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Terorizmas Meksikoj i Turtų globėjas Nori praturtėti

pra-

SHARLOTTE AMALIES, St. 
Thomas, V. jL-—New. York o ad
vokatą Lee ^Btiey "firma iškėlė 
teisme bylą prieš American Air-

LUANDA.

Houstone gyvenąs advoka-

JAMESTOWN, Va. ■— 1608 metais buvę įsteigta pirmoji buteliy ir stikliniu indy -dirbtuvė. - 
Ji tebestovi dar ir šiandien. Šioje pramonėje padaryta didelė pažanga, bet specialios tšvaiždos 
indus ir butelius vis dar reikia išpūsti tomis pačiomis senomis priemonėmis, Paleiksle matome 
buteliu gaminimo meistrą Jerry Vandermerk, dirbantį spedalioos išvaizdos butelį.

spręstas;’ Turtuolis H. Hughes teisme bylą prieš American Air- 
turėjo minėtos bendrovės 75.- j lines ir Boeing Co., reikalaujant 
000 akcijų
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ITALIJOJE DREB

Manyta pagrobti 
prezidentą

ROMA. — Policijos praneši
mu„Italijoje susektas sąmoks
las pagrobti Italijos preziden
tą Giomannj Leonę. Pagrobi
mas buvo planuotas 1971 m.

Specialus priešteroristinis po 
licijos dalinys suėmė buvusį 
Italijos ambasadorių. Edgardo 
Sogno, dabartinį lyderį dešinių 
jų frakcijos .liberalų partijoje 
ir jo padėjėją Luigį Cavallo. 
.Taipgi papildomai dar yTra su
imta 10 asmenų, tarpe kurių 
yra Gen. Ūgo Ricci ir Randol- 
fo Pacciardi, buvęs Italijos ap
saugos ministeris. - -

Policija juos visus tardo, bet 
sgut)kineBU.>nesk^lbia. JLomn- 
mstu laikrasfisul^nas nomoje'

Vienus užmušė sovietu karo aviacija, 
o kiti buvo sušaudyti Rygos uoste

PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzų spaudos agentūros skel
bia, kad praeitais metais sovietų karo , laivo “Etoroževoj” įgula
pradėjo maištauti, buvo suimta ir išžudyta.

“Storoževoj” iš Savąstopolio 
buvo siunčiamas j Baltijos A-ap 
denis. Jis atplaukė į Baltiją ir 
buvo įsakytą sukti į Rygą. Ta
da sukilo įgula, sudėjo laivo 
kapitoną ir kitus viršininkus įl 
;kajutę, o pats laivas pasuko į 
Švedijos vandenis. Tuojau at
sirado sovietų karo aviacija ir 

,prade jo apšaudyti bėgantį ka
ro laivą. Kelios bombos palie
tę “Storoževoj” ir užmušė apie 
50 jūreivių, <

Jaunoje sušaudė 50 įgulos nariii
Sužeistas karo laivas buvo 

atvilktas į Rygos uoshį. Ten tuo 
jau buvo pravestas tardymas, 
.atskirta 50 gyvų likusių igulos 
narių tir sušaudyta.

Pasipriešinimas sovietų lai- 
. vo vadovybei jyyko 1975 tm.

lapkričio 7 d. švedų-i'adarasir 
pasikalbėjimus sekančios sto
tys girdėjo sovietų laivyno va- 
dovybės Įsakymus Įgulos na
riams plaukti į Rygą, o kai ne
pakluso, tai buvo sovietų avia-

' torių apšaudyti. ■ -- ’ ;
» švedai užrekordavo Įsaky
mus -ir pasikalbėjimus, bet 
jiems buvo gana sunku susi
gaudyti, kas sovietų karo laivy 
ne tuo metu darėsi.

Nepatenkinti jaunesnieji 
karininkai

Prancūziją pasiekusios žinios 
sako, kad maištauti pradėjo jau

■ nesnieji laivyno karininkai ir 
techninis personalas. Karo mo
kyklas baigia geriau gyvėnan- 
čių komunistų vaikai, jie nek
reipia dėmesio į griežtą laivy
no tvarką. Jie reikalauja dau
giau laisvės ir geresnių tarny
bos sąlygų, kokias turi laisvo- 
pasaulio jūrininkai. Prie maiš 
to prisidėjo ir tautybių skirtu
mai, kurie Rusijoje^išvirto į di
delę neapykantą.

Rygoje laivui ^“Storoževoj” 
Jnivo duota kita įgula. Laivas 
buvo siuntinėjamas į kitus uos 

' tus, kad kitų laivų įgulos pa
matytų, jog jame “nieko neat
sitiko.” Sovietų aviaciją ap
šaudė “Soroževoj” tarptauti
niuose“ vandenyse, bet visai ne 
toli švedų Gotland salos.

DAUGIAU NEGU TŪKSTANTIS
SUNKIAI SUŽEISTU ITALU
Nukentėjo Venecijos ir Lombardijos 
provincijos, kalnuose buvę miesteliai

ROMA, Italija. — Visą šiaurės Italiją sukrėtė gana stiprus 
žemės drebėjimas. Labiausiai nukentėjo Venecijos ir Iximbardijos 
provincijos, siekiančios Jugoslavijos ir Austrijos pasienį. Pra
džioje manyta, kad užmuštų skaičius siekė apie šimtą, bet antra
sis vidaus reikalų ministerijos pranešimas sako, kad užmuštų 
skaičius jau siekia virš 300 žmonių.

MEXICO City. Meksika, Houstone gyv
kaip dątt^iina-Piętų Amerikos {as \yniam Lunimis teismo yra 
kraštų, protarpiais turi ramų paskirtas SiO&nsa bendrovės glo 
^^enimą;arba^ terorizmo ir turtų

.---- -------- - - ^^^ re^e^ieM€>H^s ^s^^eJail*i' :nuosavvbės^ klausimas bus iš-’
“‘Paese Sera” rašo, Lad' grupė Ji paskutinius 50 metų, atrodo, 
planavo pagrobti prezidentą, turėjo, vešlų ir sėkmingą, vi- 
norėdami Į dešine kreipti smur sais atžvilgiais pažangų ekono- 
tu. ' > ■■ į . r ‘

Angoloj nusavinama 
turtai ■■

- Pagal nusisto-
yėjusį' komunistų standartą, 
Angolos dabartinė vyriausybe 
pradėjo • 'Angoloje nusavinti 
privačius turtus. Pradžioje ji 
suvalstybina visus pabėgusių 
portugalų ūkius ir įmones. ,

Per šį Angolos karą, išbėgo 
kokie 300.000 portugalų, palik
dami Dievo valiai gražiai tvar
komas nuosavybes. Vyriausy
bė praneša, kad ji nusavina 
turtus be atlyginimo. Tarp nu
savintų įmonių yra cemento, 
plieno, cukraus ir keletas teks
tilės xfabrikų. Taipgi jTa nusa
vinta CUCA bendrovės visi 
turtai ir visi# alaus fabrikai. 
Amerikidčių Alyvos įmonės dar 
nepaliestos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atmatoms imonė 
bus statoma Įmonė
CHICAGA. — Trys firmos : 

kontraktorių pateikė SI 14.8 mi
lijonų kaštuosiantį planą pasta
tyti Chiacgos miestui įmonę, ku
rioje būtų galima apvalyti po 72 
milijonus galionų skystų atma
tų per vieną dieną. Įmonei sta
tyti numatoma vieta Des Plaines 
nątoli nuo O’Hare aerodromo. 
Pasisiliusios firmos yra Pa- 
schėn Contractors, Inc.; Gust K. 
Newberg & Associated, ir S. J. 
Groves A Son.

Sunkiais sužaistų skaičius sie
kia virš tūkstančio. Pranešimai 
iš nalaimės vietos sako, kad visą 
eilė žmonių pateko krintančių na
mų laužą. Italai neturi priemonių 
jiems išgelbėti. Italai vartoja 
senus kirvius ir kaplius. Kol bus 
prakirsti sulūžę balkiai, pri
spaustieji netenka gyvybės.

Pačioje Venecijoje sunkiubo 
du dideli kaminai, šildžiusieji, ■ 
senus rūmus. Gyventojai išbėgo 
į San Marcos aikštę, kad apsi
saugotų nuo galimos didesn ės 
nelaimės.' Jeigu pasikartotų dre
bėjimas. tai seni namai gali už
versti namuose esančius žmones.

Policijos pranešimai vidaus 
reikalų ministerijai sako, kad 
labiausia nukentėjo Adriatikos 
pakraštys. Tagliamento upės 
pakraštyje stovėjusieji mieste
liai ir kaimai labiausiai susmu
ko. Tagliamento upės vanduo 
ateina iš Rytinių Alpių, nuo Ju
goslavijos dienos. Upės vanduo 
teka į Viduržemių jūrą.

Italijoje vykęs žemės drebėji
mas buvo jaučiamas visoje Eu
ropoje. Austrijoje, Jugoslavijo
je, Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
net Belgijoje drebėjimas buvo 
užregistruotas, o Jugoslavijoje 
ir Austrijoje jaučiamas. Italiją 
radijas praneša, kad praeitą nak
tį apie 200,000 italų nemiegojo 
savo namuose, kad drebanti že
mė neužverstų senų namų. Vi
soje Italijos šiaurėje sutraukti 
geriamo vandens vamzdžiai. 
Inžinieriai ir vandentekių dar
bininkai bando sutvarkyti ge
riamo vandens problemą. Ita
lai žino, kad vandens klausimas 
yra nepaprastai svarbus. Nešva
rus arba užkrėstas vanduo yra 
pavojingas.

Papildomi pranešimai sako, 
kad Forgaria miestelis sulygin
tas su žeme. Jame gyveno apie 
4,000 italų. Kur jie yra, šian
dien niekas negalėtų pasakyti. 
Nukentėjo Buia Osoppo, San Pe
dro di Ramogna ir Collaredo 
miesteliai. Policijos pranešimas 
sako, kad Forgeria miestelyje 
padėtis labai katastrofiška. Dau
gelis užmuštų, bet nėra nei prie
monių. nei ’moniu užmuštiesiem 
išvilkti iš laužo.

Buia miestelio policijos vir
šininkas buvo paprašytas infor
macijų apie nelaimę. Jis tiktai 
pasakė, kad yra daug užmuštų 
ir kad jis neturįs laiko atsaki
nėti į laikraštininkų klausimus. 
Miano miestelyje policijai pavy- 

ištraukti iš laužo 40 lavonų.

Nešvarūs produktai
WASHINGTONAS. —Visose 

JAV-bėse šiomis dienomis vyks
ta iš krautuvių atrinkimas ne- 
svarių maisto produktų, apkrės
tų pelių, žiurkių ir kt. graužikų 
plaukais ir atmatomis.

Maisto ir Vaistų Administra
cija (FDA) praneša, kad 1,450 
dėžių su 46 uncijų skardinių 
pasaldintos grapefruitų sunkos, 
gaminamos Dade apskrityje, 
Floridoj ir 20,875 dėžėse su Lo
uisville, Ky., gamybos tešlainiais 
ir graham krekeriais rasta grau
žikų plaukų ir nešvarumų. FDA 
pran ešime išvardinta ilga eilė 
“cookies” pavadinimų, tokių 
kaip Princess Creme Vanilla, 
Devils -Food Cookies, Red & 
White Honey Grahams ir t. p.

