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Premjeras Aldo Moro įsakė suvaržyti 
Italijos-importą, išskyrus javus

-ROMA.. — Italijos valstybės ekonominė padėtis yra tokia 
sunki, tiek suirusi, jog vyriausybė nežino nuo ko pradėti, kaip 
ją tvarkyti. Infliacija žengia 30% greičiu į metus ir jos pinigas 
lira nuolat smunka. Už dolerį dabar jau reikia moėti 916 lirų.

Italijos krikščionių demokra
tų ministeris pirmininkas Aldo 
Moro paskutinėmis dienomis Įsa
kė suvaržyti importą. Jis Įsakė 
visiems importeriams, kurie no
ri ką. nors įvežti iš užsienio, pade 
ti 90 dienų į valdžios banką 50% 
įvežamų prekių vertės. Vien tik 
grūdų, Įvežimams suvaržymai 
netaikomi ir ministerio pirmi
ninko Įsakymas jų neliečia. Grū
dai į Italiją nevaržomi gali būti 
Įvežami pradedant antrojo pa
saulio karo pabaiga.

Bendroji rinka nepatenkinta

Paskelbtais Italijos įvežimo 
suvaržymais liko labai nepaten
kinti bendrosios Europos rinkos 
partneriai. Jie buvo paskolinę 
Itali jai M bil^ dęĮ-.- 
pagelbėtų atstatyti_XJ19rihairas. .vadai’^ skelbiama tame pranęši- 
vėžes Italijos-krašto ūki ir kad 
nebūtų varžoma prekyba su už
sieniu, ypač su Europos bendrą
ja rinką. ' 

* >'■
Ekonomijos ekspertai prana- 

■ sauja, kad toks prekybos var
žymas ne tik kad nepagerins 
krašto ekonominės padėties, bet, 
priešingai, pablogins;, infliacija 
didėsianti kaip didėjusi, kuri da
bar siekia 30% į metus. Tie su
varžymai padidinsią įvežamų pre 
kių • ypač Įmonėms reikalingų 
žalia.vų kainas. Kas savo ruožtu 
apsunkins prekybą, Įmones ir 
padidins bedarbių skaičių, kuris 
dabar siekia 8%.

KISINGERIS PATARĖ NEREMTI PLANŲ, 
NEAPTARTU IR GERAI NEAPGALVOTU

Kenyata prašė ekonominės ir technologinės 
pagalbos atsilikusioms Afrikos tautoms

NAIROBI, Kenija. — Afrikos tautų vadai supranta, jog So
vietai gali paremti ginklais pogrindžio kovas, revoliucinius4udėji- ; 
mus, bet ekonomiškai afrikiečius gali paremti tik JAV, kurios ' 
turi pakankamai ekonominių ir, reikalui esant, politinių stiprių 
raumenų. Jie mato, kad tik Amerika gali suteikti Afrikai tvir
tą ekonominę pagalbą. Atsižvelgiant Į tai, todėl Kenijos, Zam
bijos ir kitų Afrikos valstybių galvos tad ir prašė Kisingerio 
paremti juos ekonomiškai.

New Yorko krizės 
priežastys

New Yorko miesto finansinių 
negalavimų priežastys, kaip Dai
ly News yra patyręs, glūdi jo 
liberalinėje pensijų sistemoje. 
Pavyzdžiui, meras Abraham 
Beame galėtų pasitraukti Į pen
siją, kurios dydis būtu 71,200 
dol. į metus, t. y.; 10,000i oi. dau
giau už jo algą, kuri jam būtų 
mokama, jei jis būtų perrink
tas toliau būti New Yorko mie
sto meru.

Taikoma Maskvai
WASHINGTONAS. — Prez. 

Fordo reikalavimas, kad būtų 
daugiau paskirta-pinigų Minu
teman tipo raketoms gaminti, 
daugiau taikoma Maskvai ne
kaip Amerikos Įstatymų leidė
jams, kadangi, pasak Pentago
no pareigūnų, mes esame nepa
tenkinti lėtai einančiomis nusi- 
ginklavimd derybomis.

Vėsus
Saulė teka 6:41, leidJiasi 7 :54

Pagarba šnipams Kuboje

Kubos valdžia pranešė, kad 
birželio 6 dieną Havanoje ruošia
ma didelė fiesta pagerbti Kubos 
slaptiems agentams, šnipams ir 
kontražvalgybai.

Kubos žinių agentūros Prensa 
Latina pranešimu bus Visa se
rija minėjimų, susietų su 15 me
tų sukaktuvėmis Kubos vidaus 
reikalų ministerijai, kurios ži
nioje yra visas vidaus saugumo 
aparatas.

“šios ministerijos sugebėjimų 
dėka per tuos metus ištvėrė Ku
bos revoliucija ir jos vyriausieji

me. Eilėje kitų Kubos žvalgy
bos pasižymėjimų minimi keli 
JAV ČIA nepasisekė planai nu
galabyti Fidelį Castro.

Kinijoje dar negana valymų
T ' į.

TOKIO. — Japonų gautu iš 
Pekino. pranešimu, aukštas Ki
nijos pareigūnas pasakęs, kad 
laukiama naujų valymų tarpe 
vadinamųjų “kapitalizmo bend
rakeleivių”. Kyodo žinių agen
tūros pranešimu, tai pasakė Ten 
Chen-lin, Kinų Liaudies Kongre
so vicepirmininkas pasikalbėji
me su besilankančia-japonų kul
tūrine misija.

Kas pagrobė Argentinos 
rašytoją? . •

BUENOS AIRES. — Penki 
ginkluoti vyrai įsilaužę Į žinomo 
Argentinos rašytojo novelisto 
Haroldo Conti rezidenciją jėga 
jį suėmė ir išsivežė. Conti, 50 
metų amžiaus, yra literatūros 
profesorius, kurs bendradarbiau
ja su kairiaspamių mėnesiniu 
žurnalu “Crisis”. Jo novelės ga
vo premijas iš Kubos Casa de la 
Americas Instituto, iš Ispanijos 
spaudos kompanijos ir iš Mek
sikos Universidad Veracrusana.

Pasaulio padėtis 
esanti pavojinga

STRASBURGAS, Prancūzija. 
— Jungtinių Tautų general, se
kretorius Kurt Waldheim savo 
kalboje 18 narių — valstybių 
Europos Tarybai pavaizdavo da
bartinę pasaulio padėtį “pavo
jinga ir eksplozyve”.

Libano naminio karo trage
dija sukelia naują ir labai pa
vojinga riziką. Situacijos dau
gelyje Afrikos vietų sukelia nau
ją susirūpinimą, pareiškė Wald
heim.

Naujųjų ginklų destrukcijos 
galia ir didėjanti praraja tarp 
turtingųjų ir skurdžiųjų tautų 
yya viena iŠ didžiųjų problemų, 
kalbėjo J. T. gen. sekretorius.

RODEZIJA RUOŠIASI KOVAI PRIEŠ
INFILTRUOTUS PARTIZANUS
Nušovė tris įsibrovėlius iš Mozambiko, 

žuvo vienas pasienio sargas/
SALISBURY, Rodezija. —- Rodezijos vyria^^be'nutCTė pra

tęsti karo tarnybos laiką. Iki šio meto kiekvienas jaunuolis tu
rėjo kariuomenėje atitarnauti . 12 mėnesių, ateityje jis turės tar
nauti 18 mėnesių. Rodezijos karo vadovybė ir kariuomenė yra 
pasiryžusi saugoti krašto sienas nuo įsibrovėlių. Praeitą sa
vaitę įsibrovėliai nušovė vieną pasienio sargą, bet tuo pačiu metu 
buvo nušauti trys ginkluoti partizanai, įsiveržę iš Mozambiko.

Rodezijos kariai ruošiasi sau
goti .visą Mozambiko pasienį, kad 
negalėtų j kraštą Įsiveržti gink
luotos gaujos.

Busimasis valstybės 
sekretorius

WASHINGTONAS. — Pasak 
US News and World Reporter, 
busimasis valstybės sekretorius 
būtų Cyrus, Vance, buvęs prie 
prez. Johrisono gynybos sekr. pa
dėjėjas, jei demokratai laimė
tų prezidentinius rinkimus. Jis 
pakeistų dabartinį valstybės se
kretorių Kisingerį.

Ne vien tik Kisingeris palik
tų valstybės sekretoriaus pos
tą, bet jį pasektų žemės ūkio 
sekr. Butz ir iždo sekr. Simon, 
nežiūrint kas laimėtų rinkimus 
— respublikonai ar demokratai.

Okupuotas 
universitetas 

MEKSIKA. — Jau kuris laikas, 
kaip Meksilfos universitetų stu
dentai nerimauja ir .sukelia riau
šes universitetų koridoriuose ir 
miestų gatvėse. Tai daugiausiai 
daro suagituoti kairiojo sparno 
studentai. Bet Štai, paskutinė
mis dienomis grupė ginkluotų 
dešiniojo sparno studentų ir ne- 
studentų užėmė vieno universi
teto Meksikoje pastatus, reika
laudami, kad Meksikos vyriausy
bė išvarytų ir grąžintų j Čilę vi
sus pabėgusius gilėnus.

Universiteto rektorius, kuris 
yra komunistų partijos narys, 
prašė vyriausybės atsiųsti ka
riuomenę, kuri suimtų Įsibrovė
lius. • *'

Pranešimai iš Angolos 
nepatikrinti

NAIROBI, Kenija. — Nepai
sant Jungtinių Valstybių spau
doje paskelbtų pranešimų, kad 
Sovietų Sąjunga atgabenusi į 
Angolą naujoviškų sofistikuotų 
sviedinių, JAV atitinkamos įs
taigos neturi aiškių Įrodymų, 
kad tai tiesa. Tos Įstaigos gir- 
dėjusios “antraeilius ar trečia
eilius gandus”, bet kad tai bū
tų konkretus faktas, negalėju
sios patikrinti.

JAV spaudos iš -Nairobi gau
tomis žiniomis skaitė, kad So
vietai į Angolą atgabenę S AM 
sviedinių.

Divyrio laidotuvės Graikijoje

ATĖNAI. — Tūkstančiams 
žmonių dalyvaujant iškilmingai 
palaidotas Aleksandras Panagou- 
lis rezistencijos prieš diktatūrą 
simbolis, kurs 1968 metais kėsi
nosi nužudyti diktatorių George 
Papadepoulos, pats buvo teistas 
mirties bausme, praeitą šeštadie
nį užsimušė automobilio nelai
mėje.

Britai gydo ūki
LONDONAS. — Unijų vadai 

ir Anglijos vyriausybė susitarė 
tarpusavyje, norėdami pagydyti 
krašto ūkį ir sumažinti infliaci
ją, kuri ateinančiais metais ma
noma tepadidės 10%.

Susitarta nedidinti algų dau

giau kaip 4.5%. Vyriausybė iš 
savo pusės pasižadėjo sumažin
ti mokesčius 1.7 bil. dol. sumo
je. Mažesni mokesčiai daugu
moje bus taikomi darbininkams 
Ir Vidutinioju.dųomo piliečiams.

Sprogimai New Yorke
Gegužės 2 d. New Yorke spro

go įvairiose vietose padėtos na
mų darbo bombos. Buvo bandy-, 
ta susprogdinti Chemical banką 
šeštoje avenidoje ir Bankers 

way alėjos ir 24-tos gatvės kam
pe. Abu minėti ban kai daro biz
nį su Sovietais. Trečioji bomba 
sprogo pastate, kuriame yra kny
gynas ir centrinė raštinė tauti
nės rusų-amerik^ečių sąjungos 
draugiškumui ugdyti. Ketvirto
ji bomba sprogos Jungtinių Tau
tų bibliotekos pašonėje.

Sprogusios bombos išnešė lan

gų stiklus, nepadarydamos di
desnės žalos. Nežinomas asmuo 
telefonu painformavo Daily 
News redakciją, sakydamas, jog 
bombos padėtos žydų ginkluotos 
rezistencijos vieneto ir kad tai 
yra protestas prieš žydų perse
kiojimą Sovietų Rusijoje.

tonas 
ir ne- 
Sovie- 
pilnus

SOVIETAI PRISIPILDO 
SANDĖLIUS

Sovietai paplildomai užpirko' 
Amerikoje 625 metrines 
grūdų. Matyti, kažkodėl 
žinia kokiais sumetimais 
tai nori turėti pas save 
grūdų sandėlius. Antra vertus, 
pasak US News & World Report, 
grūdų pardavimas Sovietams 
vyko kaip tik pirminių rinkimų 
metu, kad padėjus prez. Fordui, 
kurio grūdų politika Amerikos 
ūkininkai nėra patenkinti.

John Brown norėjo paleiiti var
gus, laileyfut Virginia valstijoje. 
Harper's Ferry kareivinėse. Jis ti
kėjosi apginkluoti laikytus vergus. 
22 ginkluoti vyrai bandė juos išlais
vinti, bet buvo suimti, teisti, o 
Brown, kaip vadas, 1859 metais buvo

Penki milijonieriai 
nemokėjo mokesčių
WASHINGTONAS. — Mokes

čių Įstaigos pranešimu, 344 ame
rikiečiai, gavęs grynų pajamų 
po 8200,000 ir daugiau 1974 me
tais nemokėjo savo pajamų mo
kesčių nei cento; tokių nieko ne
mokėjusių 1973 m'etais buvo 
164.

