisėjas paklausė.

? Nežinau; Esu nevalgęs, tai 
nesijaučiu- kaltas. Jeigu mane 
areštavo, tai gal- kaltas.

■ — Neatsakai į mano klausi
mą!—suktelėjo teisėjas.

Senelis pasijudino kepurę vis 
tebeglamžydamas ir pasakė: • 
. — Kairas...

— Ar tu nežinai, kad vdgti 
• Įstatymai draudžia. Įstatymai 
reikalauja-tave tinkamai nubaus
ti,1 — pasakė teisėjas.
- -Senelis nelabai klausė teisėjo 
kaHx>s.■ Jam vis tiek: paleis, 
ar kalėjiman pasodins. Jam at
rodė, kad būtų geriau eiti į ka
lėjimą, tai' šalčio nereikės kęsti 
žiemos-metu. Jo pilietinė garbė 
ir> vardas niekam nežinomas, ne- 
rūpLir jam pačiam? Niekas jo 
nežino ii* <nieka&x. nežinos.k Jis 
buvo; vienas dš^rmilijpnų tokių 
be namų ir be prieglaudos. Jis 
nežinojo, kas yra šeima.ir meilė, 

mes? gyveno su ■ tokiais pat skur- 
džiaiš? kaip -ir jis pats. Jis niie- 

; kam \ pėžflcalįngas; yisi bi j o: ir 
‘ nękehčią-?tokių;?kaip jis... Jis 
. jautėsi^ tarytum nereikalingas 
^šunelis-išmestas badu mirti. 
.‘Kartą, jis pasibeldė į namų duris 
Jr; paklausė, .gal 'jam šeiminin- 
'k,ė- leis--langus nuplauti. Bet ji 
.sūrimo: "sąlih,. tu valkata!... ir 
Į.’ūžtręikė duris. Į
^'-Teisėjas'paklausė policininką: 
J--?- Ar jis tą duonos kepalą pa- 
;Kko ten,.iš kur buvo paėmęs^

— Aš atėmiau ir atgal padė
jau, — atsakė policininkas.

— Tada aš tave paleidžiu ne- 
nubaudęs, tiktai įspėju, kad dau
giau nebahdytum vogti. Saugok 
“savo pilietinę garbę! — pasakė 
teisėjas.

Senelis atsikėlė nuo teismo 
suolo ir nė žodžio nesakęs ėjo 
laukam vos neužmindamas ant 
ilgo palto skvernų, kuris jam bu 
vo perdidelis. Išėjo susilenkęs 
hežinia kur... M. Šileikis

H iBILIE.HN1 U METŲ
V'F.IŲ SKAITYTOJŲ VA-HJS

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

n WJIEN0S tvirtai °tovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

P>dėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChtcagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, puse> metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Didžiausias kailių 
pusirinkimas 

pas vieninteli 
i f lietuvį kailininką 7^

Chicagoje — Mif

AŲ/fiLNORMANĄ
<®jgGkBURŠTEINA 
■^Eį^SįįfcTel. 263-5826 

SvCjfiB (į»taigo«) ir 
677-8489 

(buto)

bertas, Ona ir Gailė Norkeliū balių gegužės 8 d 
nai, Juozas Petrulis taip pat 
Juozas ir Sofija Skučai sudaro 
komisiją, kuri bendradarbiau
dama su Nepriklausomos Lie
tuvos redakcija ir administra
cija ruošia tradicinį spaudos

jr—. .. - u.*

Dėl duonos, kepaliuko
Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTORA Į

J. BACEVIČIUS — BELL ]
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
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