$270 milijonų kompensacijos 
vardu vienos iš 36 asmenų, žuvu
sių lėktuvų nelaimėje praėjusio 
balandžio 27 dieną. Americon 
Airlines kaltinamos, kad kompa
nija nepasirūpino atsargos prie
monėmis ir neteikė keleiviams 
instrukcijų prieš skridimą 
dedant.

minį ir kultūrinį gyvenimą: 
Rodos tereikia tik džiaugtis/

Viėnok paskutiniais laikais 
vėl įsigali' terorizmas.-kuris vis 
plečiasi ir stiprėja, štai, banda 
teroristų, vyrų ir moterų, ge
gužės 6 d. įvairiuose Meksikos 
sostinės priemiesčiuose dienos 
metu nužudė 9. pareigas atlie
kančius , sargybinius- ir polici
jos pareigūnus.

Meksikoje terorizmas tiek 
yra išsiplėtęs, kad privalūs.as
menys ir aukštesni-yaldžios pa 
.reigūnai samdosi specialius 
sargybinius apsaugoti šeimas. 
Iš devynių nužudytų, šeši bu
vo tokių privačių šeimų sar
gai du saugojo valstybes iždą, 
o devintasis — saugojęs ban
ką. Žudydami sargus, teroris
tai šaukė, kad jie yrą 23-čios 
rugsėjo draugijos nariai.

Pirmiausia teroristai puolė 
Lindavistą restoraną,, kur sar
gai pietus valgė. Vienas tero
ristų iš automato nušovė tris 
sargus sėdėjusius prie vieno 
stalo. O du vyrai, ir viena mo
teris vartodami pistoletus nu
žudė kitus tris sargus sėdin
čius prie kito stalo. Taipgi su
žeidė restorano padavėją.

Žudikai restorane susirinkę 
ginklus^- automobiliu pavažia
vę į k>tą gatvę, nužudė dar tris 
asmenis.

Prezidentas Fordas 
keičia savo taktika

WASHINGTONAS. — Turė
jus keturis pirminiuose rinki
muose pralaimėjimus, Fordo rin
kimų kampanijos vadovai kei
čia rinkimą politiką ir taktiką: 
prezidentui Fordui patariama 
elgtis ir laikytis labiau, “prezi
dentiškai”, o rinkimų komiteto 
nariams sustiprinti kampaniją 
prieš prez. Fordo konkurentą 
Ronald Reaganą, reklamuojant 
jį “ekstremistu” ir “karo kurs
tytoju”.

Fordo rinkimų štabui ieškant 
naujų būdų Reaganui atakuo
ti, pats prezidentas >po pralai
mėjimų Indianoje, Georgijoje ir 
Alabamoj, stato naują.^frpntą 
Reaganui atakuoti. >

Apkaltinta 
Peronienė

Egiptas keičia tąną
CAIRO. — Prezidentas An

war Sadat apsigalvojo, kad Egip
to santykių su Sovietais blogė
jimas nuėjo “per toli” ir kad lai
kas susilaikyti nuo tolimesnio 
blogėjimo. į

Egipto santykiai su Sovietų 
Sąjunga praėjusių 25-metų bė
gyje žemiausiai nukrito praė
jusį mėnesį Egiptui atsisakiusi JAV Housing ir Urban Devel 
nuo sutarties, sovietų laivus iš
varius Iš Aleksandrijos uosto ir 
užmezgus naujus, draugingumo 
santykius su Kinija.

Praėjusią savaitę, po mėne
sius delsimo Egiptas pasirašė su 
Sovietais naują prekybos sutartį 
ir ateinantį mėnesį laukiama so
vietų delegacijos T jau pra- 
dėti diskusijos dėl penkiems pre-1 netenka gyvenimui ir turi būti 

Saulė teka 5:40, leidžiam 7:56 kybos sutarties sudarymo. 1 nagriautos. * j'i s*

d.

RAUL CASTRO TARĖSI 
SU BREŽNEVU

MASKVA. — Gegužės 5 
Maskvoje su Brežnevu tarėsi
Raul Castro, Kubos diktatoriaus 
Castro brolis, kaip praneša Prav
da,

Jie aptarė Kubos - Sovietų 
draugystę, bendradarbiavimą ir 
tarptautinius klausimus.

1,100 NAMŲ PARDAVIMUI

> Pabrangsta
-> savaitraštis

BUENOS AIRES. — Argen* 
finos valstybės teisėjas N. J. 
Garcia, kuris tyrinėja šalpos 
organizacijos “Crusade of So
lidarity” išeikvojimus, apkalti
no buvusią Argentinos prezi
dentienę Isabelę Peronienę ir 
dar 3 asmenis: Peronienės bu
vusį asmeninį sekretorių ir šal 
pos ministerį J. L. Regą, jo dūk 
terj Normą ir jos vyrą R. Las- 
lirj. Lopez Rega buvo išvykęs 
į Madridą, bet jo Madride ne
besu ra n d s.

‘Newsweek bendrovė, dalinys- 
Washington Post Co, praneša, 
kati savaitraščio Newsweek kai 
na pakeliama iki 1 dol. Prieš 
tai jis kaštavo 75 centus. Pra
dedant liepos 5 d., savaitraščio 
metinė prenumerata bus pakel
ta 6,50 »’ol. ir tuo būdu savait
raštis kaštuos 26 dol.’ į metus.

opment departamentas ruošiasi 
parduoti apie 1,100 tuščių ap
leistų namų aukcijono būdu — 
kas daugiau pasiūlys. Aukcionas 
įvyks gegužės 22 d. ir birželio 
5, 19 ir 26 dienomis. Pirkėjas 
turės įmdkėti $2,000 eventua
liam namo nugriovimui, jei pa
sirodytų, kad pirktasis namas

Nušovė vyskupą
MANILA, Filipinai.— Įpykęs, 

kad keleivių pilname autobuse 
nebegavo vietos policininkas 
nušovė autobuso konduktorių ir 
norėjo nušauti jo šoferį, bet vie
toje-šoferio jo kulka pataikė į 
jauną vyskupą^ 88 metų amžiaus 
Antonio Buenafa, . kurs buvo

Beirute vėl šaudėsi
BEIRUTAS. — Musulmonai 

ir krikščionys Beiruto priemies
čiuose ketvirtadienį vėl pradėjo 
šaudytis, vartodami net kulkos
vaidžius ir mortarus. Vėl 66 
žmonės užmušti ir daugiau kaip 
100 sužeista. Socialistų (mu
sulmonų) vadas Kamai Jumblatt 

tu- 
pa- 
lai-

Nušovė 5 teroristus
BUENOS AIRES. — Policija 

nušovė penkis kairiasparnių or
ganizacijos narius, kurie Bue
nos Aires pietvakariniame prie
miestyje automatiniais ginkais 
ir sprogstama medžiaga užpuolė 
policijos nuovadą. Oficialiai pra
nešta, kad būrys teroristų parti
zanų atvažiavę trimis automobi- 
iais sprogdindami bandė įsimuš
ti vidun, bet buvo su nuostoliais 
atmušti. Nušautųjų teroristų 
buvo du vyrai ir trys moterys.

t

prezidento rinkimus, kurie 
rėjo įvykdyti Šį šeštadienį, 
reikalavo atidėti vėlesniam 
kui.

MILANas. — Slaptas prane
šėjas per telefoną perspėjo Mi
lano dienraščio redakciją, kad 
nauja dešiniausiųjų organizaci
ja Ordone Nuovo (Nauja San
tvarka) skelbia karą visiems 
viešbučiams. “Joks svetimšalis 
Šiemet įkėlęs koją į Italijos že-.' 
mę, nebus saugus”, pasakė pra
nešėjas, perspėdamas, kad Or
done Nuovo praėjusį ketvirta
dienį Italijos Dolomituose pa
degė Cortina d'Ampezzo vieš-

ko

SUMAŽĖJO PINIGŲ 
APYVARTA

Federalinis rezervų bankas 
New Yorke praneša, kad ba
landžio 28 d. pinigų apyvarto
je buvo 302,8 bil. dol. Savaitė būtį, kuriame žuvo keturi italai 

įšvan tintos praeito kovo.mėneeį, ankščiau jų buvpt 303,6 Bil. ir. .vjenas Meksikos daktaras.

IžDO SEKRETORIUS 
P. AMERIKOJE

WASHINGTONAS. — Ame
rikos iždo sekr. W. E. Simonas 
išvyko j 'Pietų Ameriką pasiva
žinėti, susipažinti ir rasti geres
nių būdų P. Amerikai padėti. 
Jis lankysiąs Čilėje ir kitur.



PAKILS MAISTO KAINOS

Bicentennial su vėjuvai-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

nimm

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

Mokama T rbety 
Certrfikatarns.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Virš mokyklos lėktuvai pra
skrenda kas 30-45 sekundes.

- 435-1654
- 342-4240

633-0090
- 895-0700
- 486-2818
- 925-2787
- 376-6755
- z 771-0696
- 365-6780
- 363-0494

3654740
- 246-2348
- 3854550 
305473-8220
- 6741540
- 475-7430
- 769-4507 
602-9424770
- 381-8800
- 2574320
- 589-4464
- 475-9746
- 296-5250
- 732-7476

— Pakildami ir nu- 
C/Hare aerodrome

SJM861

Come under our wing 
We care what happens to you

a t Standard 
Federal Savings.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto — 127 2 ČL 
daryta. "ri ' T.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žemės ūkio sekr.- Butz nu
mato, kad šiais metais žemės 
ūkio garbinių kainos, bendrai 
maisto, galės pakilti 3-4%, nei
mant dėmesin, jog rusai pirks 
daugiau javą Amerikoje.

Sekretorius pranašauja, kad 
infliacija ir toliau mažėsiariti, 
ir jeigu oras bus palankus, tai 
ūkininkai pasinaudosią.

8:00 vak.;
_ i — 5:00 vakaro; šešta- 

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. x

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien n Jo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. ' r

Šitas motinos minėjimas su 
paskaita prieš 30 metų buvo pa
minėtas Liubecko D. P. stovyk
loje, Vokietijoj. ’ ‘ ~ j'

lėktuvų triukšmas
ČIKAGA.

sileisdanri 
lėktuvai,' ypač padėvėti, kelia 

labai didelį triukšmą. Lėktuvų 
triukšmas yra toks .didelis, kad 
ten esanti liuteronų Šv. Povilo 
mokykla, 5650 N. Confield, ne
gali normaliai pravesta pamo-

MŪSŲ SKYRIAI
126 Tilghman Street....... ....... ..........

1900 Fleet Street ________ _____
— 485 McDonald Avenue 

701 Fillmore Avenue __L—______
1241 No. Ashland Avenue____ —-

— 2608 West 69 Street _____
— 1855 West 47 Street ..... —.