Iš milijonierių 1974 metais 
penki išsisuko nuo federalinių 
mokesčių. IRS praneša, kad 1974 
metais 31,132 asmenys turėjo 
pajamų mažų, mažiausiai $200,- 
000 n; f,128 asmeny-? grynų pa
jamų turėjo po daugiau kaip mi
lijoną dolerių; tokių milijonie
rių 1973 metais buvo 903.

Bendrai pajamų tais -(1974) 
metais buvo 906 bilijonai, dešim
tim nuošimčių daugiau-kaip me
tais prieš tai. Bendros IRS gau
tos mokesčių pajamos iš indivi
dualių asmenų 1974 metais bu
vo S123.56 bilijonai, tai yra 14.4 
nuošimčiais daugiau kaip 1973 
m.

Iš asmenų kategorijos, turė
jusių metinių pajamų tarp $12,- 
000 ir §13,000, buvo gauta mo
kesčių vidutiniškai po §1.387.

Mokslo ekspedicija 
tyrinės Australiją
CHICAGO. — Fieldo Gamtos 

Mokslų muziejus pranešė, kad 
grupė šie muziejaus mokslinin
kų išvyksta 10 mėnesių ekspedi
cijai Į iki šiol neištirtą Kimber- 
’ey sritį Australijos šiaurės va
karuose, kur draugas su Austra
lijos Perth muziejumi tirs tos 
srities gyvūniją ir augmeniją, 
mažai tepasikeitusią ar visai ne- 
nasikeitusią per kokius 125 mi
lijonus metų nuo milžiniško di
dumo kontinento suskilimo, iš 
ko yra pasidarę Afrikos, Pietų 
Amerikos, Antarktikos, Indijos 
ir Australijos kontinentai. Geo
logai tvirtina, kad Kimberley 
sritis nėra turėjusi jokio tvano 
nei buvusi apdengta ledynais per 
500 milijonų metų ir tos srities 
plačios dalys yra pusiau dyku
ma per 75 milijonus metų

Ekspedicija, kuri kaštuos apie 
$500,000, tikisi rasti kai kurių 
naujų “marsupialų” (kengūrų 
veislės gyvuliai, kurie savo vai
kus užaugina savo papilvėse - 
turimuose lopšiuose). Kiti ieško
jimo objektai bus graužikai, šim
tai nematytų rūšių sraigių, vabz
džių ir kt.

Kisingeris, žinoma, pasižadė
jo, kas matyti iš jo Zambijos 
sostinėje Lusakoje pasakytos 
kalbos, bet vienkart Kisingeris 
kviečia ir kitas laisvojo pasaulio 
valstybes prisidėti prie ekono
miškos pagalbos, Įspėdamas^ kad 
neįkristų i sentimentą ir kad 
neužsigniaužtų savo programo
mis viena kitos, žodžiu, kad bū
tų visų bendras ir darnus bendra
darbiavimas, kad planai būtų ge
rai apgalvoti.

Kisingeris iš savo pusės ruo
šiasi Jungtinių Tautų ekonomi
nėje konferencijoje pasiūlyti įs
teigti tarptautinį bilijoninės 
vertės resursų bei išteklių ban
ką,. pritraųkiant.privačius fon
dus, tikslu padėti atsilikusioms 
Afrikos ir kitur pasaulyje vals
tybėms išvystyti ekonomiją, 
įkurti industriją, išnaudoti že
mės turtu, žodžiu, pakelti gy
venimo standarta.

Kenijos prezidentas Kenyata 
minėtoje Jungtinių Tautų kon
ferencijoje, kuri prasidėjo ge
gužės 6 d. Kenijoje, Nairobi mie
ste, ir kurioje dalyvauja arti 
3,000 delegatų, prašė toli sie
kiančių reformų ir suteikti pa
saulio vargingoms tautoms, ku
rių yra dauguma, technologinės 
ir ekonominės pagalbos bei ge
resnių, lengvesnių prekybos są
lygų. O delegatas Gamani Corea 
iš Šri Lankos įspėjo, jei Nai
robi konferencija nepasiseksian
ti, politinė krizė galės užvirti 
trečiajame pasaulyje, Įveldama 
vakarų pasaulio galybes.

Į Nairobi suvažiavusieji už
sienio ministerial ir ekonomijos 
specialistai apsvarstys Kisinge
rio pasiūlymus ir kreipsis į Jung
tines Tautas didelei ir galingai 
organizacijai sudaryti, kad bū
tų teikiama efektyvi pagalba 
atsilikusioms pasaulio tautoms.

Lygybė - brolybė
Kai moterys dabar visame pa

saulyje ima bruzdėti dėl teisių 
ir lygybės, tai daugelis atkrei
pia akis i Sovietų Rusiją, kur 
moterų lygybė jau senai įvesta 
bent popieriuje. US News and 
World Report paduota tokią So
vietų lygybės statistiką: iš 287 
centralinio komunistų partijos 
narių, vyrų yra 279; daugiau 
kaip 50G Rusijos įmonėse dir
ba moterys, bet tik 11% mote
rų užima vedėjų pareigas. Mas
kvoje gatves taiso, prižiūri ir 

’valo daugumoje moterys. Prie 
statybų plytas nešioja moterys. 
Vienintelė sritis, kur moterys 
viršija vyrus, tai medicinos.

Vienas Sovietų socialogas sa
ko: “Sovietų moterys turi dvi 
tarnybas: vieną fabrike ir kitą 
namuose.
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MŪSŲ MOTINA

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Different

for different

—to*

sia <l<
tas tr

liui tokių sūnų ir dukterų atro
do keista, kad dėl,tokio mažmo
žio mama per daug jaudinasi.

Tik atėjus Motinos Dienai, to
kie stačiokai vaikai, vis dėlto su
sipranta savo motinas pagerb
ti. Nuperka joms, dovanų, atsi-

•People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma. i 

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying ILS. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund-for your 
children. And aneasy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

CHICAGO, ILLINOIS SOSOS

Phone: Virgin!* -7«7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

šių vardų ir pareigų. Apie mo
tinos meilę galima pasakyti, kad 
po Dievo meilės ji yra kilniau
sias, tyriausias ir darniausias 
žmogaus širdies jausmas.-Moti
nos meilė stipriausiai pasireiškia 
ištikus kokiai nelaimei: badui, 
gaisrui, karui, trėmimui ir t. t. 
Tuomet motinos pasiaukojimas 
neturi ribų. Ar gali būti tragiš
kesnis momentas, kai alkani Vai
vai prašo valgyt, o motina ne
turi nė kąsnelio duonos ir neži
no nei kada, nei iš kur gaus. Ar
ba kai NKVD budeliai veda sū
nų ar dukrą kankinti ar nužudy
ti. O dar baisiau kai mato kan
kinant ir žudant. Skausmo pri
trenkta motina .pati siūlosi už 
vaikus numirti... _

Pirmajame tome yra 

Abu tomai minkštuose

nv motinų neįžeisti. Gi kilnia- 
širdė motinėlė'ir'Tuo patenkin
ta. Viena diena metuose!... Ar 
tik tiek ji pelnė už tiek rūpes
čių, vargų ir pasiaukojimo?... 
Bet ir toks mažas laimės spindu
lėlis iššaukia šypsnį raukšlėta
me mamytės veike. Ji viską at
leidžia...

I.ietuyė motina pergyveno ir 
pakėlė visas mūsų tautos gyve
nimo sunke&ybė^’Kaip motina,

sse us for 
financing

AT CUR LOW RATES

Kūdikis pajutęs baimę, skaus
mą ar ilgesį šaukiasi mamos. Ir 
ne vien kūdikis — karo frontuo
se sunkiai sužeisti ir mirštą ka
riai šaukiasi motinos... Net kai 
kurie nusikaltėliai nuteisti mir
ti tik tuomet susigraudena, kai 
nrisimena savo motina.

visais tais,-kurie kovojo ir te
bekovoja'už mūsų tautos lais
vę. 'Pagerbkime ją už tai kaip 
kad gerbiame savo karžygius.

O mūsų Motinos, kurios šian
dieną atsidūrė svetur, įvairiuose 
pasaulio kraštuose, ir ypač jau
nosios motinos, kad visada pri
simintų, kokia yra buvusi mū
sų motinėlė, brangioje mūsų tė
vynėje, kokia yra lietuvė mo
tina ir, kad nors dalį to perduo
tų savo vaikams, ką jos pačios 
yra iš savo motinų gavusios... 
Ar nepraverstų dabar ne kartą 
mūtų jaunosioms motinoms pri
siminti, kaip anais geraisiais 
laikais tėvynėje,' kiekvieną va
karą. senoji motinėlė klupdyda
vo prieš miegą sukalbėti poterių 
ir kartu mokė pirmųjų gimto
sios kalbos ' žodžių!... ’

Pastovi tebūna mūsų meilė 
motinoms. Prisiminkime jas ne 
tik Motinos Dienos šventės pro-

Taip yra bėdos ir pavojaus me
tu, o kaip yra kasdieniniame 
gyvenime? Ar ir čia motinos su
silaukia klusnumo, pagarbos ir 
meilės? Deja, gyvenimas kito
kią pasaką seka. Yra, žinoma, 
išimčių, kur motinos labai ger
biamos ir nuoširdžiai mylimos, 
bet tai, kaip sakyta, — tiktai iš
imtys.

Bendrai imant, motinų gyve
nime daugiau ašarų negu šyps
nių ir didžiausias motinų skaus
mas. yra tai, kad vaikai, jų ne
supranta. Jiems atrodo, jog 
įžeisti motiną neapgalvotu žo
džiu yra tas pats, kas susibarti 
su draugu ar drauge. Ir dauge-

NAUJŲ NAMŲ STATYBA
- WASHINGTON AS. — Ame

rikos prekybos' departamentas 
gegužės 3 d', pranešė, jkad nauju 
namų statybos reikalai pagerėjo. 
Kovų mėnesyje naujų namų sta
tyba pašokusi 4%. Privatinių 
rezidencinių namų , stątyba pa- 
gyvėj usi 5 %, ■ bet nėrezicįęncinių 
pastatų konstrukcija ■sumažėju
si 4-% , o viešieji .darbai pagerėję

Ccnpcunded
Q u a r t e r 1 y

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 73/4°o

H. TAMAŠAUSKO “LIETUVIŠKAS PAMARYS” 336 puslapiai,su. že- 
mėlapiu ir paveikslais aprašo pamarį, senus jo-gyventojus įr gamt^.
I, 200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Kaina __ ____ S&00

•’ ‘ ’ ■ ’ - * . r:t-U

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 centų.

MALMIfiNOS, CHICAGO a, ILU — FRIDAY, MAY7, 1976

P3BOOK 
SAVINGS... 
the best way to saver egdaify 1

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

tlKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo u ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalba

D Kuraiti, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones j L«etu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 33 i psl. S3 00

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos 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, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•Mttankamf d»rbo arba užsakant pastų ’r o-M*dan4
raki ar pmigine perlaida

nowwith U.S. Savings5 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less. 
time working to stay in 

t school—whatever they?, 
hope to be. •’ į

KELIONE į pietų AŠIGALĮ
Rašo Vladas Rasčiauskas

Chicago, Ill. (50608

. stock 
tn^mėrica.
Buy U. S. Savings Bonds

No- E JM7 
F IS mmrtlM (4% Um ftrat

>^IMI V test, 
ean W yw bask. b w>t te 

bcaj b»>ma tajrm, wi tax —y to

Prof. -Vxcloyo Biržiškos A r

S E N u j V LIETU V TŠK 
K N T

.Ilgamečio 'BALFO pirmininko, . 
prelato J. B. KONCĮĄŲS knyga •, 

ATSIMINIMAI IS BALFO VEIKLOS 
•o 1 dideli puslapiai, daug nuotraukų. _ 

o > Ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
r kiekvienam lietuviui, ypač tremlmiui. Geriau- 

• ••■> i-ibėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki> 
vietas. Knygą pasiųsime adresąnai,.jei prisiu

si i. ąrba Money Orderį tokiu^ądresu:

N A i: .1 I K N 0'S • ' *
' Halsted Street, Chicago. Illinois 'RfNiOh

“Pasaulis tuščias būtų vis, 
kaip žemė be margų gėlių, 
be tavo motina širdies 
ir tavo meilės spindulių”...

A. Jūragis
''lotinos Dienai pradžią pada- 

r? amerikietė A. Jarvis, kuri 
’f! 8 m. Philadelphijos mieste 
P'ūpino motinoms pagerbti 
di='ą. I'amažu šventė prigijo 
\i lose miestuose ir JAV Kon- 
gr^so — Senato rezoliucija nuo 
Jf'4 m. antrasis gegužės me
re io sekmadienis paskelbtas 
y . 'inos Diena.