*—. 1028 Kėni I wort hA venue—-,----------
— 11601 Jos Campau Avenue-——........
. — Freewood Acres Rt. 9 —----------

— 11339 Jos Campau Avenue -----
— 122126 Hillside Avenu^ --------------

159 So. Vermont Avenue —
Fla. 33139 1201-17 St.................

78 Second Avenue —------—
141 Second Avenue —------

- 631 W. Girard Avenue ..———.....
22047 N. Black Canyon Hwy — 

47 East Milton Avenue _________  __
— 41 Whitehead Avenue_ _ *~~
— 622. Ekworth Drr . ____—

515 Marcellus Street---------------
80-14 Jamaice Aye. .

ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MD. - 
BROOKLYN, N. Y.,11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. — 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. 
LOS ANGELES 4, Calif 
MIAMI BEACH 
NEW YORK 3, N. Y. - 
NEW YORK 3, N. Y. . 
PHILADELPHIA 23, Pa 
PHOENIX, Aril. 85027 
RAHWAY, N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SILVER SPRING, Md. 
SYRACUSE, N. Y, 13204 
WOODJ4AVEH, Qw*ns, N. Y. 114J21 — 
UTICA, H. Y. 963 Sleeker Street

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The tatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
a most, give your money the 
pL best possible ^ interest. 
mL You’ll find it

Vidutinis amerikietis per sa
vo amžių (moterys — apie 75 
metus, vyrai — maždaug 70 me 
:ų) suvalgo: 6 tonas mėsos, be
veik 900 svarų, žuvies, virš 

'20.000 kiaušinių, beveik 1.5 to
nos ledų (icecream), virš 1.100 
svarų sviesto ir margarino, dau 
giau negu 1000 obuolių, sugeria 
900 svaru kavos, suvartoja 3.5 
tonos čukraus, suvalgo yirš 4 to
nų bulvių, daugiau kaip 2 t 
pieno ir grietinės ir t.t, šito
kius davinius davinius vra 
^paskelbęs Amerikos žemės €- 
kio Departamento Stalistikos 
Biuras.

Niekas vaikui pilna žodžio 
prasme motinos pavaduoti ne
gali. Ir ji viena savo vaiką vi
sur ir visada supranta ir užjau- 
'ia. Ji jam nieko nesigaili. Jei 
būtinai jai reiktų rinktis tarp 
laimės ir nelaimės, tai nesviruo- 
dama motina sau nelaimę pasi
rinktų, vaikui palikdama laimę. 
Motina kartu su vaiku juokiasi, 
verkia, liūdi. Ir tai jai niekad 
nenusibosta. Motiniška meilė — 
tai vienintelė pasaulyje tyra, 
lyg ašara, pastovi lyg amžini 
dėsniai.

Los Angeles milijoninio mies 
to Bicentennial komiteto sudė- 
tyje yra Amerikos Lietuvių. Ta 
rybos (Los Angeles) skyriaus 
pirmininkas Vytautas Čeka
nauskas. Jis yra netik narys — 
iis yra vienos iš svarbiausių 
(svetimoms tauttybėms) gru
pių “International Heritage 
Team’’ vadovas — pirmininkas, i 
Mano (redaguotoje ir praves
toje (radijo valandėlėje pak
viečiau Vyt. Čekanauską pąip 
formuoti Los Angelės ir apy 
linkių lietuvius apie tai, kas 
daroma išviso ir kada ir kaip 
dalyvaus lietuviai šiame mies

, ■ v . I
te minint Bicentennial. Vytau
tas Čekanauskas, savo labai su 
glaustame (informaciniame) 
pranešime, patiekė labai geros 
informacijos netik apie tai, kas 
— kur ir kada bei kaip atsto
vaus lietuvius, bet ir apie Bb 
centennial minėjimą ii? jo pras 
me išviso. - ..

Nesiseka sumažinti 
lėktuvu triukšmą

' CHICAGO. —Triukšmo spe
cialist^, JAV Aplinkos Apsau
gos įstaigos (EPĄ) tarnautojas 
Horst Witschonke pareiškė, 
kad aviacijos linijos priešinasi 
pastangoms aprūpinti sprausmi- 
nių. lėktuvų motorus triukšmą 
mažinančiais prietaisais. Sava
noriškai Remontuoti ’senesnių 
lėktuvų motorus esą kaštuotų vi
są bilijoną dolerių. Toks prane
šimas skaitomas smūgiu ypač 
aplinkui O’Hare aerodromą gy
venantiems, kurie laukia — ne
sulaukia dienas naktis didelį 
triukšmą keliančių lėktuvų nu
tildymo.

rikoniška burlaivių reprezenta 
cija: Coast Guard, akademijos 
mokomasis burlaivis. “Eagle” 
vadovaus, New Yorko uoste tai 
milžiniškai burlaivių ir kito
kių laivų ir jachtų procesijai. 
Bet mafy’kite ir “Eagle”, kaip 
ir^bnie du rusų burlaiviai, .yra 
statytas Vokietijoje ir iki karo 
pabaigos buvo' žinomas “Horst 
Wessel” vardu, tarnavęs, taip 
.pat.^nacinės Vokietijos karo lai. 
uvy^ą.. sudėtyje. Po karę^. jVisi 
4^. [Pasigėrėtinai 
^ujląįyiąi. . atiteko kąipj^ąro 
;gr^bi$4-T^ dų rusams ir yjėnas' 
ąmerikięčiąmss ::<<. •

Liepos 4 d. New Yorko^uos 
te susjpnks didžiausia burlai
vių. flolilą, kokios nėra buvę 
matyti nuo IQQO. metų ((viena
me ruoste) .daugiau kaip 200 
burlaivių iš jaugiau kaip 30 
valstybių. Negana to — tuos 
burlaivius lydės apie 50 ar 69- 
jvairaus tipo . karo laivų ir... 
apie penki tūkstančiai jachtų, 
motoriaivįų. ir^ki tokio tipo ma- 
žesnių laivelių su žiūrovais. 
Apskaičiuota, kad tame laivy
no parade dalyvaus 30.000 jau
nų jūrinink^r,^- kadetų ir ka
rininkų i&.yiso pasaulio,- GaJ 
paties didžiausio žiūrovų dė
mesio susilauks anglį] 135 pė
dui ilgio laivas “Sir: Winston 
Churchill’’ kmįo visą įgulą su
daro vien moterys, žiūrovų? 
.New Yorkę jąu apskaičiuota, 
.kad tą dieną (liepos 4), uoste 
laivyno (burinio), .parada ste- 
-bės; nėt' dešimt^milijenų žmo
nių. . . Ar bš būsiu’vienas ta
me skaičiuje nežinau kol kas 
iš dviejų New Yorko viešbu
čių, kuriuose paprastai esu sve 
čias, gavau atsakymą, kad tam 
laikui liepas mėh~4 dėl “vacan 
sy“ nėra vietos -

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANI Į LIETUVI IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI

ŽINOMOS FIRMOS

Gatėtų pūsti geras:,yėjaš ‘ š- 
m. liepos mėn. 4 d. N-ęw Ybr-' 
ko uoste (nebūtinai), tbe t jau 
tikru “dalyku” nuo Bbs.tono iki 
Atlantic City — Atlanto; kran
tuose, kai tos dienos lihk, mi
nint Bicentynnial, New'Yorko 
uoste parado “eisenoje’’ daly
vauti su vėju, garu ir gazu va
romi laivai rinksis, jei ir nes pa 
čiame New Yorko uoste —|tai 
bent nelabai toli-nuo jo; kad 
ir atviroje jūroje. Mat, ta pro
ga bus, berods, pats įspaudin- 
giausias atominio amžiaus, bu
rlaiviu paradas, kuriame daly 
vaus ’ (bent taip pasižadėjo)’ 
virš 30 valstybių dabar j a u- su 
retai okeanuose sutinkamais 
dideliais buriniais, kurių tar
pe būsią: Italijos , “Ąmerigo 
Vespuci”, ’ Norvegijos “Chris
tian Radiefi”, Ispanijos “Juan 
Sebastian de Elcaho”, Argen 
tinęs “Libeftad”;1 Lenkijos'1 
“Dar Pomqrza”. 7Qanijo< “Dan 
mark”, Portugalrfos “Šstgres^ 

Petras Markūnas ir dag kitų,1 įskaitant Sovietų

Kas pirmas išmokė vaiką su- 
c’čirs rankutes melstis, jei ne 
r' itira. Tik motina pirmoji nu
rodo vaikui pirmuosius takus Į 
tikėjimą. Su tikėjimu motina 
stengiasi išauginti mažuti doru. 
Išmoko kartu ir pasakų, padavi
mu. dainelių apie mūsų didvy
rius, milžinus, senolius. Su ti
kybos mokslu drauge išmoko 
mylėti savo tėvynę, gimtąjį kra
štu kalbą. Niekas kitas kaip 
motina pirmoji stengiasi išau
ginti mažo vaiko protelį. Pir- 
mia-isia'vaikas matydamas daug 
neaiškumų, nuolatos klausinėja 
ne ko kito tik motinos, kas čia, 
dėl ko taip ir t. t.

Ir motina noriai viską, aiški
na. Motina pirmoji išmoko vai-

' B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS -

7
<w Mokama 4 mėty
/O Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

MOTINOS DIENAI - GSGUŽES 9
Didieji žmonės apie savo "
Motinas: Lankolnas — 
kas aš esn ir kuo galiu 
tikėtis būti, už viską esu > tag į 
dėkingas savo motinai, i > *{rallfl

1939 metais Amerikos jaunimas šitaip šokinėdavo per virvę 
Texas valstijoje, San Augustine mieste. Bešokdami jie dainuodavo 
ritmui pritaikytas žaidimo dainas. Jiems padėdavo vyresnieji, virvę 
sukantieji žmonės.

ką skaičiuoti 
ko vaiką skaičiuoti 
Išmoko jį būti mandagiu 
dingu, štai vaika 
kokiu rūpesčiu 
kiekvieną vaiko žingsnį.

Vaikas pravirko, motina pri
bėgo, nuramino. Linksma šyp
sena prakalbino ir vėl viskas ge
rai. Vaikas ligonis — per nak
tis nemiega, vaikas užmigo — 
ir motina užmigo, nors lauke 
pūgos dūktų, audros ūžtų, mo
tina negirdi, bet reikia vaikui 
nors silpnu balseliu pravirkti, 
motinos akys atviros vėl'suvar
gęs veidas svyra ant lopšelio, 

ilpnas vaiko balselis 
galingesnis už audrą.

Motina rūpinasi vaiko atei
tim, jo laime. Motina svajoja, 
kad jos vaikui bus geriau gy
venti nė jo tėveliams. Motina 
negali įsivaizduoti kitokio vai
ko kaip tik gero, laimingo, be 
vargų, be kentėjimų. Apie erš
kėčiuotus vaiko takus ji ir ne
galvoja.

NAUJIKAS0 3OLSEVIKAMS
YRA RAKŠTIS .fU AKYSE

Arba su mumis..— arba 
prieš .j^įfįS;.

Gegužės ničn. įl- d. Los An
geles Lietuvių Tautiniuose Na
muose įvyko “Dirvos’’ 60 me
tų jubiliejinis balius; kurį ren
gė Tautinės S-gos-vietinis sky
rius ir specialiai tam renginiui 
sudaryta komisija. Balius pa
vyko gerai. Ta proga į Los An
geles (balių) buvo atvykusi 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos pirmininkė Emilija čekie 
nė. Baliuje ji kalbėjo apie spau 
. r;c.

V L* t, < t sM

Pastabos

savo pirštelius, 
pirštelius.

nau- 
s paaugo; su 
motina seka

Charakteringa smulkmena: 
ląmę;;b>ąliųje nedaryyayųf|fron-

Neatėjo net .ti^„.ku- 
.pįąsjąųkęį-iau bilietus b,u^t?nu- 
: si pi gk-^,- . Geleži nė drąusniėp— 
kąįp fronte karo>.metu... , :
Pagal medicinos ‘ mokslus...
Turbūt visi sutiks, kad |<ai 

pasensti, tai ir sąkitai daug ką, 
aukščiau nekreipei dėmesio. 
Taip ir aš — bebaigiąs į mai
šą krauti (pagal jūrininkų kai 
bos žargoną) septintą desėtką 
metų, irgi skaitau, ir šį ir. tą, 
net savų ir svetinių daktarų ar 
kitų medicinos mokslų žmonių 
“pagriaudenimus*; kaip “užsi
laikyti”: jeigu nikai — savo 
amžių sutrumpinį;4Q nretų, jei
gu girtuokliauji -- .į kapus ke
liausi 5 metus anksčiau ,negu 
rcika; valgai kiaulieną — taip 
pat trumpėja šios.žemės kelio
nė; geri kavą, arbatą, valgai 
baltą duoną, dedi druskos ant 
lašinių, mėjįsti “fish and chips” 
su “french fry” viskas trum
pina tavo žemiškąją.»kelionę. 
Būtu tiekto, jei: nešertai ne
būčiau paskaitęs, kad ir važi-

vanschtschT Sovietų Rusijos?, 
Taip: “Knusebstein” — puikus 
keturstiebis burlaivis, statytas! 
Vokietijoje, Gęestemuende 1926 
m., kaip vokiečių mokomasis 
laivas vardu, “Padua” ir “To- 
varischtsch” — taip pat vokie
čių mokomasis laivas (tristie
bis) statytai 1933 m. “Gorch 
Foek” vardu Hambruge. Tai 
“rusiškoji” - reprezentacija..,

8.17%^'
7.90%
7.08%^'
6.81%

6.002%
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nėjimas automobiliu jau trum
pina amžių. Taip ir galvoju: 
o gal reikėtų apskaičiuoti, kiek 
dar beliko laiko gyventi? Kai 
sudėjau visus tuos daktarų ir 
kitų mokslo žmonių “pagriau- 
denimus’r į vieną maišą su sa
vo amžiumi, tai išeina, kad 
estf 'miręs jau, maždaug, prieš 
‘dvidešimt metų.
j Kur ?kas blogiau su žmona 
(niekada nerūkė nei gėrė, vi
są amželį paraidžiui laikėsi 
medicinos ir bažnyčios moks- 
lų tiesųj: ji, pagal tą pačią 
fonrmulę (pagal kurią aš esu 
miręs jau prieš 29 metų), tu
rės’ gyventi dar beveik šimtą 
metj...

Jūs žinote?

rangiem asmenims ar įvy
ki ms pagerbti, arba idėjai isą- 
r> -inti skiriamos dienos ar il
gesnis laikas, pavyzdžiui, įžymių 
;r--nių gimimo, mirties, darbuo
tė^ sukaktuvės, įvairios tauti
nis, valstybinės šventės, klaivy- 
bės. švaros savaitės ir t. t.

Per šitas dienas ar savaites 
paskaitomis, vaidinimais ir įvai
riomis iškilmėmis rūpinamasi 
a? l iūdinti šventės reikšmė ir 
jos tikslas. Dažnai yra renka
mos aukos. Už surinktus pini
gus statomi paminklai arba ku
riamos naudingos įstaigos. Kad 
visiems būtų aišku, ką reiškia 
m tina, ir kiek jai kiekvienas, 
k- tu ir visa žmonija turi bū
ti dėkinga — rišame pasaulyje 
yra švenčiama Motinos Diena.

Motipos Dienoje stengiamasi' Motinai 
- ■' e bti ir apibudinti šventą ir 
s’ nkų motinos pašaukimą, 
i eigas, jos milžinišką meilę 
l"”ns; meilę, kuriai lygios 
snvlyje nėra; meilę poetų 
n oi amą ir kilnių taurių vaikų 
ja/čiamą ir suprantamą.

Motinos Dienos tikslas taip 
ra*’ yra priminti vaikams jų pa
reigas motinai, ir kaip valstybė 
ir visuomenė turi motiną ver
tinti.

""7 Q / Q/ Accounts
Į rrur»rr»urr termsf /4 /O 0OO _

“7-4 / Q/ Certtbcnte Accounts 
f */o mWfYium terms-
1 7 $1.000-4 years

Certit*e«te Accounts'
/H minimum terms ve /v S1 ooo - 30 monlbs

6
. . Certificate Accounts’
IML m i rwm u m te r ml.
/a/v si ooo-l ye»r

5
o z qz Certificate Accounts' 

minimum terms7 ' $1 OOO -90days

ą t Passbook Savings

dR»e o< '•' TNInrwji

Yield based on interest (compounded daily 
accumulated for one year.

* A subs/antiet Inlercs? oenafty »s requtred for 
n.»dy w?N<fr*w»i o< certiWcafe accounts
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Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos drenos duoda pelnė dividendą už visą mėnesį, i -'į 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESI AL



z
PakalniškytėGarsėjanti solistė

įkytė pateko į gabiųjų aktorių 
i sąrxšą Hamiltono mieste.

1974 m. Mohawk Workshop 
gimnazijoje teatras statė auto- 

|riaus Gion Carlo Menotti ope
rą “Medium”, kur pagrindinė 
rolė “Monica” atiteko Anitai Pa
kalniškytei. Anita Pakalnisky- 

įtė jau šešti metai kai., priklau- 
[so Mohawk Ooera Workshops ir 
t kaip gabi aktorė visuomet gau- 
j na pirmaeiles roles.
. Štai kitas reikšmingas solistės 
A nitus 
mas.

Pakalniškytės laimėji

Anitos triumfas
m. balandžio 2 d. The

gramas aprašymą apie solistė 
Lnitą Pakalmškyię:

“Anita .Pakalniškis 18 metų 
studijuoja piano muziką ir dai
navimą nuo 8 metų amžiaus. Už 
'į meną yra laimėjusi-258 me-(

SIONTREAIJO NAUJIENOS

i z Solistė Anita Pakalniškytė ’ s
HAMILTON, Ont. — Hamil

tono miestas Ontario provincijo
je turi virš 300 tūkstančių gy- 
gyventojų, o su priemiesčiais 
apie 500,tūkstąnčių. Visa veikla 
vyksta Hamiltono mieste. Įvai
rių sričių menininkai kūrėsi į, 
Mohawk Opera Workshop, nes 
Mohawk gimnazijos patalpose 
yra pastatyta įvairiems meno 
renginiams salė. Hamiltono 
miestas, gausėjo žymiais meni
ninkais, dėlto Mohawk koncer
tų patalpos jasidarė per mažos 
dideliems renginiams ir miestas 
pastatė moderniškus teatro rū
mus. .. .

19.73 m. naujuose teatro rū
muose buvo .statoma operetė 

z“Fiorello”. Prieš statant šią 
.. operetę spaudoje buvo paskelb

ta, -kad yra. reikalingi aktoriai.

Anita Pakalniškytė į nurodytą 
vietą nuvyko registracijai, ne
žiūrint, kad ji -tuo metu buvo 
tik 15 metų. Be abejo, kiekvie
nas menininkas būtų norėjęs pa
tekti į pirmą naujų teatro rū
mų atidarymo proga statomą 
operetę. Iki „nustatytos datos 
užsiregistravo:3 kartus daugiau 
aktorių negu buvo reikalinga. 
Komisija po registracijos pada
rė atranką ir pakvietė pačius ga
biausius aktorius, ir į tą laimin
gųjų skaičių pateko viena lietu
vaitė — Ąnita Pakalniškytė.

Teatro rūmų'atidarymo pro
ga 1973 m. rugsėjo mėnesį ope
retė Forello buvo suvaidinta 10 
kartų. Dėl gausaus žiūrovų lan
kymo po poros mėnesių lapkričio 
8-11 d. operetė vėl buvo pakarto
ta. Nuo 1973 m. Anita Pakalniš-

1976
McMaster universiteto simfoni
nis orkestras sudarytas iš to uni
versiteto studentų — muzikų, 
įtraukiant ir kitus jaunus ir vy
resnius muzikus A vienas buvo ir 
lietuvis vyresnio amžiaus klar
netistas Aleksas Duduonis).

Choras sudarytas iš 80 su
augusių ir 20 jaunų dainininkų, 
ir 70 įvairių instrumentų orke
stras. Atrinkti 3 solistai: du vy
rai ir viena moteris. Iš vyrų da
lyvavo du ukrainiečių kilmės’. 
Victor Sheweli (tenoras) 5 me
tus priklausęs Mohawk Operai 
■Workshop, paskutinius du me
tu priklauso ukrainiečių chorui 
Toronto mieste, šis choras yra 
davęs koncertus Europoje ir Ro
moje popiežiui Paul VE Kitas 
ukrainietis Leonid Skirko (bari
tonas) priklauso Kanados ope
rai. Taip pat su Opera yra da
lyvavęs vakaru Vokietijoje. Be 
to su Kanados choru kaip^ solis
tas išpildo programas per CBS 
radiją. Abu solistai ukrainie
čiai žymiai vyresni už Anita Pa- 
kaniškytę, - pastarasis 1965 m. 
įsigijo inžinieriaus profesiją, kai 
tais metais mūsų lietuvaitė bū
dama 8 metų amžiaus, tų metų 
grupėje varžybose laimėjo pir
mą aukso medalį už solo dainas.

Dabar pacituosiu iš ruošto Mc
Master šių metų balandžio 2 d. 
Mohawk gimnazijos teatro pa
talpose simfoninio koncerto pro-

lalius it 45 stipendijas Ohta- 
io provincijo e. Anita yra kbn- 
■ertavusi Bostone, Montrealyje, 
Otavoje, Klevelande, Toronte, či- 
'jagoje. Los Angeles ir pagal 
varkaraštį Šyks į New Yorką 

(tai yra laikraščio Darbininkas 
10 metų sukakties ruošiamą mi
nėjimą-koncertą š. m. balandžio 
14 d.). Anita yra nuolatinė per 
•iemos ir vasaros sezoną Mo- 
iawk Operos Workshop solistė. 
Taip pat dalyvauja ir McMaster 
nmfoninio orkestro ruošiamuo
se koncertuose. Kaip ir š. m. 
□alandžio 2 d. ruoštame koncer
te, kur buvo išpildytas garsiau
sia pasaulyje muziko kompozi
toriaus Ludwig Beethoveno kū
rinys — Carmina Burana. Taigi, 
simfoniniame koncerte, kur 
dalyvavo vienintelė solistė, šiai 
rolei išpildyti dirigentas Dr. Lee 
Hepner pakvietė lietuvaitę Ani
ta Pakalniškytę.