šiandieną visos kultūringos 
rasaulio tautos švenčia Motinos 
Dieną. Neatsitiktinai gegužės 
mėnuo yra parinktas paminėti 
ir pagerbti viso pasaulio moti
nas. šis mėnuo — gražiausias 
gamtos atbudimo ir visokios gy
vybės suklestėjimo mėnuo. Jis 
parodo ir pavaizduoja, kad mo
tina yra visos žmonijos gyvybės 
ša'tinis, jos klestėjimas, džiaugs- 
rms ir laimė. Kaip pavasario 
saulė, šypsodamasi žemei, kelia 
j? iš žiemos miego ir puošia jos 
so 'us. pievas ir laukus kvepian
čiais žiedais, taip motinos šyp
sena savo kūdikiui nuskaidrina 
n i>įminusius ir paniurusius vei
dus. neša Į gyvenimą džiaugsmą 
i- dieviškos palaimos.

Mūsų motinėlė niekad nepa
likdavo mus be paguodos ir nu
raminimo žodžių, atspėdavo mū
sų mintis, ir savo gera ranka nu- 
Liaukdavo nuo mūsų veido aša
ras. Nors jos rankos gal kar
tais būdavo pūslėtos nuo darbų, 
bet tų rankų švelnumo nepakeis 
riekas kitas ir jokie, nors ir kaž 
kokios prabangos dalykai.

Motina, tai vienas garbingiau-

G U ISTORIJ A' 
208 puslapiai, o antra jame 226 puslapiai, 
viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
viršeliuos* už S6.00. u

Abi .knygai gausite, |el pinigus pasiųsite tokiuxadrasui 

NAUJIENOS r‘rK
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

dens išnerti į paviečių, ir man 
atrodė, kad aš buvau nunėręs 
kokią 15 pėdų ir mąp zpaėmė 
kokį pusvalandį iŠ gilumos 
išnerti. Man ir oru pa radėjo 
trūkti. Būdavo nerdayau į Ne
vėžį, tai visuomet turėdavau 
pakankamai oro. Man atrodė, 
kad po vandeniu galiu būti vi
sai nekvėpuodamas, o tuose 
Apgaulingosios salos vande
nyse, lai man ir oro jau pradė
jo trukti. Galite t įsivaizduoti, 
kaip aš pasijutau, kai iškišau 
galvą į paviršių ir. patraukiau 

. šviežių oro į plaučius. , . ,
Paspaudęs dešinę koją ir vi

sai* išvaręs mėšlungį, pradėjau 
plaukti prie; kitų besimaudan
čių. žmonių. Man, , aiškų, .dau
giau, padėjo šiltas vąndųoj ne
gu trynimas ir skaudamos vie
tos spaudymas. , Jtr.. ,

Tte V X fru ■ K i>TI>«ri i J.
* Ja m ta eMtmosHrta
taVMMat «f *• Ttaaaia) aM T** Adh^itaMą Caw an.

i našiai norėjau padaryti 
pūtį atokiau pamačiau iŠ van
dens styrančią kokių 6 pėdų 
aukščio uolą.. Iš vieno šono 
prisitaikiau ir pajėgiau užlip- . 
Ii ant, jos. Iš viršaus apžiūrė
jau vandenį, primerkęse akis iš 
ųiatąvąu aplinkui esančio van
dens dugną, rankas iškėliau ir 
šokau į pačią giliausią vietą.

Šokau į mano kryptimi 
artėjančius niaudytojus. Nerti 

-buvo smagu, vanduo garavo, 
bet buvo šiltas, be vėjo. Van
denio nerti taip pat buvo ina- 
Įanu... Aš.yi^uomet mėgdavau 
A-Įįncįenį. Kiekviena pasitaikiu 
šia proga aš į vandenį šokda
vau ir maudydavausi. Vendens 
niekad nebijojau,. . Viskas ėjo 
normaliai, girdėjau porą katu 
čių. kai besimaudantieji pama 
tė, kad aš šoku. Pasirado, kąd 
mus labai atidžiai sekė vy
rai nuo laivo. Jų tarpe buvo 
ir vienas jūreivis, kurias palei
do švilpiantį garą. Jis pastebė 
jo, kad aš šoku, o mane jis jau 
pažino, tai liepė garlaiviui 
šilptelėti.

Nerti buvo malonu. Vanduo 
buvo švarus, vaiskus ir šiltas. 
Bet vos spėjau kokias tris pėr 
das nusileisti gilyn, vanduo jau 
pasikeitė. O dar už sekundės, 
ne tik mano įlankom, bet ir 
galvai pasidarė šalia. Aš tuo
jau išskėčiau rankas, paleidau 
kojas žapačian ir bandžiau 
taip pasisukti, ikad galėčiau 
pakeikti krypti. Juo gilyn aš 
smukau, Juo šalčiau man darė
si. šaltį, pajutau ne tik ranko 
s_e, bet visame kūne ir kojose. 
O kai pajėgiau pasisukti ir nėr 
ti j viršų, tai,pajutau, kad ko
jos jau šaltis spaudžia dau- j 
giau, negu aš tikėjausi. Dar 
vandens paviršiaus nepasie
kus, pajutau, kad mėšlungis 
mano kojas jau pradėjo kram
tyti.

Išnėriau į paviršių, radau šil
to vandens didelį sluoksnį ir 
pamačiau 'plūduriuojančius kif

Drąsiausias būvu j a u nas 
meksikietis Augustin Salvat. 
Jis buvo gražiai nuaugęs jau
nuolis, baigęs universitetą inži
nieriaus laipsniu. Jis pirmas 
nusimestė batus ir įsmuko į Ne 
ptūno šildomus vandenis,

— Vanduo šiltas, kaip vonio
je, — tarė jis kitiems kelei
viams.

— Ar ir Tamsta brisi į Arkti-.

2212 WEST CERMAK ROAD

Kaianacskas, Preūdenl

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

kos vandenį, — paklausiau po
nios amerikietės Baca, kurios 
vyras jau nusimetė kelnaites 
ir rengęsi šokti į vandenį.

— Nereikia eiti lažybų, van
denin ar einu, — ji atsakė ir 
pradėjo į ^Agaulingosios salos 
uosto vandenis.

Visi‘jie;, buvo jaunesni — 25 
— 35. metų., ąmžiaus žmones. 
Man metų .skaičius buvo dvi
gubai ir .sų saupu, bet aš ne- 

• norėjau atsilikti. Jeigu jau va
žiavau kelis tūkstančius mylių 
į Pietus, tai reikėjo pasimau- 
dyti Arktikoj vandenyse. .

Visi penki leidosi į vandenį 
ir pradėjo plaukti. Vąuduo tep 
gilus, nėra jolcio smėlio ar pa

plūdimio žemės, kuri leistų 
įbristi į vandenį. Visus uola iri 
vanduo. Iš visko matyli, kad 
tas vanduo kartais -kiek paky
la. o vąsaros metu kiek nusi-' 
leidžia, Man atrdodo, kad kar- 
tais daugiau jo nuteka į Atlauš 
tą, todėl jo lygis būna žemes
nis Arktikoje.'

Visi tvirtino, kad vanduo tik 
rai buvii -šiltas, tarytum pašil- 
dylas. Kaip tas vanduo tokia
me Ark tikos; šaltyje, kur įlan
kos ’.vandenį, supaaukšti, snie
go guburais dengti-kalnai ga
lėjo būti šiltas,-* — sunku su
prasti. Nei vienas mokslinin
kas negalėjo šio-reiškinio tik
rai. Išaiškinti. Jie tik spėliojo; 
Tiksliai galėtų pasakyti, jeigu 
jiems būtų sudarytos sąlygos ty 
rinėjiinains pravesti, bet to
kiems tyrinėjimams tuo tarpu 
dar nėra pinigų. Neištyrę, moks 
liniukai tiktai-spėlioja. Jie ma
no, kad Arktikoųe dar yra 
neramus žemės dugnas. Ten 
nepaprastai karšta, o vanduo 
pereina karštus, kokios lavos 
ar metalo sluoksnius. Pro ko*, 
kį nors plyšį tas karštas van
duo išstumiamas į viršų.

Aš plaukti nenorėjau. Iš pa
tirties žinojau, kad geriausia 
yra šokti į vandenį. Kai bren
di, lai šąltą vandenį ilgai turi 
kentėti, bet kai šoki, tai nei 
nepajunti, kad jis šaltas. Visas 

ga. bet meilę ir pagarbą jaus- kūnas iš karto sušlampa ir ne- 
kime ir teikime joms visada. junti šalčio. Aš ir Arktikoje pa

Per tą patį kovo mėnesį’ tau- 
pymo-skolinimo - bendrovės' išda
vė paskolų naujų namų statybai 

labai šalta-lbei namų pirkimams 5.68 bil. dol. 
sumoje, t. y., pinigų skolinimas

Jru-itus savu saukeieivius. Jie jau
tėsi gerai, šaltas vanduo jų 
nekankino, nes nei vienas jų 
gilyn uenėrė. O man, atsikvė
pus ir papliūduriavus paviršiu 
je, labiausią! rūpėjo išvaryti 
mėšlungį. iS-adėjau trinti de
šinę koją, ypač jos raumenis, 
kad kraujas pradėtų vaikščioti 
po visą koją ir man jokios bė
dos nesugalvotų. Laimė, kad 
netrukus atsigavau ir vėl galė
jau plaukioti kartu su visais.

Aš atsiminiau, ką mums ka
pitonas pasakojo. Jis mus nu
vežę į Telefono įlankos šiltą 
pakraštį, beta jis pastebėjo, 
kad Arktikos vanduo žmogui 
pavojingas. Ruoniai ir jūros 
šunys galį, laisvai šaltame van 
denyje plaukioti ir, jeigu noras 
ateina, tai gali loti, bet žmo
gus tame vandenyje turi tiktai' 
keturias minutes. Labai stip
rus gali išlaikyti-'iki penkių mi
nučių, bet ne daugiau. Tas yan 
duo yra toks šaltas,1 kad jis 
suparaližųpja širdį. Širdis ne
pajėgia varyti kraujo į sušalu
sias kojas ir rankas, be to,;šal- 
tis paveikią ir kojas. Gera ži
noti šią patirtį, bet kąd esi pa
tekęs į šalto vandens srovę, tai 
nieko kito negalvoju, kaip sus
tabdyti laiką, kad toks ketu
rios minutės taip greitai nepra 
bėgtų, bet-visi žinome, kad 
laikas nesustoja, jis viską lai
kas niekad nesustoja. Tu gali, 
būti karštame 
me vandenyje. Man rūpėjo ga 
limai-greičiau iš to šalto van-( padidėjęs 40%

two
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Detroito naujienos
. ... sukakties

minėjimas Detroite.

Minėjimas įvyks Lietuvių na 
.iriose 3909 Tillman gatvė, sek- 
niadieuį gfegužės mėn. 23 d, 
12:30 vai. Bus paminėta “Dir
vos** 60 in t. sukaktis. Paskail- 
skaitys Aleksas Laikūnas, VE- 
ties d r-jos vicepirm. “Žvilgsnis 
į ateiįį pro “Dirvos” sukaktį. 
“Hąšytoja.s Vytautas Alantas 
'kalbės aktualia dienos tema. 
Meninę dalį atliks NVindsoro 
mergaičių kvartetas “Aušra”. 
Po akademijos ir “Aušros” kon 
ęerto bus pietūs. Minėjimą ren
gia ALTS-gos Detroito sky
riaus valdyba maloniai kviečia 
yjsus dalyvauti šio seno ir pa- 

{ppliaraus laikraščio paminėji
me. Kaip žinome >“Dirva” nu
kentėjo nuo gaisro,’ bet gerų 
lietuvių parama reikia manyti 
vėl atsistatys. Svečiai ir maši
nos. būs saugojami policijos. 
Minimą dieną visi lietuviai iki 
vienu traukime į Liėtuviij 
mus paminėti “Dirvos”.

Lietuvių Melodijų 
Kadi jo 'Valanda.

Anheuser - Busch alaus varykla, be alaus, įsigijo didelį parka žaidimams, Williamsburg, 
Va., o dabar turi zoologijos sodą ir paukičiv cirką. Jauna cirko lankytoja žiūri į juokdarės pe
lėdos nosį, o makausas čiupo jai už nosies. Pelėda spaudžia, bet ne taip stipriai.

Chicagoje
padėtyje guli

ligoninėje 12
Kevin Bradley,

Vandalams žaislavielė

CHICAGO. 3200 bloke S. Rid
geway St. tuščioje aikštėje vie
ną praeitos savaites čieną (TA 
darbininkai atvežę paliko vieną 
padėvėtą CTA autobusą, kitą die
ną kelis autobusus, kol iki penk
tadienio aikštėje jau stovėjo 30 
CTA autobusų. Netrukus tai pa
stebėjo apylinkės vaikai, kurie 
būriais susirinkę pradėjo auto
busuose žaisti, o žaidimams nu
sibodus pradėjo autobusus nai
kinti, supiaustydami sėdynes, iš
mušdami langus ir šokdami ant 
autobusų stogų.