Solistė Anita Pakalniškytė ė- 
jo į sceną puošnioje aprangoje: 
balta ilga suknelė (Anitos ma
mytės siūta) su ružavos spalvos 
plačiu diržu ir tos pačios spal
vos rožė’ prie krūtinės. Jaunas 
solistės išvaizda buvo žavėtinai

Nepriklousomos Lietuvos 35 metų sukaktuvės
Beveik kiekvieną savaitgalį,; — 1

kaip ir kituose miestuose ir mon-1 CHICAGO IND
trealiečiai lietuviai fiksuoja sa
vo gyvenimo svarbesnius mo
mentus suruošdami sukakčių 
minėjimus, koncertus, balius.

Neeilįnis 35 metų savaitraš
čio “Nepriklausomos Lietuvos” 
sukakties minėjimas įvyko 1976 
metų kovo 13 d. Aušros Vartų 
salėje.

I

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6V2 % to 73/< % X.

. \ /IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this .17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. ‘

OrWith $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

-OrWith $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2]4 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691,09 in 
1% years.

k Or With $20,000
And your money grows to 

^X«1,024.81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

< wrth $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,895.54 in 72 
months. _

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in4 
years.

OrWith $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

OrWith $10,000 j
And .your money grows to $10,551.99g 
in Vh years. jį

OrWith $20,000 /a
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. . '

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST

MAIN OFFICE: (245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICACO. IUIN0IS (0(36 TELEPHONE: 47(

*Fund< mwt wnain in this special account for term of certificate. From your deposit, >e deduct the cost of the item, but the interest you earn pays , 
for it. phn give? you an addhtonal gain of ,B%% to on your fui deposit. Federrf regulations require substantial interest penalty early 

withdrawat. i

des PLAiMES office- 
togs OAKTON STREET 
DES PLAINES. ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: »7-07?0

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Koncertui pasibaigus solistei 
Anitai buvo įteiktas buketas gra
žių daugiaspalvių gėlių. Publi
ka sukėlė audringus plojimus. 
Kai dirigentas nurodė rankų 
mostu į solistės Anitos sėkmin
gai atliktą rolę, poblika susto
jo ir dar audringiau ėmė ploti, 
o dirigentas pagautas entu
ziazmo priėjęs pabučiavo solistę 
Anita. - >

Klausantis šio koncerto vaiz
das gavosi, kad solistė Anita 
gražia savo išvaizda, vaidyba, 
lakštingalos grožio balsu buvo 
publikos dėmesio centre. ■

‘ šis koncertas buvo atliktas lo
tynų kalba. Choristai ir solis
tai privalėjo naudotis gaidas. 
Kaip teko stebėti visi įdėmiai se
kė gaidas, bet mūsų lietuvaitė 
solistė'Anita gaidas formaliai 
laikė rankose, bet dainuodama 
jų nenaudojoj nes puikiai minti
nai žinojo savo rolę.

Kaip po šio koncerto, taip ir 
kitų. Hamiltono Spector .ir Mo- 
hąwk College,'Year of the Phoe
nix leidžiamas, laikraštis, kuris 
plačiai aprašo žymiuosius solis
tus ir muzikus, apie solistę Abi
tą rašo: “Anitos Pakalniškytės 
balsas yra kaip lakštingalos. Ki
tame numeryje “švarus kaip 
kristalas ir gerai kontroliuoja
mas”. Dar kitame pasirodyme 
— koncerte'“Anita pagal savo 
amžių stebėtinai pažengusi dai
noje” ir t. t.

Anita Kanados sostinėje
Solistė Anita 1973 m. gegužės 

19 d? Ottawoje per suruoštą tul
pių festivalio šventę kartu su 
tautinių šokių grupe “Gyvata- 
ras”, vadovaujant G. Breichma- 
nienei, išpildė bendrom jėgom 
koncertą, šioje šventėje daly
vavo per 500 svečių, daugiau sve
timtaučių, nes Ottawoje lietu
vių yra tik apie šimtas. Otavos 
vokiečių laikraštis, “Ottawa Her
ald” rašo: “šis koncertas kąi- 
kuriems vokiečiams buvo įrody
mas, kad pasaulis ir už Rytprū
sių egzistuoja”... Rašydamas 
apie jaunos Pakalniškytės dai
navimą, straipsnio autorius jos 
patrauklia išvaizda, o jos balsą 
lygina su lakštingalos čiulbėji
mu, kuris “lyg saulė žaidžia tarp 
pušų Šakų, iš žemės prikeldamas 
saldžiausius kvapus”.

J. šarapnickas 
(Bus daugiau) 

VAGYSTĖS NORTHWESTERN 
UNIVERSITETE- ,

ČIKAGA1. — Northwestern 
universiteto knygyne pastebėta, 
kad nežinomų asmenų yra iš
pjaustyti visi 19 amžiaus žurna
luose atspausti paveikslai. Ypač 
žymaus Amerikos dailininko 
Winslowo Momero paveikslų ko
pijos yra dingusios.

Išvogtų paveikslų vertės nėrę 
žinoma.

Pradžioje visuomenininkas Le
onas Girinis-Norvaiša, buvęs 
“N. L.” redaktorius, papasakojo 
laikraščio istoriją, suminėdamas 
visų buvusių redaktorių ir da
bartinio Pr. Paukštaičio ir Biru
tės Nagienės pastangas tobuli
nant laikraštį ir reiškė padėką 
visiems, ypač Jonui ir Marijai 
Leknickams, kurie padėdavo ir 
padeda laikraščiui gyvuoti per 
tuos 35 metus.

Įdomią paskaitą apie lietu- 
i

viškos spaudos reikšmę paskaitė 
kultūrininkas Ansas Eimantas.

Meninės, dalies ilgame koncer
te, be jau daug karty girdėtos 
G. čapkauskienės, dainavo solis
tas svečias Vaclovas Verikaitis 
iš Toronto.

Nebepirmą kartą jis koncer
tuoja Montrealyje ir jau daug 
kartų rašįau kad jis geras dai
nininkas.

Žinoma, pas kiekvieną ir ge
rą dainininką, visada galima su
rasti netobulumų, ypač jei kiek
vieną dainininko kvėptelėjimą 
pats toks būdamas, supranti.

Bet gi montrealiečiai ne kaip 
toron tiškis “Tėviškės Žiburiu” 
recenzentas slapukas D, nejau
čiąs jokio respekto tolimam sve
čiui. x ;

Tuo atžvilgiu montrealiečiai, 
gyvendami Europinės francūziš- 
kos kultūros atmosferoje, daug 
džentlemenniškesni.

■Po koncerto visi susispietė 
apie didelį stalą, ant kurio bu
vo išdėstyti Petro Adamonio rū
pesčiu surinkti “Nepriklausomos 
Lietuvos” visi numeriai — nuo 
pačio pirmojo spausdinto šapi- 
rografu Toronte 1941 m. iki šių 
dienų spausdinamų ofsetu nu
merių. . šeimininkių, laikraščio 
bičiulių pastangomis, buvo su-

Molinos dienos niįnėjiina.s
East ehicagos L. B. apylin

kės valdybos pastangomis 1976 
m. gegužės mėn. 2 d. buvo su
ruoštas motinoms pagerbti mi 
nėiimas, kuris pradėtas pamal 
domis šv. Pranciškaus lietuvių 
parapi’os bažnyčioje 10.30 vai. 
Mišios už mirusias motinas. 
Po pamaldų lietuvių parapijos 
salėje iškilmingas motinų pa
gerbimas, paskaita ir vaišės. 
Minėjimą atidarė apylinkės 
L. B. pirmininkas Juozas Liu- 
binas, pakviestęs kun. Saba
liauską, sukalbėti maldą, o 
minėjimui pravesti Kazimierą 
Pocių. Pirmininkaujantis K. Po 
ciijs trumpai paaiškino šio mi
nėjimo reikšmę ir susirinku- 
•liesianis pristatė paskaitininkę 
Jūratę Jasaitytę, kuri savo pas 
kaitoje aiškino motinos reikš
mę šeimoje, paliesdama jauni
mą, senuosius, organizacijas, 
o ypatingai tarpusavyje riete
nas, kurios privedusios prie sl- 
siskaldvmo.

Po paskaitos mamytės ir vi
si dalyvavę, minėjime buvo pa 
kviesti bendroms vaišėms, ku
rias paruošė valdybos kasinio-

ruoštos skanios vaišės. Na, bu
vo ir linksmai pasišokta.

Elzbieta Kardelienė

kė Oūh. Juikirnė^ talkinuiiat 
Gurių ,\e-

atxiž\clgiaiil į nepalankiu* nro 
sąlygas, nes per visa dieną lijo 
lietus, i>el apylinkes lietuviai 
blogo on, neišsigando ir gau
dai alsihtfik į <notiiių pager
bimo inim jima, kuriame daly
vavo pusšimtis apylinkės lie
tuviu. C-

Kadangi tą dieną įvyko apy
gardos L. B. atstovų suvažiavi
mas, tai mūsų apylinkės jakai 
tininkai visi išdūmė į tolimąją 
Chicagą ir motinų paebrbime 
nedalyvavo. Kiek 
ti, kad apylinkės 
La Baisiųjį birželį 
nėti birželio men.

leko nugirs- 
L. B. vahlv- 
numaėisi nii 
13 d. R. .V.

DIKTATŪRINIAI VEIKSMAI
LIMA. — Peru valstybė tvar

kosi diktatūriniais pagrindais. 
Ją valdo kariškis Francisco Mo
rales Bermudes, eidamas valsty
bės prezidento pareigas. Jis la
bai stipriai puolė buvusį prezi
dentą Velasco Alvarado ir atlei
do iš pareigų 50 viršaičių ir civi
lius prefektus.

Paaiškėjo, kad Peru valstybė
je darbuojasi apie 4-5,000 Ku
bos kareivių, kurie treniruoja 
Peru kariuomenę.

AUKSO PINIGAI 
f

Jungtinių arabų kunigaikšti
ja Mažojoje Azijoje yra išleidu
si aukso pinigą su Niksono ap
vaizdų. Pinigas savyje turi auk
so už 23 dol. Už jį pinigų me
dalių kolektoriai jau moka 58 
dol.

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. z

(Prie 47-tos)
254-8500

PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IE

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOSsTf 7,000 MIESTŲ JAV-SŲ PER R E L O Ilat^r-City Relocation Service z 's.

Taupykite

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

ERSA

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo. ,

Investavimo knygelės sąskaitos

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. , TEL. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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bet konkretaus darbo dar neparodė.

15 cents per copy

įsijautus.

Apie germanų nardą

keltai

$26.00 
S14.00

Kitose JAV vietose 
metams ------

pusei metu ___

Naujai atvažiavusieji politikai buvo įsitikinę, kad jie 
apjungs visus Amerikos lietuvius j Bendruomenę, kuri

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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(Tęsinys)
XII. Dėl nesąžiningumų JA V 
LB V Ilsios Tarybos rinkimuose

1973 metais, renkant VII-ją 
LB Tarybą, rinkimuose pasi
reiškė daug nesąžiningumų net 
balsų klastojimu. Dėl jų dau
gelis rinkėjų apsiskundė LB 
Garbės Teismui, prašydami 
tuos defetingus rinkimus pa
naikinti. ’< *

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

ir vėl rašė, gilinosi j lietuvių kal
bą, daug, istorinių knygų perskai
tė. Ir, štai, rudeniop, kada bai
gėsi konkurso terminas. MUcĮa 
įteikė užbaigtą apysaką, savo 
sunkaus darbo vaisių. Tai buvo 
ilgoka ir įdomi apysaka.

Literatūros konkurso komisi
ja perskaitė visus gautus rank
raščius ir nusprendė pirmąjąpre- 
miją — šimtą dolerių skirti ži
butes slapyvardžiu pažymėtai 
apysakai “šventosios Romuvos 
ąžuolas”. Atplėšus vokelį, pasi
rodė, kad žibutė yra Milda Va- 
lionytė.

kanklininkių būrelyje Mildą 
ėmė prašyti draugės, kad apy
saką paskaitytų. Iš karto, ji’ at
sisakinėjo, bet vėliau prispirta 
ir skautininko, būrelio vadovo, 
paremta, ji sutiko. Kadangi au
torė turėj c ir vaidybos' gabumų, 
tai skaitymas buvo gražus , ir

Atsiųstą paminėti
Pranas Enskaitis. ROTOS ir 

LELIJOS. Skautiški apsakymai, 
136 puslapių, gausiai iliustruo
ta skautų vinjetėmis ir piešinė
liais, žinoma, iš pačių skautų gy
venimo ir veiklos. Piešinėlių au
torių daugumoje pavardės su
minėtos. Tekstas — 31 trumpi 
straipsneliai paties Enskaičio. 
Kaina pažymėta 4 doleriai.

Pavyzdžiui, kaip lietuviukai 
ir lietuvaitės skautai ne tik pa
tys stentgiasi savo gimtąją kal
bą išlaikyti, bet ir kitus pamo-

padaręs ir gilią vagą dar ir ši
to jų dauguma žino, kas ir ką padarė, bet jie dar nežino

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.

Į riaudavę. Prie jų buvusios tarybos, į kurias įeidavę 
i ir kunigai su burtininkais. Jie tvarkėsi papročių tei- 
Į se, kuri buvo gana gausi ir gerai išsivysčiusi:

Germanai gyveno kaimuose atskirose trobelėse: 
miestų jie neturėjo. Jie plačiai vertėsi gyvulininkys
te, o taip pat žemdirbyste, nors pagal Tacitus ne taip 
rūpestingai, kaip aiščtai bei lietuviai. Moterys iš linų 
bei vilnų verpė ir audė bei gamino drabužius, ypač 
mėgo išmargintą švarku, šalia to, dar užsiiminėdavę 
ir žvejyba.

Pas germanus buvo plačiai išsivystę amatai, ypač 
ginklų gaminime, nes pas juos buvusi privaloma ka
ro tarnyba, kaip ir pas senovės lietuvius. Dr. L. Rein
hardt (III-899) pažymėjo: “Kiekvienas laisvas ger
manas, kuris galėjo ginklą vartoti, .buvo įpareigotas 
karo tarnybai”^ < .

Be to, jie narsiai kariaudavę, nes kritusiųjų karo 
lauke laukė laimingas pomirtinis gyvenimas, šiuo at
veji prof. F. Foerster (33-142) pabrėžė: “Senovės 
gertnanai tikėjo, kad žmonės, kritusieji karo lauke, 
yra vedami karo mergelių į vadinamą “valhalą” su 
dievais amžinai gyventi’’.

Dėl to pas germanus buvo išsiplėtęs heroizmas vi
sai, {panašiai, "kaip ir passenovts lietuvius: dr. V. 
Jungfęr (54-83) konstatavo: “Senovės lietuvių did- 
ryriŠkumas yra įvairiopų atveju artimai giminingas 
su germanų”. * ’

Literatūrinis laimėjimas

Milda mėgo visas meno šakas, 
įgaliojimų atstovauti Jai patiko muzika""— įsijungė į 

{kanklininkių būrelį ir atsidėjo 
tam visa siela. Jei ji ką darė, tai 
darė iš visos širdies. Pilnai.

Paskui įniko paišyti. Jos kam
barėlis buvo užverstas piešiniais. 
Visokių rūšių: ir tušu, ir krei
da, ir aliejumi.

Po to metėsi literatūrom Ra
šė eilėraščius, apysakas. Tai pa
reikalavo daug darbo, reikėjo 
daug- skaitytį,. gilintis į, rašo
mus dalykus, rinkti medžiagą. 
Rašė anglų kalba, ir tai jai se
kėsi. Kai kuriuos dalykus spaus
dino laikrasSiaįbei žurnalai.

‘—Milda* pamėgink rašyti lietu
viškai, tarė kartą tuntininkė.

— Sunku su kalba. Paprastai 
aš moku ir pakalbėti ir parašy
ti, tačiau literatūros dalykai...

— Maironio šeštadieninė Mo
kykla skelbia konkursą istorinei 
apysakai parašyti. 0 kad tu taip 
pamėgintum, kalbėjo tuntininkė 
norėdama privilioti mergaitę, — 
juk ne šventieji puodus ipdo...

— Nežinau. Sunku. Nieko 
neišeis... — gynėsi skautė, ta
čiau tuntininkė jau nujautė, kad 
ji rašys.

Ir tikrai. Praėjo vasara. Daug

Londono pensininkas tiek prisipra
tino įvairiu parko paukščių, kad jie 
jam Hpa tiesiai ant nosies, kad galė
tų išlupti iš lūpų ten laikomą grūdą. 
Londone parke * šitą žmogų vadina 
Paukščių karalium. į

“Vienybė bendruose lietuvių*reikaluose yra rei
kalinga ir net būtina, tačiau tikroji vienybė nereika
lauja atsisakyti skirtingų pažiūrų į dalykus- Nuomo
nių įvairumas padeda surasti tiesą, jeigu apie vie
nybę kalbantieji tikrai nuoširdžiai jos siekia. Tačiau 
mes matome, kadjau kuris laikas į t-ą teisingą išeivi
jos lietuvių susiorganizavimą pradėjo -brautis asme
niškumai, nesantaikos liga, pavydas aktyvesnės veik
los, neigimas skirtingų pažiūrų, ideologijų. Nejaugi 
tokie žemi tikslai garbingam lietuviui stovi aukščiau 
už bendrą idealų siekimą — Lietuvos laisvinimo ko
vą?” (Dirva, 1976 m. geg. 6 d., 3 psl.) -y
Seniems Amerikos lietuviams, šį kraštą pasiekusiems 

šimtmečio pabaigoje ir šio šimtmečio pradžioje Lietuvos 
laisvės reikalas apjungdavo todėl, kad jie išmoko toleruo
ti kitų įsitikinimus, pažiūras ir net idologijas. Tuo tarpu 
keli naujai atvažiavusieji tos tolerancijos ne'turi. Jie pa
tys Įsitikino, kad jie gali geriau padaryti, to jiems ir už- 
tenka. Jiems būtų daug lengviau, jeigu jie parodytų, ką ir 
kaip jie geriau'padarė. Jie reikalauja, kad jiems tikėtų 
be Įrodymų. Kas netiki jų pagyroms ir titiki jų gabumais, 
tai tą jie su žeme sumaišo. Prieš tą jie skelbia kovą, atida
ro naujus frontus, skaldo organizacijas, skelbia netikslias 
žinias, o jeigu kas vis dėlto imasi ką naudingesnio pada
ryti, tai tą darbą ardo, apie jį tyli, nieko nesako, net ir 
apmokėtų garsinimų nedala. ‘' ■

Seni amerikiečiai žino, kad šitokiu keliu toli nenusiei- 
si. Bet reikia turėti pakantos, kol naujiejji Įsitikins, kad 
šitaip besielgdami jie vienybės nepasieks. Vienybei reika-

Garbės Teismas nei vieno 
paduoti;jų skundų iš esmės nes 
varstė, b grąžino juos skundė
jams, kaip paduotas, “pralei
dus terminą”-. Tas gi termi
nas rinkimų taisyklėse buvo 
nustatytas taip neaiškiai, kad! 
jį buvo galima aiškinti įvai
riai. Atrodo, kad tas neaišku
mas taisyklių redaktorių tyčia 
buvo paliktus, kad niekas ne
galėtų spėti paduoti skundui 
dėl visokių malversacijų rin
kimuose. Tais neaiškunais ir 
pasinaudojo visokie rinkimų 
malvęrsatoriai-manipuliatoriai, 
siekdami pravesti į LB Vll-ją 
Tarybą savo kandidatus nesą
žiningais budais, žinodami, 
kad jiems “taisyklės” neleis iš
kelti dėl to bylos.

Pravesti į Vll-ją Tarybą — 
savo kanditahis rinkimų mat-ko, čia perspausdinamas Enskai- 
versatoriai kėlėjo, tik dange-:Čio vaizdelis “Literatūrinis lai- 
Rui- buvo aišku, kad tie nusi- mėjimas”: 
kalsi amais metodais pravesti 
rinkimai negalioja ir kad to
kiais metodais išrinkti atstovai 
neturi 
Bendruomenę. .i

Būtų buvę, geriausia jei pati 
tais nusikalstamaisiais meto
dais neva išrinktoji Taryba bū 
tų atsistatydinusi ir paskelbusi 
naujus Tarybos rinkimus. Tuo 
ji būtų parodžiusi turinti gar
bės pajautimą ir teisei pagar
bą, kad ją sudaro mūsų garbiu^ 
gi vyrai iš elito. Tik, deja, ji to 
nepadarė. Ji visai nekreipė dė
mesio į opozicijos pateiktus 
įrodymus apie suktybes jos rin 
kiniuose. Ji džiaugėsi, galėjusi 
tomis suktybėmis pasinaudoti. 
Blogiasia tai, kad jos žmonės 
kątėgoriškai ginčijo tuose rin 
kiniuose buvusius nesąžinin
gumus ir juokėsi iš tų, kurie 
juos gyvais faktais įrodinėjo. 
Jie sekė ir savo spaudoje rašė 
kad tai esąs išmislas tų, kurie 
nebuvo tais rinkimais išrinkti 
į Bendruomenės “valdžią’’, ku 
rios jie taip Idbai troškę— Tą 
daro jie ir dabar.

Tokie anų “neišrinktųjų’’ 
įtarinėjimai yra jų įžeidimas, 
o kartu ir tų rinkinių nusikals 
tamųjų malversatorių pateisi
nimas, jų paslėpimas. Dėl to 
būtų teisinga ir tikslinga, kad laiko. Milda dirbo, rašė, plėšė Ijjai laukia.

koje jau buvusi ir daug naudingų darbų atlikusi Bendruo
menė — Amerikos Lietuvių Taryba. Niekas naujiesiems 
darbo neliudė. Atvirkščiai, pati Amerikos Rietuvių Tary
ba su pirmais Amerikon atneštais Bendruomenės atsto
vais tarėsi, jiems kelionpinigius apmokėjo^ viešbučių ir 
restoranų sąskaitas patys Į kišenę Įsikišo, kad tiktai jie 
pajgtų pasiekti tikslo. Bet jie nepajėgė to padaryti. Jie 
net nepasieke didesnių Amerikos lietuvių sluoksnių. Jie 
neturėjo tų klijų, kurie užsienyje gyvenančius ir visame 
krašte išsiblaškius mūsų tautiečius jungtų- Pas juos ne
buvo tolerancijos ir pakantos. Priešakyje stovėjo moky
tojas, kuris užmiršo pačią pagrindinę mokytojo pareigą 
— Įtikinti. Pradžios mokyklos mokytojas privalo Įtikinti 
vaiką, vyresnio amžiaus mokytojas privalo įtikinti suau
gusį berniuką ar mergaitę, o žilo plauko sulaukęs mo
kytojas privalo įtikinti savo politinį priešą. Jeigu pas jį 
lengvo Įtikinimo dovanos nėra, tai jis ne mokytojas. Neį
tikinęs mokinio, jis pradės pykti, bartis, kolioti ir kitus 
visai nemokytojiškus žingsnius žengti. Vietoj visus ap
jungti, jis pradėjo ardyti kelis, kuriuos pajėgė Į savo .or
ganai zaeiją Įtraukti. Šiandien visus apjungti turėjusi or
ganizacija yra susiskaldžiusi į dvi, o gal ir daugiau šakų.