“Vandalams” savo naikinamą
jį darbą baigus į autobusus su
simetė augesnė abiejų lyčių “pu
blika”, kurie atsigabendami alaus 
ir kt.r autobusų langų vietas už
kabinėję užlaidomis ten “apsi
gyveno”. Kuo visa tai baigėsi, 
Sun-Times dar nepranešė.

j si lietuviai, iki vieno į For<k> 
auditoriją gegužės 16 d. 3val.

L. S. S. T. Suvažiavimo* 
Toronte, Kanadoje

Suvažiavimas įvyko balan
džio 21-25 dienomis Toronto 
Jeluvių namuose didžiojoje* 

salėje. Atstovų registracija pra 
aidėjo 8 vaL ryto tęsėsi iki K) 
vai. įėjus j suvažiavimo salę 
pirmas žvilgsnis metėsi į akis 
scenos dekoravimas. Scenos 
dugne ant ištiestos Lietuvos vė
liavos pakabintas šauliu Są
jungos Ženklas, apačioje užra
šas: Sveikiname Lietuvos šau
lių Sąjungos Tremtyje atstovų 
suvažiavimą Toronte. Kairėje 
scenos pusėje Kanados ir Ame 
rikos vėliavos dešinėje Lietu
vos. . • f ■ . -

Suvažiavimo atidarymas įvy 
ko 10 vai. ryto. Suvažiavimą 
atidarė ir rengėjų vardu žodį 
tarė Centro Valdybos narys, 
VI. Putvįo šaulių J<p. pirm. Sla 
sys Jokūbaitis. Savo jautriame 
žodyje pasveikino suvažiavu-| 
sius atstovus brolius ir seses 
šaulius, palinkėjo darbingo ir 
darnaus sprendinio šauliškuo- 
se reikaluose-bei jų nutarimuo 
se taip pat greito Lietuvos iš
laisvinimo. Suvažiavime daly
vavo ir įvairių laikraščių span 
dos atstovai. “Tėviškės žibu
rių “Naujienų”, Dirvos”. “Drąu 
go” Laisvos Lietuvos” ir kitų 
laikraščių, kuriems buvo pa
ruoštas stalas. . ..Į darbo pre
zidiumą pakviesti: Marijonas

<. /

' siūlo įkurti prie centro, Valdy- vių namuose vyko baigiamasis 
. bos Tarybą, tai būtų palengvi- suvažiavimas. Sekantis šaulių 

nimas centro Valdybai. Sekė, Sąjungos Suvažiavimas įvyks

Kriminalas
Pavojingoje 

Cook apskrities 
metų berniukas
gyv. S '30 S. May st., kurs penk
tadienio pavakarėj bėgdamas į 
krautuvę maisto produktų par
nešti po kelių minučių parbėgo 
klykdamas. Jį pasitikę keli pa
augliai uždegė jo drabužius. Mo
tina savo rankas apdegė bege- 
sindama degančius vaiko dra
bužius. Nugabentas į apskri
ties ligoninę su 30 nuošimčių 
kūno nudegimais.

— Sekmadienį 8600 bloko 
Uscanaba St. užgatvyje rasti du 
nušauti jauni vyrai Barry Beck
with, 22 metų ir Warren Jones, 
25 metų amžiaus; jų nužudymu 
apkaltinti Wendell Dixon, 18 
metų, gyv,. 11612 Justine st. ir 
John Coleman, 18 metų am
žiaus. Policijos žiniomis, šiedu 
davė Beckwithui pinigų, kad nu
pirktų majrijuanos, bet grįžęs be 
pirkinio ir be pinigų, aiškinosi, 
kad buvo užpultas ir apiplėštas. 
Dixon ir Colleman užpykę nu
šovė ne tik Beckwithą, bet ir vi
siškai pašalietį Jones, kurs tuo 
momentu ėjo pro šalį, žudikai 
suimti.

Ugniagesiai Privalo
studentė Vida JOvaitč. LŠST 
Pirmininkas Vincas Tamošiū
nas savo kalbojg išvardino žy
mių mirusių šaulių pavardes 
ir atsistojimu minutės, tylos bu
vo pagerbti. Prisiminė savo še
šių metų. LŠST našaus darbo, 
skatino visus šaulius ir šaules dar .nebaigta.
laikytis šauliškos drausmės dari Statuto Komisijos pirm. V. įš
liauš sugyvenimo ir greito Lie ganaitis siūlo Sąjungos vardo 
tavos išlaisvinimo. Baigdamas 
pridūrė: Jei ne šauliai, tai 
būtų tuštuma mūsų tremties 
gyvenime. Sekantis sveikino 
KLB pirm. Jonas Simonavi- 
čius, Toronto Liet namų atst. 
Stanulis ir Savanoris Kūrėjas 
Stasys Banelis. Raštu sveiki
no šefas Stasys Lozoraitis, 

; Lietuvos Atstovas Washingto-
šnapštys pirm., jo padėjėjas!ne J- Kajeckas, Liet. Atstovas 
Juozas šiaučiulis. Sekretoriatą New Yorke Anicetas Simutis, 
sudarė:.,Ada Petraitienė, Adol-|LieL Atst. Chicagoje Daužvar- 
fas šetikas, ir Augustinas Mi- dieno, ALT pirm. Dr. K. Bo- 
lia< . helis, Kunigų Sąjungos pirm.

r , „ . , - prel. Juozas Tatarauskas, Emi-I sceną buvo mestos 15 or- f.. _ . x . __
ganizacijų vėliavų. Sugiedotas ,^a uri<’ į.^r°S
Kanados Himnas, tikriau paša- P'™’; A- su,k>'s' A-»kuls 
kius skambintas pianu, atliko a^s. ,P'
studentė Dana Jokubaitytė. St. Windsore bur,o
Jokūbaitis perskaitė Kanados Krys ir_visu k.tu Ame
Konsulo Jono žmuidzino svei- r,koJe ]r kl">P'l a‘-
kinirną, mirusio šaulių Sųjun- H“™1 I1“.1? Pavar^‘M "esus- 
gos Vado Vlado Putvio pirmų- pcįa“.PasIZ;'n’rn'.',- .. , .v. .. . . - .. į, Toliau sekė N liko atstovo Br.-
jį laišką sveikinusi saulių Są-I , , - . *
ii\nOnc T Behuko paskaita: rautos re

zistencija tremtyje. Skatino iš
leisti Lietuvos istoriją, panašią 
kaip buvo Letuvoje, ilgiau išsi
laikyti tremtyje savoje kultū- 
-rje. Kreipti daugiau dėmesio 
į Afrikos kraštus. Primine Lie
tuvos spaudos draudimo laikus 
1864 m. Didįjį Lietuvos Seimą,

[kuris, paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybę 1918 nit. Vilniuje. 
Kalba nebuvo ilga; bet įšsaini ri 
turininga. “ \-

Po Vliko atstovo kalbos 
LŠST Pirmininkui V. Tamošių 
nui, už jo nuopelnus, buvo įtėi 
ktas šaulių Sąjungos ženklas. 
Įteikė A. Šukys ir A. Mikuls
kis. Buvo; įteiktos šauliams 
laikraštininkams piniginės' pre 
mijos: .T. Stašaičiui 100 dol., V. 
Paulauskui 75 dol. ir S. Urbo
nui 50 dol. J. Stašaitis savo 
premij'ą paaukavo atgal į fon
dą. Premijas įteikė šaulys V. 
Mingėla su Ponia, kurios pa
vardės nenugirdau. Mano įsiti 
tikinimu-reikėtų ateityje ne pi
nigines premijas skirti, bet pa
žymėjimais atžymėti didesnį 

| skaičių. Nemanau, kad visi ki
ti kurie rašo į spaudą, yra blo
gesni už tuos, kurie rašo vieną 
kartą į mėnesį. Iškilmingoji da 
lis užsibaigė vėliavų išnešimu.

Vėliavų ceramonijoms vado
vavo Petras Gulbinskas. Po pie 
tų pertraukos prasidėjo darbo 
posėdis. Į sceną buvo įnešta 
Šaulių Sąjungos vėliava ir per 
duota suvažiavimo pirminin
kui M. šnapščiui. Nominacijų 
komisiją sudarė VI. Išganaitis, 
Jonas Švoba ir A. Balčytis. 
Rezoliucijų komisiją: Buvo 
Bieliukas, J. Stašaitis ir kun. 
J. Borevičius. Pranešimą iš tri 
jų metų veiklos padarė Vykd. 
vicepirm. A. Šukys. Sąjungoje 
apytikriai yra narių apie 3000. 
Per pastaruosius tris metus bu 
vo sudaryti septyni nauji da- . V

-aaatttJsassfta#^^ liniai. A. Šukys savo praneAkne U. i. UVWQJ BONDf ?
- i f i rr- * •* , : ’

na-

Radijo valandos vedėjas Ra
polas. Valatka per 30 metų sek 
ntfngai vadovavęs radijo valan
dai nuo šių metų balandžio 28 
_<i. perdavė Algiui Zaparackui 
trijų; dienų savaitėje progra- 
mai vadovauti.
Čillrlionio Ansamblis Detroite

Bicentennial Komitetas yra 
pakvietęs Čiurlionio ansamblį 
iš Klevelando ir jau atvyksta į 
Fordo Auditoriją gegužės mėn. 
16 d. 3 vai. p. p. konertuoti 
JAV 200 m. proga Ansamblis 
susideda iš 90 gerai paruoštų 
dainininkų, šokėjų ir kanklių 
instruirienlalistųz Visų lietuvių 
kaip ir pareiga dalyvauti šia- 
me koncerte. Mieli lietuviai pa 
si kvieskite ir savo pažįstamus 
amerikiečius, parodykite jiems 
kad ir mes turime didingus kon 

, certus. Bilietus įsigykite iš.anks 
v to^ Bilietus ' galima gauti-- pas 

-visus Bicentennial komiteto na 
rius prie visų trijų parapijų * - * * \ * " X-baMyeių.-Vietojė prie kaisos 

;^us ėūdeū spūstis- ir- j aiv nebe- 
gausite-.geresniųvietų; Tad vį- * 

"p-ri-;**'-'- r-:-,' ,--: , ,

— A - -

jį laišką sveikinusį šaulių Są
jungos suvažiavimą Lietuvoje. 
Invokaciją perskaitė kun. P. 
Ažubalis. Dalį iškilmingo su
važiavimo programos pravedė

, i. DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

•Z LJO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
M ’ ssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905

l ivykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
" $8.00rūpinimą. .... ...................................... ................

Dr. Ą.JJ.'Gū»sėh —.DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
5 - .Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _

^'Minkštais, viršeliais tik ..................
Dr. X J/Guuen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 

. • *7 * Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekjrarba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

; /- Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
' _ . : '' ’ '5 - ' *
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas dalyti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: < ’

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

LIETUVOS VARDO KILME
, Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: '• ♦

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608.

LŠST Garbės Teismo pir. M? Chicagoje 
Snapščio pranešimas. Jis pa
reiškė, kad per visus tris metus 
buvo įšpręsta 14 bylų.

nekeisti, siekti tarpsavio sugi- 
venimo, remti ALT ir Vliką; 
Centro Valdybos narys St. Ber 
notavičius pranešimą padarė 
apie centro V-bos kasos štovį. 
šiuo metu kasoje yra 2,333.00, 
grynais 33.73, viso 2,366. 73 do
lerių,' Tiekimo skyrių veda'P. 
Padvalskis. Kontrolės aktą pers 
kaitė B. Latoža. Platii praneši
ma padarė Moterų Sekcijos Va 
dovė O., Mikulskienė, Centro 
V-bos Jaunimo Reikalams St. 
Jokūbaitis. Kad ir nenoroms 
norėtųsi pastebėti, kad suva
žiavime jaunimo beveik ir ne
simatė, nors V. Išganaitis savo 
pranešime- pasigyrė, kad jo 
rinktinėje- yra 81 jaunuolis. 
Kultūros vadovas J. Švoba dau 
giau davė informacijos apie 
Lietuvos istorijos išleidimą ir 
kvietė visu prisidėti aukomis. 
Dr. K. Paūtienius kalbėjo svei 
katos reikalais. L. Mengėlienė 
perskaitė Kario Redaktorės St. 
Kaunelienės -' pranešimą. Aus
tralijos šaulių vieneto laišką 
perskaitė A, Grinius. Iš visų 
atstovų pranešimų matyti, kad 
šaulių veikla yra labai plati, 
sunku kad ir- sutrauktai viską 
apibūdinti. '.