’ Pastabi ir drąsi E. Čekienė vienybės klausimą svarsto 
ir mintimis dalinasi su savo skaitytojais. Paskutiniame 
Dirvos numeryje ji kelia tą patį klausimą, ir šitaip argu
mentuoja: - . • :

Germanai sudaro vieną iš pagrindinių indoeuro
piečiu šeimos narių. Istoriniuose šaltiniuose bene pir
masis juos šiuo vardu paminėjo romėnų karvedys Ju
lius Calsar (00-11). Jis savo veikale “I)e Belulo Gla- 
lico“ (IV. I) rašė: “Švobų tauta iš germanu tautu vra 
didžiausia ir karingiausia." Vėliau “Germania", “Ger
mani “germanus“ vardus minėjo ir kiti romėnų rašy
tojai bei poetai.

Sulig pačių germanų istoriku dr. L. Wilser (151- 
107) šis vardas yra keltiškos kilmės. Dr. L. Diefenbacb 
(27-190 konkreriai nurodė: “Juos germanais 
pavadino pagal pavadinimą Germaileach".

Aurora, ‘ indų Usra, lietuvių Aušra”. Kartu pavasario 
šventė buvo ir gamtos atgimimo Šventė.

Ir vestuvių apeigos buvo atliekamos gana pras
mingai, kur tėvas ar vyriausius šeimos narys- jaunąją 
paveda jos vyro globai. Be kitko, jaunoji savo nau
juose namuose buvb žpiberiama grūdais. Dr. G.
ke (14d-lSĄ nurodė: “Plačiose germanų srftyse-jasi- 
noji apiberiama grūdais ir soros tyrės ant vestuvių sta
lo netrukdavę... Pas lietuvius jaunoji saro naujuose 
namuose avižomis etc apibarstoma”. K

.. - (Bus daugiau) , J ?

P. STRAVINSKAS
LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI

bent dabar būtų išaiškinta ta' 
tegul jau/ir senai turėtų Tary
bos rinkimų klasta. Tuo bū
du liautųsi nepagrįsti mūs gar
bingų Bendruomenės veikėjų 
melagingais skundais, o iš ant 
ros pusės rinkimų klastotojai 
būtų, pagaliau, išvilkti į. die
nos šviesą ir gautų savo užtar
nautą visuomenės sprendimą. 
Tą ir siūlo padaryti LSK savo 
12-ja rezoliucija: sudaryti spe 
cialą komisija (iš abiejų Bend 
ruomenių žmonių) kuri tuos 
dalykus išaiškintų iš pagrindų. 
Rodos, kas galėtų tam nepri
tarti.?!

Dr. Z. Danilevičius.
■ < -j į.; :serga

Jau aštunta savaitė sunkiai 
serga. Dr. Z. Danilevičius, mūsų 
žymus, veikėjas,, reorganizuo
tos JAV Liet . Bendruomenės 
Tarybos pirmininkas. Keturias 
savaites sirgo namie, o dabar 
jau trys savaitės guli- ligoninė
je, - gavęs širdies smūgį ir tai 
ligai susikomplikavus dar su 
kitomis dviem ligomis. Buvo 
labai kritiškoje padėtyje, bet 
šiuo metu sveikata eina jau ge
ryn. Linkime daktarui kuogrei- 
čiau pasveikti ir vėl įsijungti į 
visuomeninį darbą, kuris jo la-

Germanų papročiai

Germanai mėgo įvairiaspalvius drabužius. Jų dai
niai švenčių puo.tose apdainuodavę, palydint savųjų 
kanklių muzikai, Savo narsiuosius žygius. Kaip seno
vės lietuviai, taip ir germanai pradžioj mirusiųjų kū
nus degindavę, o vėliau laidodavę jsu savo žirgais,
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sakalais etc, kas jiems gyvenime būvo mieliausia.
Pas germanus buvęs paprotys savo šventose, alko

se auginti pašvęstus žirgus, kuriuos naudodavo pro
cesijose^ šukavimui ir pranašystėms. Islandijos sa
gos mini, kad ypatingai buvo gerbiami balti žirgai, 
nes ant jų jodavę net dievai. Pagal M. Jaehns (53- 
340) net jų vyriausias dievas Odinas jodinėdavęs ant 
balto žirgo. Tai primena senovės lietuvių laisvės dei
vę Lietuvą (plačiau žiūr. J. Venclova “Lietuvos vardo 
kilmė”, 1972). : ■

žirgas germanams buvo artimiausias draugas, 
kaip ir pas lietuvius. Jie turėję net Žirgų orakulus. 
Be to, jie spėdavę ateitį ir iš paukščių riksmų.

Germanai turėjo ir savo didžiąsias šventes, kurios 
buvo iškilmingai švenčiamos. Rudenį, kaip ir pas lie
tuvius, buvo švenčiama derliaus šventė. Bet už vis iš- 
kilmingiausiai, atrodo, buvo Švenčiama Pavasario 
šventė pavasaro deivės Ostara garbei. Dr. L Reinhardt 
(III-864)- rašė: “Ostara (pavasario deivė), senovės

J. VENCLOVA

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

(Tęsinys)

Dr. L. Diefenbach (2<8-158) nurodė: “Latium, Boll. 
Mart. 3. 268 p. Lat. Letavia, iš kur tautos vardas Le- 
tavici, Letavi, Letani”. Kalbininkas A. Holder (51- 
120) tvirtino: “Laeti, nach d’ Arbois de J. der Name

Vienybei reikalinga pakanta
Visi kalbame apie užsienyje gyvenančių lietuvių vie

nybę, bet labai dažnai mes jos pasigendame. Visi žinome, 
kad mes galėsime būti naudingi gimtiniam savo kraštui, 
jeigu pajėgsime pačius didžiausius ir svarbiausius darbus 
dirbti vieningai. Alus to moko ne tik kitų tautų patirtis, 
bet mums kiekvieną diena rodo ir mūsų pastangos pada
ryti ką nors naudingo gimtinio krašto laisvei.

'• Niekas šiandien neginčija, kad Amerikos lietuviai, 
pamatę didžiausią Lietuvos nelaimę, pajėgė rasti bendrą 
kalbą, nes jiems buvo aišku, kad tiktai bendromis jėgomis 
jie galės ką vertingesnio padaryti. Kiekviena Amerikos 
lietuvių politinė grupė turėjo šiek tiek Įtakos Į Amerikos 
administraciją ir paskirus politikus. Bet kiekvienai gru
pei buvo aišku, kad lietuviai galėtų daug daugiau padary
ti, jeigu jie patys rastų bendrą kalbą ir išmoktų tarti sva
rų žodį visų lietuvių vardu. Karui dar neįsiliepsnojus 
šviesesnieji Amerikos lietuviai politikai pradėjo galvoti 
apie lietuviams reikalingą vienybę ir suorganizavo Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Pradžioje darbas buvo sunkus, lė
tas, bet karo metu jis vis dėlto buvo sukonsoliduotas. Te
ko visą eilę kampų nušlifuoti ir daug pasipūtėlių apramin-, 
ti, kad keli Įtakinge^nieji veikėjai juos Įtikintų dirbti vi
siems naudingą bendrą darbą.

Amerikos Lietuvių Taryba dar ir šiandien yra pats 
galingiausias ir stipriausas veiksnys užsienio lietuvių 
gyvenime. Amerikos Lietuvių Taryba dar ir šiandien yra 
visiems lietuviams toerancijos ir didelės pakantos pa
vyzdys. Jeigu Amerikos politikai nebūtų turėję 'kantry
bės nuėjęs visai kita kryptimi. Galimas daiktas, kad ir pa
tų nuėjęs visai kita kryptimi. Galimas daiktas, kad ir pa
čias Lietuvos teisinė padėtis būtų visai kitokia, jeigu ne
būtų Amerikos Lietuvių Tarybos.

Ne visi naujai atvykusieji šį klausimą suprato. Jie 
patys yra Įsitikinę, kad jie daugiau ir geriau viską galėtų 
padaryti. Bet politikoje vieno ar net grupes žmonių Įsiti
kinimas nėra sprendžiamas veiksnys. Neužtenka tikėti, 
reikia mokėti ir pajėgti padaryti- Jeigu ką ir padaryti, 
tai reikia, ir kitus Įtikinti. Kadangi iki šio meto nieko 
pozityvaus naujųjų nepadaryta, tai labai sunku kitus Įti
kinti, kad geriau padarysi, negu tas, kuris jau kai ką yra linga toleranciją.

džią germanų padermei.
Čia dr. E. Wahle (143-98) tvirtino: “Tokiu būdu 

germanai yra keltų šiauriniai kaimynai”. Sulig žy
maus germanų proistorės žinovo prof, H. Hirt (50- 
176) šiaurės rytuose germanai siekė Oderio upės žio
tis. Visai panašiai pasisako ir švedų proistorikas prof. 
K. Johansson. Graikų geografas C. Ptolemaics (178 
A. D.) savo žemėlapyj Germanijos kraštą talpina abe
jose pusėse Oderio upės. Garsus pasaulio istorikas dr. 
L Taylor (127-232) germanų kraštą Įterpia tarp kel
tų ir lietuvių. Tokiu būdu tektų manyti, jog germa
nų protėvynė buvusi Oderio žemupyj.

Germanų rasė

Tiek senovės rašytojai, tiek naujų laikų antropo
logai apibūdina germanus šviesiaplaukiais, mėlyna
kiais ir aukštoku ūgiu. Mūsų minėtas prof. H. Hirt 
(50-176) tvirtino: “Antropologiškai germanai yra pa
minėti gausiuose senovės pranešimuose, kaip aukšto
ko ūgio, šviesių plaukų ir mėlynų akių”. Romėnų C. 
Tacitus (Germania, 4) rašė: “Jie (germanai) turi aš
trias mėlynas akis, rusvus plaukus ir tvirtą kūno su
dėjimą". Tos pačios nuomonės laikosi dr. L. Wilser 
(151-105). prof. H. Kiepert (61-502), dr. R. Forrer 
(37-519), dr. I. L Taylor (127-42).

Tas pats Tacitus (I amė.) savo veikale “Germania’’ 
mini, jog germanai mėgo laisvę, buvo karingi, tin
gaus būdo, linkę girtuokliauti, o taip pat vaidytis, ta
čiau šeimos gyvenimas pas juos buvęs padorus.