Toliau, sekė LŠST Pirminin
ko bei. V-bos/ Moterų Sekcijos, 
Kontrolės Komisijos bei Gar
bės Teismo rinkimai. Visai 
slaptu balsavimu . pirmininku 
išrinktas ' jaunas' energingas 
■gražios išvaizdos šaulys Karo
lis Milkovaitiš iš Cicero, o vik- 
domasis vicepirm. Alfa Šukys 
iš Detroito. Kiti du vicepirm. 
yra Dr. Kazys Pautienius iš 
Klevelando ir Juozas žemaitis. 
Kasin. Stasys Berno tavičius, 
kultūros-Stąsys Jokūbaitis, na
riai Stasys Paulauskas, spau
dos informacijos Jonas Jasai
tis, jaunimo vad. Antanas Mar 
kauskas, ūkio Petras Padvals 
kis, kapelionas J. Borevičius. 
Moterų sekc. vadovė Stasė Ce- 
cevičienė iŠ Čikagos. Garbės 
Teismo pirm. Marijonas Snaps 
tys, kandidatas Vincas Sarka 
ir kiti. Labai sunku tiksliai 
vardas' ir pavardes surašyti, 
nes sunku tiksliai- nugirsti.

šeštadienio vakare 7 vaL įvy 
ko susipažinimo, balius, kuria
me neturėjau progos dalyvau
ti. Patyriau, kad daug publikos 
atsilankė. Meninę programą 
atliko Toronto Tautinių šokių 
Ansamblis, vadovas Tarūta. 
Balandžio d. Prisikėlimo pa 
rapijos bažnyčioje atlaikytos 
pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvai laisvės, atlaikė kun. J. 
Berevičius. Po pamaldų Lietu-

Kadangi Rezoliucijos, nebu- 
ioria' vo paruoštos, .pavesta < surėdė- 

guoli .ir išsiuntinėti Centro Vai 
I dybar Senasis Sentro Valdybos. 
1 pirmininkas V. Tamošiūnas 
šaulių Sąjungos vėliavą per
davė, naujam išrinktam pirmi
ninkui Karoliui Milkovaičiui. 
Už priėmimą ir globojimą šau
lių Sąjungos sūvažiavusoių de 
legatų. Stasiui Jokūbaičiui dar 
bo prezidiumo pirm. M. šanpš- 
tys išreiškė padėką ir visi su-

giedojome ilgiausių metų. Su
važiavimas baigtas 4 vai. Tau
tos Himnu. Reikia pastebėti, 
kad suvažiavimas praėjo vie
ningoje ir darnioje nuotaikoje.

.4. Sukauskas

P1RKITE JAV TAMPYMO BONUS

CHICAGO. — Miesto ugniage
sių (gaisrininkų) komisionie- 
rius Robert Quinn dėkingas 
Jungtinių Valstybių Aukščiau
siam Teismui, uždraudusiam ug
niagesiams streikuoti ir drau
džiantį gaisrininkams nešioti il
gus plaukus, ypač barzdas.

Quinn savo departamento po
tvarkį prieš barzdas aiškina 
tuo, kad gaisrininkams tenka 
panaudoti kelių rūšių • kaukes 
(maskes), kurios yra bevertės, 
jei tinkamai neprisispaudžia prie 
veido, kadangi ilgi, plaukai, o 
ypač barzdos neprileidžia.

iš UNIVERSAL graži 72x90 CANN 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar-daugiau j jūsų esą- 
‘' mą taupymo sąskaitą J

V. :

S^Šiiic

^ps
IO

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA

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.

6 year Certificates of deoosit 
< MINIMUM AMOUNT į 
\ $5.000 /

Universal 
SAVINGS 

1800 $. HALSTED

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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Klausimus sprendžia “gausiais plojimais”
Draugas, aprašinėdamas Vidurio vakarų Gečio ir 

Gailos visai nugyventos Bendruomenės apygardos atsto
vų susirinkimą, vykusį šių metų geg. 2 d. Jėzuitų namuo
se, paskelbė tokius “faktus” apie abiejų organizacijų 
santykius ir tokias informacijas apie “visus lietuvius 
jungiančios” Bendruomenės santykius:

“Pabaigai jis (greičiausiai, kad autorius tuj-i gal
voje p. M. Jakaitį) pareiškė, kad apygardos veiklo
je buvo ir nesklandumų. Reorganizuotos bendruo
menės veikėjai nepakluso garbės teismo sprendi
mui. Teisėtai LB Marquette Parko apylinkės valdy
bai iškėlė bylą Cook County Circuit Ciurt teisme.- 
Reorganizatoriai kovo 10 d. bylą pralaimėjo,,pada
vė apeliaciją, balandžio 8 d. teismas, išklausęs abie
jų pusių argumentų, patvirtino ankstyvesnį spren
dimą — apeliaciją atmetė. Teisme išsiaiškinus teisi
nę padėtį, mes kviečiame visus. į bendrą vieningą 
veiklą. Kam nepatinka bendra veikla, gali ir atski
rai veikti, tik pageidaujame nenaudoti mūsų vardo. 
Pranešimas sutiktas gausiais plojimais.” (Draugas, 
1976 "m. bal. 6 d. o psl.)
Šiame pranešime sunku įžiūrėti bent vieną tikslų ir 

teisingą tvirtinimą, bet pranešama, kad jis išspręstas 
“gausiais plojimais”. Ne faktų nustatymu, ne tikslių ži
nių surinkimu ir paskelbimu, ne nesklandumų išaiškini
mu ir išprendimu, bet “gausiais plojimais”. Kada suva
žiavimas pasitenkina vien tiktai paskubomis padarytu 
netiksliu pranešimu, tai negalima Jaukti tesėto, o dar 
mažiau teisingo sprendimo ir konflikto išsprendimo.

' Tas pats informatorius susirinkusiems pranešė, kad 
visi kviečiami į bendrą “vieningą veiklą”, bet jis nepasa
ko, ką Chicagos bendruomenininkai gali kartu veikti, ka
da jie nesusitaria pačiais pagrindiniais klausimais. Kvies= 
ti yra gražu, parodomas geraširdiškumas, bet pats kvie
tėjas netiki, kad kas nors galėtų jo kvietimu pasinaudo
ti- Jis čia pat duoda leidimą tiems, kurie nenori bendrai 
veikti, “veikti ir atskirai”. Jis žino, kad toks pranešėjo 
leidimas atskirai veikti visai nereikalingas. Protesto bal
są prie Gečio ir Gailos sauvalę pakėlusieji jau trečias me
tas veikia. Jie ne tiktai reorganizavosi, bet ir užsiregis
travo pas Illinois valstijos sekretorių. Leidimą jiems ga-

lėtų duoti Illinois valstybė sekretorius, c ne Vidurio 
Vakarų suvažiavimo pranešėjas. f <

Pranešėjas nusiskundžia, kad reorganizuotos Bend
ruomenės atstovai nepakluso garbės teismo sprendimo, 
bet jis ne; vienu žodžiu neužsiminė, kuo tas “garbės teis
mas buvo paverstas. Jis net nepriminė buvusio garbės 
teismo pirmininko atsistatydinimo pareiškimo, kuriame 
buvo išdėstyti garbės teismą naikinantieji faktai. Teis
mo priešakyje stovėjusieji teisininkai, turėjusieji nuo
voką apie garbės teismus, turėjo pasitraukti, kai teismui 
buvo kliudoma garbingai eiti pareigas, kai teismas nau
jai iškepto politinio “šiaučiaus” buvo paverstas vienos 
mažos grupelės politiniu įrankiu, tarnaujančiu vadovy
bę neteisėtais rinkimais pagrobusiai grupelei- Kol -šitas 
klausimas neišaiškintas ir nariams nepaskelbtas, tai ne
vertėtų apie jokį garbės teismą kalbėti Negalima kal
bėti ir apie to naujo “garbės teismo” nutarimą prasme 
kiti kelis nuoširdžius Lietuvių Bendruomenės veikėjus. 
Seni Amerikos lietuviai, patyrę apie šitokį “garbės teis
mą”, tiktai pečiais trauko ir negali suprasti, kaip nau
jai atvažiavę politikai gali šitokiais metodais operuoti ir 
peskelbtą apagulę dangstyti net garbės teismo vardu.

Tame pranešime skaitytojai ir į jėzuitų centrą su
ėjusieji atstovai buvo maitinami ir kitais netiksliais pra
nešimais. Jis sako, kad teisėtai/ LB Marquette Parko 
apylinkės valdybai buvo iškelta byla. Jeigu ji būtų bu
vusi teisėta, tai niekas jai bylos negalėjo iškelti. Jeigu 
byla vis deltojškelta, tai josios teisėtumas yra abejoti
nas. Čia prilimpa ir paskutinis, teisybė, labai nedrąsus, 
pageidavimas, kad “nenaudotų mūsų vardo.” Jeigu tas 
vardas būtų teisėtas ir atlikti visi registracijos reikala
vimai, tai tokio klausimo netektų kelti. Nei viena orga
nizacija,. patyrusi kad kas nors josios .Va’rdą naudoja, 
negali leisti tą'vardą naudotu Pranešėjas juk žino, kad 
reorganizuota Bendruomenė.yra ir registruota Bendruo
menė. Illinois valstijoje yra įregistruota 'kaip tik toji 
Bendruomenė, kurią pranešėjas norėtų pavadinti “ne
teisėta”, bet „jis to nedrįsta padaryti, nes žino, kad ta 
“neteisėtoji” yra'registruota, turi leidimą ir veikia 
legaliai-

Bet šiuo atveju yra kitas labai svarbus klausimas, 
kurs suvažiavusiems buvo netikliai nušviestas. Iš ci
tuotų sakinių aiškiai matyti, kad bandoma’Sudaryti įspū
dis, kad byla jau išspręsta ir peskelbtas visiems priimti
nas sprendimas, tuo tarpu teisme buvusieji ir bylos ei
gos klausiusieji tvirtina,, kad reikalas dar neisšpręsta. 
Sudėtingų teisės klausimų nesuprantieji aiškiai turi ži
noti, kad pirmas nusikaltimas buvo padarytas susirin
kime, į kurį buvo privaryta Bendruomenės apylinkei ne
priklausančių žmonių didokas skaičius. Kito organiza
cijos narių teisėtai sušauktas susirinkimas,, paverstas 
neteisėtu. Šitas klausimas yra pats pagrindinis.

Teisėjas, patyręs apie minėto susirinkimo neteisėtu
mus, paskyrė dieną faktams nustatyti ir susirinkimo ei
gos teisėtumui nustatyti. Jeigu susirinkimas buvo netei
sėtas, tai tada kreivi buvo ir kiti iš to neteisėto susirin
kimo kilusieji veiksmai. Pranešėjas tvirtina, kad byla 
baigta, bet teisėjas visai kitokią nuomonę pareiškė. Jis 
paskyrė dieną liudininkams išlaušyti. Jis panoro nusta
tyti minėto susirinkimo eigą ir iš to ištekančias išvadas. 
Šį klausimą turės spręseti teismas, bet ne bylą “laimėju
sieji. Jeigu byla būtų baigta, tai teisėjas nebūtų pas
kyręs dienos susirinkimo eigai aiškinti. ■ ■ - į

Sprendimai daromi ne “gausiais plojimais”, -bet tiks- 
' lių faktų nustatymais.

Gražusis Pažaislis Nepriklausomybės laikai

NUSPJAUK į VANDENĮ
Sovietų imperijos valdovai f veriančios gruzinų 'tautos, ku- 

visa gerkle šaukia, kad nega- ri buvo sukūrusi nepriklauso- 
lima kištis kitų valstybių vi
daus reikalus. Ypač jie tuo 
klausimu . yra labai jautrūs, 
kai jiems primenama jų vidaus 
gyvenimo negerovės: priespau
da, kacetai, kitų valstybių užgro 
bimas. Jie, /kaip tas žydas, pats 
riiuša ir pats rėkia, šaukdami 
ir kitus koliodami, pravardžiuo
dami imperialistais ir kitais epi
tetais, siunčia į kitas valstybes! džib 12 d. pagrindinėje Tiflfzo 
sūbversijos agentus ir net išti- Į alėjoje, topgriaudama :ririhetūs 
sus kariuomenės būrius, kaip, rūmus ir priešais esantį kiną, 
pavyzdžiui į Čekoslovakiją, Ari- Pasak ‘^Zaria Voštoka”, Griiži- 
golą ir kitur, tikslu, vienokiu jos komunistų partijos Čėhtrali. 
ar kitokiu būdu, sukelti riaušės, 'nis komitetas griežčiausiai paS 
sugniuždinti ramiai gyvėnčias 
tautas, uždėti joms komunisti-

Nors Maskvoje sėdį valdovai 
nes vergijos pančius, 
griežčiausiai -slepia, jų laikraš
čiai nieko nerašo, agentūros 
nepraneša, bet visdėlto mas
kviškiams nemalonių .įvykių, 
atgarsiai, kad ir kaip slepia
mi, pasiekia laisvąjį pasaulį, 
vandenynų bangomis atliuliuo 
ja, kad vienur tai kitur oku
puotuose kraštuose pasireiškia 
nepasitenkinimas komunistiniu 
rėžimu, išsiveržia tais pačiais 
teroristiniais veiksmais, ku
riais Sovietai laisvas tautas te
rorizuoja. Tarytum Visagalio 
ranka grąžina tuos pačius te
roro veiksmus atgal į Sovietų 
imperiją. Jų.pačių veiksmai lyg 
koks bumerangas smogia jiems 
atgal. Tad visai teisingai čia 
galima pritaikyti senas lietu
vių tautos posakis: “NeSpjauk 
į vandenį, ries reikės pačiam 
išgerti”.

Štai, Kaukazo kalnuose gy-

ri buvo sukūrusi nepriklauso
mą valstybę ir kuriai tą -nepri
klausomybę ‘Užgniaužė Leni- 
no-Stalirio pasiųstos raudonos 
ordos, Tiflize išeinąs -laikraš
tis “Zaria Vos teka”, kadir la
bai -nežymiai užsimena, kad šio 
mis dienomis Tiflize sprogo 
teroristų padėta bomba ’prie 
Gruzijos mihistrų tarybos -rū
mų. Bomba sprogo š/m.-balan

jos komunistų partijos centra Ii

merkė tokius veiksmus ir ‘ap
kaltino ‘asmenis -turinčius -ryšio 
su praeitimi,: nepatenkintas 'ir 
nesuprantančius dabarties. Tai 
tesą, tokius veiksmus daro -n'a- 
tionalistai, priešai socializmo.

JMeksikojė išeinąs dienraštis 
“EI Heraldo tie Mexico’.’, pa- 
minėdamas Gruzijosįvykį, Ta
šo, kad Gruzijoje ’neramumai 
vyksta jau dveji mėtai ir kad 
sprogusi Tiflize bbniba turi ry- 

‘šio su ankstyvesniais pogrin
džio veiksmais.

-Pasak -meksikiečių dienraš
čio, laike dviejų metų Gruzi
jos pogrindis sūprogdinb arba 
sudegino operos ir muzikos rū
mus, vieną naują patarnavi
mo stotį, vieną bazę žemės 
ūkio technikumo,/viena-žemės 
ūkio tyrinėjimą laboratoriją, 
centralinius prekybos bei pas
kirstymo rūmus, .vieną kinema- 
tografikos centrą ir kitą. Tai
gi, nėspjauk J dritų vandenį.-..

Bolivija — didžiausias 
kokaino augintojas

dis t orini ai s laikais Bolivijos 
kalnų viršukalnėse, IK 000 pė
dų aukštumoje, augino cocą 
augalus ir dievino Cocą deivę, 
motiną augalų iš kurių jie ga
minosi gėrimus, rūkalus ir 
svaiginančius tepalus. Ir toje 
kalnų dalyje, maždaug 345 
mylios nuo sostines La -Paz, 
Šauta Čruz mieste šiandien yra 
susikoncentravusi viso pasau
lio kokaino smu^lerių gauja, 

. kurie pigiai išaugintą kokainą 
išvežioja į visus 'pasaulio kam 
pus.

Bolivija -ir Peru yra susita
rusi ir gavusi-iš Jungtinių -Tau
tų teisę 1961 m.auginti legaliai 
kokainą, kadangi ten gyvenan
čių didelis skaičius indėnų ko- 
kairio lapus vartoja ^gydymo 
tikslams ir j uos čiulpia Vaisin
dami alkį. Kitaip sakant, 'J-ung 
tinęs Tautos pripažįsta, kad ko 
kairio augalas yra indėnų ‘iriais 
tas. '

Bolivija vienok, <padėdant 
Junngtinėms Tautoms, kurios 
yra paskyruširis 'tam tikslai 85 
tūkšt. dbl., tikisi Taiku bėgant 
pakeisti kokaino auginimą že
muogėmis, krivair rirbata. ‘Da
bar indėnai išaugina dpie 
5.000 torių 'krikaino ’ir už tai 
provincijos vyriaušylfėrils ‘su
moka mokesčius, kurife atidaro 
80% viso provincijų biudžeto.

-Dalį išauginto kokaino su
vartoja indėnai, kitą dalį Boli
vijos sidabro kasyklų darbiniu 
kai, kurie gauna du švaru ko
kaino į mėnesį, vietoje atlygi
nimo, o likusią- ’dalį išveža į 
užsienį; išgabenama apie . 40 
tūkst. svarų -per metus už 3,6 
bil. dol. -V:-Pr.

ligbriiŲieTsąj tūtiūs J

nnis Block '(48 ward) praneša, 
kad jis dėteinfeas, -Mie&to Tary
bai už dvylikos punktų -biliaus 
pasiūlymą, -kuriuos tmi-būti>ga- 
rantuotos pacientams Kgonktese 
ligonių teisės. ■. . '

-ligonių bilius Ameri
kos Ligoninių Sąjungos-jąų bu
vo priimtas, 1973-metais, W tik 
apie 20 nuošimčių Čhicagog -di- 
goninių jo paiso.

ATITAISYMAS
1976.V.5 d. ‘^Naujienose”, 

LSK ser. komentarų Lje' sri
tyje atspausdinta: “Nec pat

tern,. nec maffėm, šulam, (o 
'turėjo būti: solam) 'veritotem.”

LATYNAI IR GERMANAI 
JŲ ARTIMUMAS SU LIETUVIAIS 
Apie indoeuropiečių varda Apeninų pusiasalyje 

(Tęsinys)

Ilgą laiką pagal istorijos tėvo Herodotus (1,94) nu
rodymą etruskai buvo laikomi ateiviais iš Lydijos kraš 
to (Mažoj Azijoj) ir net nelaikomi indoeropiečiais. 
Tačiau su šia nuomone didokas Skaičius istorikų bei 
mokslininku nesutinka, c

Visų pirma pats Lydijos istorikas Xanthos, rašy
damas apie Lydijos karaliaus Atys sūnų Tyrrhenes, 
nemini, kad jis su savo palydovais būtų iškeliavęs į 
Italiją. Prieš pasisako ir senovės istorikas Dionysios 
Halicarnassus: prof. Mommsen (88-120) pabrėžė: “Dio 
nvsios griežtai prieš tai pasisakė ir po to nurodė, kad 
religij°.i- įstatymuose, papročiuose ir kalboj tarp ly- 
dų ir etruskų taip pat nepasirodo joks panašumas”.

Kad etruskai nėra iš Lydijos atkeliavę į Italiją, 
tvirtino prof. J. Adelung (At55). prof. dr. R. Latham 
(76-81). dr. J. Prichard (101-213). prof. T. Mommsen 
(88-120) ir visa eilė kilų.

Ir visai priešingai nurodinėjo dr. G. Muehlmann 
(87-261). prof. J. Yeatman (52-127), J. Grimm (44- 
161). 1'. CIuvei"io(ltalia anliqua. II. I), prof. M. Pallo- 
lino (Dl-20). dr. L. VVilser (151-138), F. Duhn. F. Mort- 
ha G. Kocrte (Gli Etruschi e la loro civilta, Milano, 
1934, 31 ir kiti, būtent, kad etruskai įžygiavo į Italiją 
iš šiaurės, žymus Europos istorikas prof. dr. W. Rip- 
lev (110-266) nustatė, kad etruskai į Italiją atvyko 
iš Dunojaus slėnio. Dr. Hedinger etruskus laiko arti
miausioj giminystėj su trakais (“die naechsten Ver
wand ter der Thraker“).

Etruskus laiko indoeuropiečiais: prof. T. Poesche 
(100-189), G. Ascoli (5-Ų67), prof. W. Deecke (Etrus- 
kische Forschungen, Stuttgart) etc. Etruskų kalbą 
priskiria indoeuropiečių kalbų šeimai: S. Bugge (15- 
I), E. Vetter (Etruskische Wortdeutungen, 1937, I t), 
E. Goldmann (Beitraege zur Lehre vom Indogerma- 
nischen Charakter der etruskischen Spračhfe, Heidel
berg. 1930). Kalbininkas prof. P. Kretshmer (Wiener 
Praehistorische Zeitschrift, 1932. 19 t) aiškiai priėjo 
išvados: “Pagrindas etruskų kalbos yra indoeuropie
tiškas (indogermaniškas) ”.

Pagal prof. H. Hirt (50-51), mokslininkas Pauli sa
vo tyrinėjimuose (“Altitalischc Forschungen’') pareiš
kė. kad etruskų kalba artimai gimininga su lietinių 
kalba. Mūsų istorikas dr. K. Matulaitis (Tautos Pra
eitis. 1960, I L, 2 kng.) nusakė: “Kai kuriais atvejais 
ištisi etruskų įrašai yra galimi suprasti lietuviui, ne
keičiant juos nei "Vieno žodelio”. Vienok pilnai paaiš
kės ateities sėkminguose tyrinėjimuose.

Apie tikėlius

Italijoj latynai susidūrė su sikeliais. Sulig df. L. 
Diefenbach (27-118), sikeliai buvo lygijai bei ligu- 
rai, kurie gavo vardą nuo savo karaliaus Sikelio (“die 
Lygien unter Koenig Sikclos”). Istorijos tėvas Hero
dotus (VII. 165) juos mini “Lygies” vardu. Apie juos 
prof. dr. R. Latham (70-50) rašė: “Lygijai yra ligu- 
rai, geriau žinomi kaip Itali jos žmonės... Senovės Il
guvai buvo gyventojai, priklausą Galijai (keltams) ir 
Italijai”. Prof. Pauli (Sind die Ligurer Indogerma- 
nen?, 1900) nustatė, kad jie atvyko :iš šiaurės ir pri
klauso indogermanams bei indeuropiečiams.

Tad galima prielaida, kad jų protėvynė buvusi 
dabartinėj Lenkijoj, nes dr. W. Kętrzynski (60-118) 
nurodė, jog lygijai gyvenę tarp Vyslos ir Oderio
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(“/; .'zw’ischen Oder imd Weichsel wbhrifen den Vo
elker istddsVoIk der Lygief”),

Konkrečiai apie lotyną artimumą su lietuviais
Prof. dr. J. Jurginis (55-16) tvirtino: “Ne tik kal

ba, bet ir religija liudijanti artimą lietuvių ir latynų 
giminystę... Jie turėjo ugnies^dievą Vulkaną, Jupi
teri arba Griaustinį ir deginę amžiną ugnį, mergai
čių saugomą .. .Lietuviai, kaip ir .pagonys romėnai, 
turėję šventuosius miškus, kuriuose gyvenę dievai’’.

Prof. J. Žilinskas (156-34)“Lietuvių kalba, tiky
ba ir papročiai yra panašūs į romėnų (latynų)”.

G’. Gisevius (Lietuvininkai, Vilnius, 1970, 284 p.): 
“Pirmą sykį dalyvaujant jų (lietuvininkų) vestuvėse, 
merginos įteikė man dovanų' raštuotą rankšluostį, 
parišo juostą ir keliaraiščius ir man atrodė, tartum 
būčiau atsidūręs iškilmingose senovės romėnų (laty- 

*riiįį) sutuoktuvėse. O kai atvažiuojančiai .su savo pa
lyda nuotakai užkėlė vartus ir jos paklausė: kas tu 
esi ir ko nori----nejučiomis prisiminiau romėnų pa
protį, pagal kurį, kaip žinoma, Caia irgi būdavo šitaip 
priimama”.

M. Lituarius (72-24)“Daugelis kitų žodžių liėtu-į 
vią kalba reiškia tą patį, kaip latynų” (“pleraųue alia, 
idem significant Lituano sermon e quod et Latino”).

J. Gabrys (39-50): “Lietuviai, arčiau apsipažinę su 
latyrių rašytojų Veikalais, negalėjo nepstebeti, jog tarp 
Rofnos tikybos ir papločių yra taipgi nepaprastas pa
našumas į Lietuvos stabmeldžių senovinius ‘paprb- 
čius. Pas. romėnus buvo tas pats kultas šventos Ug
nies deives Vestos, kaip ’ir pas lietuvius Pratirimos. 
Mūsų Perkūnas labai panašus į romėnų Jupiterį, de
ginimas numirėlių Lietuvoj labai panašėjo į senovi
nius graikų ir romėnų papročius”.

lit. V. Jurtgfer (54-87)': “Taipgi pripažįstama *ar-
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tima giminystė lietuvių kalbos su latyirų”.
. Prof. dr. -J. Puzinas (Literatūra, Chicago, 1950): 

“Prie bendrų romėnų lietuvių papročių ^priskiria ‘(M. * 
Lietuvis) mirusiųjų deginimą, amžiną šventą ughį, 
būrimą pagal paukščių skridimą etc”.

Prof. A. Behedičtsen (8-40): “Taipogi randami di&- 
ni panašumai latynų kalbos su IrėhiVių”.

Prof. J. Lelewel (73-2): “Romėnai mirusių - kūMs 
degindavo, garbino Esčulapą su savo žalčiu, -'ftirėjo 
pašvęstus miškus, amžiną ugnį, -saugojamą vestalių, 
savo dievaičio Jupiterio Griaustinio garbei, panaštoi 
lietuviai mirusiųjų kūnus degindavę, turėjo amžiną 
ugnį vaidilučių saugomą ir garbino... dievą Perkūną?

Prof. J. Blanc (images de Lithuanie, 1937) nurodo 
lietuvių legendų apie laumes giminingumą -su -senovės 
latynų legendomis apie laumes.

Prof. MoHči '(Cahti -^opbliri 'Lftuani, Roma, 
1925, 23 $.) kbhstatavo, kad ’Kėtavių ‘itotkfos ly
timi yra labai šerios ‘ir Jos ’rišosi tou IMtyVų
bei italų raudomis.

Siik'tiek apie lotyną-vairią ’ S£S^

Pačioj .pradžioj buvo minėta, .jog prof. S. Siestr- 
zehcewicz Tafynų vardą ’rišo -su lietuviu tautiniu var- 
dh. Pagal įpreL prof. K. Bomucz (11-41) lietuviai 1&- 
tyuiškai dar vadinami Lėttoe. -Dr. jG. huėtilmenn 487- 
16Į) rašė: -Latynų ^kolonija, kuri -tuėėjo jus Latti ar
ba latinitas -Latium, Latii, šalis Italijoj tarp Tiberio 
ir kampanijos. La t o (graikiškai Lėto) sulatyninta Ba
toną, Latois arba Letois”.
'Her Į ,
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2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.
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DR.' ANNA BALIONAS
1 ■ AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS

Vieneri^

DR. K. G. BALUKAS i 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS j 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
t 6449 So. Putoki Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. k. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. *695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT .STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
JUOZĄ NAUJOKAITĮ 

AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Šiitas oras paveikė ir žvėrių karaliy. St. Petersburg Beach, Fla., 
zoologijos sode laikomas tikras išlindo iš savo lindynės ir šildosi 
saulėje. Tigrams patinka šiltas žemės klimatas.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
“ Ofisas-. HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
■ 0FIs6 VALANDOS: 

Pirmadieniais ir kętvirtad. 1—7 vai;, 
wtrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

• DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,- - Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim RcL, Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis jjr 

kas'antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-272H

REZ.: GI .8-0873

DR. W. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

Toli nuo brangios Tėvynės 
Lietuvos krantų, velionis Juo
zas po sunkios vėžio ligos, stai
ga atsiskyrė su šiuo pasauliu 
1975 m. gegužės mėn. 6 dieną. 
Velionis atvyko Chicagon 1950 
m. Būdamas stropus ir apdai
rus žmogus, įsikūrė ir įsigijo 
baldų perkraus tymo įmonę, ku
rios savininkas buvo apie 20 
metų. Sąžiningu ir nebrangiu 
patarnavimu Įsigijo gausią kli- 
jentūrą. Lietuvių ir kitų tauty
bių tarpe. . “

Gimė Lietuvoje, šakių apskr., 
Švarplių kaime, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. 3-jų seserų 
ir 4-rių brolių tarpe. A. a. Juo
zas buvo vyriausias. Tuoj po 
okupacijos velionio Juozo tėvai, 
viena sesuo ir 3 broliai tapo iš
tremti Sibiran. Jauniausį brolį

bolševikai nužudė Tėviškėje. 
Abu seni tėvai patyrę Sibiro tai
gose kančias ir vargą mirė ten 
pat po keliolikos ' metų. Po 10 
metų buvę Sibire broliai ir se
suo grįžo Lietuvon. Dėl neteku
sios sveikatos vienas brolis grį
žęs Lietuvon neužilgo mirė. A. 
a. Juozo Naujokaičio rūpesčiu 

pastangomis, jo mirusių tė
vų (Sibire) kūnus pargabeno 
Lietuvon ir palaidojo Gelgudiš- 
kių kapinėse ir atitinkamą pa
minklą jų atminimui pastatė. 
Velionis Juozas savo gyveni
me buvo patyręs daug nemalo
numų ir vargo, todėl ir buvo 
jautrus vargstančių savo gimi
nių atžvilgiu. Nors būdamas jau 
labai sergantis, velionis Juozas 
1974 m. pavasarį aplankė savo 
gimines Tėvynėje. Gimtoje Tė
viškėje su džiaugsmo ašaro
mis jį sutiko didelis būrys gimi
nių. Broliai, seserys ir jų vaikai, 
apkabino savo mylimą gerašir-

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West i 03rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

4)R; K. A. V. JUČAS
- £ t" TeL: 5614605 ir 48944413 
snnsfjd J S- A^l4 -u’ ■

1002 N. WESTERN AVE.. 
v£:; 5214 N. WESTERN AVE.-

Valandos pagal'susitarimą.

— Naujienas galima užsisa- 
\yti telefonu, skambinant ad- 

,,ninistracijai darbo valandomis, 
fąip p;;-, kviečiama skambinti 
arba rašyB prašant siųsti susi- 
pažmimuj. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
įdrešus. š -

i (Pr).

kiais gyvenimo metais, jų ne
laimėse juos šelpė ir jiems pa- 
•dėjo. Viešint Tėviškėje buvo 
prisiminta prabėgusi vaikystė 
ir jaunystė. Grįžo laimingas, 
nes išsipildė jo paskutinis ilge
sys ir svajonė, nors fiziniai bu
vo dar labiau nusilpęs. Iki pas
kutinių gyvenimo metų, velio
nis Juozas nepamiršo ir visomis 
išgalėmis rėmė materialiai savo 
gimines’Lietuvoje. Savo gimi
nių širdyse jis visada pasiliks 
tikras Lietuvos —' Suvalkijos I 
sūnus — savo Tėvynės pa trio-' 
tas.

A. a. Juozas Naujokaitis buvo 
gimęs 1900 m. Savo trečdalio 
gyvenimo metų ^praleistų Ame
rikoje visada sielojosi mylimos 

‘Tėvynės ateitimi, laisvės atgavi
mu ir gerove. Stengdavosi rem
ti lietuviškas ’ organizacijas, 
įvairius fondus ir spaudą.-Bai
gęs šio pasaulio vargus, buvo 
palaidotas šv..’Kazimiero lietu
vių kapinėse Ghicagoje. Lai Bus 
jam lengva ši žemelė — amži
nam poilsiui, toli nuo mylimos 
Tėvynės Lietuvos.’, .- - --

Sekr. Kisingerio griežtas pa
sisakymas prieš Rodezijos bal
tųjų valdymą, rado stiprią opo
ziciją valstybės departamente ir 
pačiose Baltuose Rūmuose. Ta
čiau prez. Fordas tylomis prita- 
tąrė, tikėdamasis tuo laimėti 
juodųjų rinkikų balsus.

Taigi, Kisingeris laimėjo Bal
tuose Rūmuose, bet užsienis į 
tai kitaip žiūri, štai, Londono 
Daily Mail rašo: “...Mes turime 
melstis, kad pono Kisingerio 
gražbylystėje, išreikštoje Lusa- 
koje, nebūtų įvelta slapta su 
Kremliumi diplomatija”. O švei
carų Neue Zuericher Zeitung sa
ko, kad juodoji Afrika dabar 
yra daugiau alergiška Ameri
kos imperialistų bučiniams ir 
mažiau kritiška Sovietų ir Kubos 
pagalbai. Tai, pasak laikraščio, 
atlyginimas už dekadomis gera
širdiškai apleistą Amerikos po
litiką.

NUSLINKO ŽEMĖ

FREZNO, KoL — Kolumbijo
je, maždaug 250 kilomer. į šiau-' 
rėš rytus nuo Kolumbijos sosti
nės Bogotos, ties vietove Frenzo, 
dėl buvusių didelių liūčių, nuslin
ko kalnai, kurie su savimi į pa
kalnę nusinešė ir palaidojo va
žiavusius tuo metu sunkveži
mius, lengvas mašinas ir 10 au
tobusų su visais keleiviais.

Manoma, kad žuvusių asme
nų gali būti šimtai. Frezno bur
mistras sako, jog žuvusių gali 
būti nemažiau 120 asmenų. Dir
busių nelaimės metu viešuosius 
darbus EI Triumfo vietovėj e, ka-1 
nuošė, 14 asmenų likimas neži
nomas ų* manoma, kad jie bus 
slenkančių kalnų pakastu

"Nugalėtojas visa tai paveldės, ir aš būsiu jam Dievas ir lis bus 
man sūnus". — Apr. 2h7.
Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotinę Evangelijos amžiuje, bet apie 

tuos, kurie, klausydami -Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
amžiaus pabaigoje. Apie juos yra parašyta Mato Ev. 25 Sk. "Tuomet karalius 
tars tiesos: Eikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio 
įkūrimo priruošt karalystę". Šitie paveldės ne dangiškus pažadus, bet žemę, 
kuri pradžioje buvo duota Adomui kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir, 
atsteigimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta. 
Psalmėje 37-je parašyta, kad “kantriai laukiantys Viešpaties gaus tėvainys- 
tės žemę”.

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

PERKRAUSTYMA1

i
Panaši nelaimė buvo įvykusi 

1974 m. Andina kalnų apylinkė- , 
se, Quebradablanca vietovėje, 
kur tuomet slenkančių kalnų bu
vo palaidotas dvylika važiavusių 
mašinų ir per 200 asmenų.

SKAITYK '.L KITA-*. PATARK 
dienrašti •nau.i-len^s-

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
-X GYDYTOJAS ir chirurgas 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

- VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

Į . dieniais nuo 3 iki 7 ~vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

DR. FRANK FLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

"kalba LIETUVIŠKAI 
2618!W. 71sf St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis.. Pritaiko akinius ir 

. /‘contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

M 0 V IN G
Apdraustas perkrausimas 

iš Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
’ Tel.: F Rentier 6-1882

■ BEIRUTAS. — Libanono kai
riosios grupės pradėjo puolimus 
prieš krikščionis besilaikančius 
Beiruto uosto ribose. Kairiųjų 
jėgos apšaudo uosto gynėjus sun
kiaisiais ginklais.

' T* 'i” '

Lebano ministeris -pirminin
kas Rashid Karami pesimistiškai 
nusiteikęs sako, kad besitęsian
čios kovos paliks Lebaną be nie
ko.

ROMUALDUI JASIŪNUI
*• iį® mirus, . j• -- - . . . j

Naujienų Bendrovės direktoriui, sūnėnui-

EDMUNDUI JASIŪNUI ir jo žmonai nuo

' “ širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Naujienų Bendrovės direktoriai

į

Ch. Austin, A. Budreckas, V.
• Galskis, M. Gudelis, V. Mankus, 

E. Petraitienė, M. Šileikis, 
J. šmotelis.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: am/ad. nuo 1^-4 po pietų. 
Jketvįrtad. nuo 5^-7 vai. vak. 

-i n Ofiso2 telef^ 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G.ĖirHYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Sirijos laikraštis Al-Baath at
virai jau rašo, kad Sirijos pastan
gos įvesti taiką ’ Libane neturi 
pasisekimo. Sirija, kurią remia 
JAV ambasadorius L. D. Brown, 
nori ne tik taiką įvesti, bet taip
gi nori, kad taika būtų ąbiem 
kovoj ančiom. pusėm priimtiną, 
kad kairieji musulmonai neįsi- 
viešpatautų.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. AAOTERŲ 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 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
n Atostogose iki gegužės 24 d.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau®^ Ir valdlkai 
ptu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT^-Y.I <:’AS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

SUSIRINKIMŲ

UPfiEĖS DRAUGIŠKO KLUBO susi
rinkimas vyks penktadienį, gegužės 
7 d. Bataan salėje. 4046 So. Western 
Ave. Pradžia 12 vaL vidudienį. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Kalys

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina S1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina 32.50. '

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 galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

ui

V. Tumasonis, M. D., S. C
’ CHIRURGAS

' 3 2454 WEST 71st STREET
Ofiso HEmlock 4-2123
Redd, telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 

. (Arch Supports) ir t t

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

2 . ...=T _ .... .-j.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100

^.Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl._________________________________ ________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai_____________ _ __ _____ ____’________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA )

$2.00

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

Naujienose galima gauti puikip knygę, kurios papuoš bet kokią i 
knygy spintą ar lentyną. ' t

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai ĮflMa, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai (ri&a, 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, I dalis. 208 psl., įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis. 225 psl_ įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _ __ ____________________________

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. S5.5tr
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ____________________ _________________
Juozas LIOdžius, RAŠTAI, 250 psl. _____ _ ________
P. Llūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODŽIŲ,

GARSINKITĖS N .V U J IENOSE

$5.00 
13.00 .

1739 So. HALSTED SK CHICAGįO, ILL. 60608
% y v *r ” U * f

$1.00

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

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

žolę užauginti^ kaip žemę tręšti ir pažiūrėti. Naujienos šis knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Jsigyti 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:  ... I

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Xij 2533 W. 71st Street 

Telef.x.GRovehill 6-2345-6

> > 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - 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
...... -..-wn  ’ ... . ~ ■ — " ' - 1 L '

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių
Laidotuvių , 
Direktorių J| 
Associacijos

AMBULANCE 
•PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

- ..........-............. ... ' ■ '—-................. |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) |

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Pavasaris — vaikams džiaugsmas.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

IEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS, 
tarp 50—60 metų amžiaus. Patiksime 
apsivesime. Nesvarbu našlė ar di- 
vorsuota.
Rašyti Box 211 c/o Naujienos. 1739 
So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608.

> RENTING IN GENERAL 
N u o m o a

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMAS šva
rus kambarys vyrui ar moteriškei. 
Gali ’ pasigaminti valgi. Skambinti 
434-6977. , c. '

— Pranas Povilaitis is Ever- 
green Parko apylinkės platini
mo vajaus proga atydžiau su
sipažino su Naujienomis ir pa
stebėjo, kad jos yra visų lie
tuvišku demokratinių organi
zacijų dienraštis, reiniąs ben
druosius darbus ir keliąs vi
siems lietuviams naudingas idė 
jas. Jis jas užsisakė vieneriems 
metams. Naujienų vadovybė dė 
koja jam už dėmesį ir prane
ša, kad platinimo vajaus pro
ga Naujienos 
susipažinimui 
kainai.

— Leonas

yra siunčiamos
2 savaites nemo-

Kazlauskas iš 
Brigton Parko apylinkės atsiun 
lė tokį laišką: “Matau, kad nia 
no prenumerata greitai baigsis, 
todėl ją siunčiu, kad nereikė-

į ! tų siųsti raginimą. Taip pat siun 
čiu $10 čekį Mašinų fondui ir 
linkiu Naujienoms taipgi ir vi
siems naujieniečiams geriausios 
kloties. Lai gyvnoja Naujie
nos, visu demokratiniu lietuviu 
laikraštis”.

— Rožytė Macernienė iš Mar 
quette Parko apylinkės taip ra
šo: “Siunčiu Naujienų dien
raščio Mašinų fondui $25. Lin
kiu Naujienoms, visai redak
cijai, admistracijai ir visiems 
bendradarbiams geriausio pa
sisekimo. Tvirtai laikykitės sa
vo demokratinės linijos”. Dė
kui už paramą, gerus linkėji- 
jiinus taip pat už vietų rezerva
ciją Naujienų pavasariniam 
g ojIazjiq s?|aaĮ sun>Į ‘aja^uuq 
d. Martinique restorane.

— J. Pečiulis, Munster, Ind., 
tarp kita ko taip rašo: “šian
dien spauda yra didelio kalib

=s

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

jrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
N'U.IŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS

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

N1UJIENOS tvirtai stovi 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, Ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuviu 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.

Pjdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso. • įą,
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metų — $16.00, dukart } tą ranką įkąsti.

naudosi puotiiiiiii ar... ‘niui. Kiti naudoja net deslruk 
cijai. Naujienos daugiau gina 
ir apgina Altą. Tai labai gerai, 
nes be Alio ir mūs; nebūtų. .Mes 
būtume buvę iš PB stovyklų 
atiduoti rusams, kaip tai atsiti 
ko su kaimynais ukrainiačiais. 
Tad Valio Naujienos. Siunčiu 
prenumeralū ir $5 mašinų fon 
dui iš kukių pensininko paja
mų”. , 4

Josefina Krikščiūnienė va
kar grįžo iš Floridos į lieverly 
Shores. Enunau Berggruen grį 
žo iš Phoenix, Arizona, j Yor
kville. Ill..

— Povilas P. Daryis, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidentas, šių metų gegužės 

115 ir 16 dienomis bus Chicago) 
ir pasimatys su SLA veikėjais’ 
pasitarti organizacijos reika
lais.

— Sekmadienį, gegužės 30 
dieną, solistas Algirdas Brazis 
giedos Lietuvių Tautinėse ka-_ 
pinėse Kapų puošimo dienos 
iškilmėse.

— ,I)r. Domas Jasaitis, ilga
metis Tėvynės sargo redakto
rius, praneša, kad sekantį šio 
žurnalo numerį jau redaguos 
Petras Maldeikis, 
North 39 St., 
na, 95008.

— Christian 
nism Crusade, 
Long Beach, Cal. 90801, ruošia 
specialius Bicentennial Antisu- 
bversyvinius seminarus liepos 
2-4 d. Ambasadoriaus viešbu
tyje, 1412 “k” St., Washington, 
DC. Jiems vadovaus CACC 
pirm. dr. F. C. Schwarz, o pas
kaitas skaitys komunizmo bei 
naujosios kairės žinovai. Pas- 
kaitii mokestis yra $20, gi su 
maistu ir nakvyne minimam 
viešbutyje $55. Informacijos 
teikkia, stipendijos duoda ir 
dalyvius registruoja rengėjai. 
Ypatingai kviečiami studentai,: 
mokytojai, dvasininkai, admi
nistracijos tarnautojai, visuo
menės veikėjai ir aukšt. mo- 
kvklu abiturientai. Bus rodo
mi 5 filmai. Seminarus remia 
Young Americans for Free
dom organizacija.

— Lietuvių Žurnalistų 'Są
junga ruošia žurnalisto Juliaus 
Butėno, mirusio partizano mir- 
tami, minėjimą gegužės 9 d. 4. 
vai. popiet Jaunimo centre. Vi
suomenė kviečiamas dalyvauit.

— Steve Vilimavičius, RR 2, 
Grand — Bend, Ont., Canada, 
atsiuntė tokį laišką: “Radau 
laikraštyje parašyta apie Nau
jienų reikalus jr, kad geri žmo 
nės aukoja pirkimui naujų ma 
šinų spausdinti Naujienas. Aš 
taip pat tam tikslui aukoju $25 
ir prisiunčiu čekį. Vakar iš- 
spaudintoje virš esančioje ži
nutėje buvo klaidų. Atsiprašo
me p. Vilimavičių ir skaityto
jus.

2615
Phoenix, Arizo-

Anti - Comma- 
124 E. First St,

— Rytoj jau seniai lauktoji 
šventė —Trijų Lietuvišką Ope
rų pasaulinė premjera. Lietu
vių Opera minėdama savo 20 
melų ir JAV Bicentennial duo
da Kačinsko “Juodą laiyą”, 
Gaidelio “Gintaro šalį” ir.Mari- 
jošiaus “Priesaiką”. Šių c^perų 
premjeros pradžia 8 v, y.’Pa
vėlavusieji nebus įleidžiami j 
vietas, kol nepąsjbaigs pirmoji, 
opera. Sekmadienio spektaklio 
pradžia 3 v. po pietų. Bilietų 
kasa Marijos mokyklos patal
pose bus atidaryta 6 v. vakaro, 
šeštadienį ir 1 v. po pietų, sek
madienį. Taip Tat bus galima 
įsigyti operų libretus, šiuos du 

r spektakhus K diriguoja maestro 
Vytautas Marijošius, režisuoja 
Algimantas Dikihis dekorato
rius dąil. Adolfas Valeškaj chor 
meisteriai •-:t. Alice Stephens ir 
Alfonsas Gečas, apšvietimas — 
Kazys Cijūnėfis, Choreografiją 
Jaunučio Puodžiūno; šoka jo 
studijos mokinės. ' <

Lietuvių visuomenę prašome 
dalyvauti spektakliuose, nes tai 
bus- vienintelė" proga būti lietu
viškų trijų-;, operų pastatymo 
liudininkais. A..

Jūsų visų laika
Chicagos lietuvių Opera

Žemės drebėjimy 
baimė Gvatemaloje

GUATEMAL0S MIESTAS.— 
Besistengdama iš visų jėgų at
sigauti po paskutiniojo žemės, 
drebėjimo, įvykusio vasario 4 
dieną, Gvatemala ruošiasi ga
limai naujai katastrofai, kuri 
galbūt artėja sū pareinančiu tro- 
pikinių liūčių sezonu šį mėnesį.

Geologai perspėja gyventojus 
prieš galimus, kalnų nuslinki- 
mus ir potvynius liūtims užpi
lant vandeniu praeitojo žemės 
drebėjimo sukrėstu žemės pavir
šiu ir prasiveržiant vandeniui 
iš drebėjimo metu susidariusių 
tvenkinių — ežerą.

Gvatemala peri paskutinį že
mės drebėjimą neteko- žmonių" 
23,000 žuvusių, ■ 
76,000. sužeistais ir milijonb be-: 
namiais likusiu

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininku ir Darbininkių

MALE OR FEMALE
5 day week. 40 hours. Home for the 

aged. Good Salary. Days only.
PHONE 544-4206

.DĖMESIO
• < Lietuvių Spaudos Klubo

•; - ~ Į5 r nariams!
Šio mėnesio .7 dieną, penkta

dienį, 7 vai. vakaro, Marquette 
Parko,Field House (W. Mar- 
quette Rd. ir So. Kedzie kam
pas), ša ūkiamas'mūsų Spaudos 
Klubo susirinkimas. Kviečiami 
visi knariai, ypač gi “Tiesos žo
džio” bendradarbiai atsilankyti.

Klubo Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 8 d., Chicago "'Sav- 
ings ir Loan patalpose, 6245 S. 
Western Ąve., 1:00 vai. p. p. 
Narės ’ malonėkite dalyvauti. 
Bus vaišės. ' (pr.)

— Reg. LB Marquette Parko 
Apylinkė šį, :m. gegužės mėn. 9 
dieną ruošia. Motinos pagerbi
mą.. Kviečiama visos vietos or
ganizacijos dalp’auti su vėlia
vomis prie parapijos salės 10 
vai. pakėlime vėliavų, o vėliau 
parapijos bažnyčioje bus šv. Mi- 
šioos. Kviečiami ir šauliai, (pr.)

— Chicagos - Anglijos - Bri
tanijos Lietuvių Klubo narių 
pusmetinis susirinkimas ir 
Motinos Dienos minėjimas 
įvyks š. m. gegužės įnėn. 9 d. 
2 vai. p. p. Vyčių salėje. Klubo 
nariai ir prijaučiantieji kvie- 

daugiau. kaip4 čiami'.skaitlingai šiame susirin
kime ir'Motinos dienos minėji
me dalyvauk (pr.)

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

N«m«l, Žemė — Perdavimui
REAL ESTATE SALE

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ZEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roaf Į}’ Virginia 1-11M

<

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — ' 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA. Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
SAVININKAS PARDUODA namą 
6045 So. Kolin. Teirautis ir tartis dėl 
parodymo telefonais: 586-2037 arba 
599-9119;

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 
finansuoja.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

t

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuvių kalne: Yęsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

IR GYVENKIME ČIA

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

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

California 20 metu
2 aukštų mūras ir

ARTI 73 — 
puikus 6 kamb.
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. S23.30CL . 1

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

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės.- 2 vonios, nauii karnetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $38,500. j

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

1

> MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
nito mūro garažas. Atskiri šildvmai 
'lent, air cond. Arti Maria High. — 
<45,500.

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

WS REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIU — 

-■NUOMOSTT
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums ratam aus
BALYS BUDRAITIS . '

<369, ARCHER AVE CHICAGOJE
' TpI. 254-5551

LEMCNTO APVT.TVĘltrE
135-TA IR ARCHER AVĖ

Tel. 257-5861

Br«ns»nyb«*, Lalkrodli&l, Dovanot 
visom* progoiiM.. .

1237 WEST 63r<J ST_ CHICAGO
Telef. 434-4680

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chicago)e -------

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(ptaiffo*) ir 
677-8439

Mes norė-

ir ateityje.

Šuo atsiteisė teisėjui
BEDFORD, Anglija. — Du

kart atmetęs šio miesto magis
trato potvarkį kad didžiulis 168 
svarų “Great Dane” šuo būtų 
sunaikintas, nes esąs pavojingas 
teisėjas norėjo tą šunį “pasvei
kinti”, patapšnodamas dukart 
“danui” per galvą, bet kol tei
sėjas spėjo atitraukti savo ran- 

didysis danas” spėjo jam

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

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

0 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

( _ NAUJIENOS. CHICAGO ». ILL. — FRIDAY, MAY7, 1976

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame
Jums uz mums parodytą
pasitikėjimą.
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000

8929 So. HARLEM AVĖ.
Bridgeview, Illinois 60455

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
Ml accounts com 
pounded daily - 

paid quarterly.

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAM ASSOCIATION

4MI ARCHER AVENUE
CH1CACG, RJJNOI3 CMS

PHONEi 25M«7t

Certificate 
(Minimum $5,000).

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga -

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl^ daug paveikslą. 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- 

derj tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Venecuęios Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos 
mnėjinią ir motinų pagerbimą 
š. m. gegužės 8 d. šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Pro
gramą atliks Irenos Smieliaus- 
kienės vadovaujama Tautinių 
šokių grupė Grandis. Veiks lai
mės šulinys, Šokiams gros Mar 
kausko orkestras. Šalti ir karšti 
patiekalai. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Auka $8 asmeniui. Vietas 
rezervuoti tel. 776-3727 arba 
925-4980. (pr.)

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

Tel. 257-7978

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpubllc 74M1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chlcigo, III. «063X T.L YA 7-5980

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chir^go, Ill. 60601

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. M. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

* Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

STAVf FA*

IMSUtAMCI

State Farm Fire and CasoaiTy Company

•EAUJI’.^OS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE 

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

PEACE COSTS MONET

r****-