• Germanų gyvenimo būdas

Germanai, kaip ir senovės lietuviai, buvo susis
kirstę Į daugv bę kilčių, kurias valdė iš kilmingųjų luo
mo išrinkti karaliukai, kurie dažnai tarp savęs ka-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams __ _ ___________ $30.00
pusei metu______________$16.00
trims mėnesiams__________ $8.00
vienam mėnesiui__________ $3.00

A pi r germanų protėvyne

Dvi šaltinių trūkumo gana sunkoka kalbėti apie 
germanų protėvynę. Tačiau beveik visi germanų prec
isions žinovai sutinka, jog germanų protėvynė buvu
si kaz kur Europos šiaurėj. Anot prof. F. Owen (93- 
53). apie 1200 m. pries Kristų siaurės gyvename kraš
te susikristalizavo kultūrinis apjungimas, davęs pra-

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ________________ $30.00
pusei metu ____________  $16.00
vienam mėnesiui ... ______ _ $3.00

Užsieniuose:
metams_______________  $31.00
pusei metu______ ______ $18.00
vienam mėnesiui .... ______ $4.u0
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TELEF. PR 8-32ZF

DR. ANNA BAUONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54446 
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"

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.: 388-2233 ,
OFISO \ALANDOS:

Pirrnariieniais ir ketvirtai 1—7 vai-, 
untrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

' ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 1IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai- 
TeU 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EJS1N - E1S1NAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TEU — BE 3-5893. /

O B. GlBVfCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHfRURGTJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West T03rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

WORCESTER, - Gau
tas laiškas išLietuvos Panevėžio, 
rašo ponia Brazdžionienė. Nori 
žinoti tikrą antrašą savo tikro 
dėdės Antano Jasiūno.

Pasirodo, kad savo dėdės turi 
gerą antrašą, tik gaila, kad jos 
dėdė arti 90 metų. Senas jauni
kaitis, suvaikėjęs, labai negirdi, 
sunku susikalbėti. Ag tikiu, kad 
jis finansiškai yra gerai pasi
turintis. Tačiau jį goboja to . 
viešbučio savininkas smuklinin
kas airis.. Tikiu aš, kad jį gerai 
pažįsta Lietuvos Gen. konsule 
ponia Daužvardienė-Rauktytė.

— Worcesterio lietuvių Pilie
čių klubas gavo -dovanų vėliavą 
“Bicentennial Flag”. Ta dova
na gauta iš mūsų apylinkės kon- 
gresmano Joseph Early. Labai 
jam dėkingas klubas ir visi na
riai. Už tokią reikšmingą dova
ną didelis ačiū jam.!

Lietuvių Piliečių klubas 
kas sekmadienis popietų savoj 
svetainėje turi bingo. Turi virš 
700 narių I Klubui reikalingas 
baro patarnautojas — bartender. 
Visam laikui.
~ — Worcesterio Lietuvių Drau-. 
gijų Taryba ruošiasi prie atžy- 
mėjinio Amerikos Nepriklauso
mybės 200 metų liepos U dieną,

— Worcesteryje per stotį W. 
I. C. N. FM 90-5 trečiadienio, 
vakare ir šeštadienio vakare nuo 
5 iki 6 po valandą laiko leidžia
mos lietuviškos dainos ir muzika. 
Programos vedėjas jaunasis Ed- 
vąrdaš- Meilus su pagelbininkais. 
Lietuviško radijo palaikymui 
ruošiamas banketas gegužės 15

DR. K. A. V. JUČAS
TeL: S61-4605 ir 489-4441

0 F I S A I : 4 ..
1002 N. WESTERN AVE.- .' 
5214 N. WESTERN AYE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 44818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET ?

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

Trečiadieniais uždaryta. '

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMETRISTAS '

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET s

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

, Ofiso telef.: 776-2880 , 
Naujas rei. tetef.T 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.
Atostogose iki gegužės 24 d.

V. Tumasonis, M. D., S. C
C H I R U R G A S

2454 WEST 7»st STREET "
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. felef^ Gibson 8-6K5

Priima ligonius pagal "Susitarimą. Dėl 
ralaados skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI &€195.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu^ skambinant ach 
.ninistracijai darbo valandomis. 
Taip p j i. kviečiama skambinti 
arba rašy* prašant siųsti susi
pažinimui.- Plahuimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų . skaitytojų 
adresus.

’ - A i 'y A ? '’TU f l :(Pr):

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
82$ West 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

‘ Beverly Hills

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau®’^ ir vainikai i:
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT"-*Y; 1 JAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko (o ms 
(Arch Supports) ir t t.

dienos vakare. Maironio parko 
salėje.

— Gegužės 16 dieną vakaro 
ruošiamas banketas atžymėti 
25 metus Worcesteryje gimusio 
ir augusio kunigo Albino Jan
kausko kunigavimo sukaktį. 
Šis jaunas kunigas malonus sn 
visais sugyvenantis dvasiškis; 
Jis dėl sveikatos yra atsisakęs 
nuo klebono pareigų. Dabar vi
karauja airių parapijoje.

— Vytautas Pigaga buvęs 
Massachusetts seimelio atstovų 
senatorius nuo 1970 m. buvo pa
sitraukęs iš politikos, gegužės 2 
dieną, vietos Sunday Telegram 
parjašė netrumpą ^straipsnį. 
Apie jo praeities veiklą ir pra
nešė, kad Vite Pigaga kandi
datuoja į Worcester County Su
perior Court Clark vietai.

— šiais metais vėliausiu laiku 
yra mirę sekantys vietos lietu
viai: Antanina Bauketienė, Juo
zas Abrazinskas, Jurgis Grigo
nis, Antanas Palubeckas, Ona 
Sakalauskienė, Vincas .Vituns- 
kas> Petronė Stoškienė, Marce
lė Bakšytė, Juozas Stoškus, Pra
nas Jurgelionis, Kazimiera& Ma- 
saitis^ Juozas Jasiukonis, . Vir
ginia Bakanauskaitė, Margareta 
Kupčinskienė Marijona Augus- 
tinavičienę, Teresė Stoškienė, 
Juozas Žigas, Jurgis Karsokas, 
Juozas Zatieckas, Juozas Jonitis, 
Felicija Kengris ir Domicėlė 
Yurkenienė.

— Worcesteryje pakol / kas 
ramu. Juodžiai ir portori- 
kai tebėra dar didelėj mažumoj, 
tačiau huliganų netrūksta. Dau
gybės krautuvių langai lentomis 
užkalinėti. Pakietų siuntimo įs
taigos Bronės Sviklienės -langas 
lenta užkaltas. Ponios Svilklie- 
'nės sūnūs. Vytas ir Algis — 
vienas užbaigė, kitas baigia vais
tininkų kursus. ; • ’
• -į ' J. Krasinskas

- ■ . . -

Argentinoje nušautas 
Fiat firmos atstovas

A- - T“> v,. • ' . T. ’ • " ”

BUENOS AIRES. — Savo na
muose Buenos Aires priemiesay- 
je antradienį nušautas Fiat au-; 
tomobilių firmos Argentinos sky
riaus ekzekutyvas Pedro Jorge 
Rota. Visas būrys ginkluotų 
“partizanų”, Įtariamų, kairiųjų, 
nušovė jį vos išėjus pro duris 
laukan. ; Jokia teroristų grupė- 
nepasiskelbė už nušovimą pasi
imanti atsakomybę. Tai jau ket
virta kairiaspairhių teroro auka 
po Argentinos prezidentės Isabe- 
lės Peronienės pašalinimo

nu fondų

WASHINGTONAS. — Prezi
dento spaudos sekretorius Ron 
Nessen pasakė, kad reiktų pa
tikrinti Ronald Reagano rinki
minių fondų versmes-pajamas ir 
išlaidas.

Ncsstn pasakė, kad 83 nuo- 
įžimčių išlaidų lieagano kompa
nijai ir garsinimams įvairiose 
valstijose buvo apmokėti iš įvai
rių neoficialių grupių, neskel
biant viešumai, kaip kad taisyk
lės reikalauja. Tai pat nepa- 
sotenkinimų esama dėl Reagano 
raporto apie jo pajamų mokes

nius. " ,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jėzus Kristus pagydys tave". — Ap. Darb. 9:34.

šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kurį apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykus greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir Įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui, turėjo tik dvylika pamatu.

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

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

mundui, gyvenančiam Čikagoje ir Juliui, gyvenančiam Aus- GAIDAS
-i - e-*.- -■ ’ 4

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

F"

ROMUALDUI JAŠIŪNŲ!,
J Brockton,' Massachusetts, mirus, jo brolio sūnums: inž. Ed-

Gyveno 3334 West 66th Place

Tragiškai žuvo 1976 m. gegužės 5 dieną, sulaukęs 18 metų an> 
žiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: tėvai Pranas ir Elma, 7 broliai — Edvardas, jo 
žmona Kristina, gyv. Vokietijoje, Widmundas, Erwin, jo žmona Rena
te, Erich, jo žmona Katherine, Helmut, jo žmona Angelica, Ewalt ir 
Kurt, jo žmona Yonne, sesuo Irena Papartis, jos vyras Jonas ir kiti gi
minės, draugai bei pažstami. x J

,f šeštadienį, 2:00 vaL po pietų iki 5:00 vaL po pietų sekmadieni kū
nas bus pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 West 71 St

Pamaldos bus sekmadieni, 7:00 vaL vakaro Evangelical Lutheran 
Zion bažnyčioje 9000 South Menard Ave., Oak Lawn, Illinois.

Pirmadienį gegužės 10 d. 1:00 vai. ryto bus lydimas į Bethania ka
pines.

Visį a.: a. Siegfried Leschkies giminės, draugai ir pažįsta m i nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
< _ Tėvai, broliai, sesuo, giminės

■ '

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

tralijoję su Šurnomis — jų gilaus liūdesio valandose nuošir

džią. užuojautą 'reiškia j

DANUTĖ ir ANTANAS PETRAUSKAI

' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir . paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So, Halsted St., Chicago, Hl.

RANGE:
FIRE iŠ 
WILDFIRE i

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.- 
150 psl. Kaina $2,50. a

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 S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

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

RIMTA. KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikių knygų, kurio* papuoš bet 

knygų spintę ar lentyną. *

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražia: (nSU. 592 psl
K. Bielinis, DIENOJ ANT, graliai (rišta, 4t>4 psl. ____ __
Dr. Kazfs 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 — $3.00, minkštais vir 
heliais $2,00; H dali*, 225 psl„ įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliai* _____

Prof. S. Kairy*, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $530
Kipre* Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais rir-

- šelials. ________________________ z_________
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI. 2.50 psl. _
P. LiWHuvien*, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIOD2IŲ, 

88 psL_______________________________________
Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 

l?0 psl. ------------- -------------- ------ ------- --—
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232

puslapiai ___________;. u. ‘—♦ $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

. ’ NAUJIENOS,

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

S6.00' 
$6.00 
Gra- 

$5.00
i

$2.00

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00 d
4

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gr.ižiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerike?e ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kori vadinasi .*

■ . SODYBŲ PIEVELES - 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu I 
kas toliau gyvena arba benori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome į 
siųsti tokiu adresu: . ' ’

- ----------------- - r /f;

SKAITYK PATS IR PARAGffcK 
KITUS SKAITYTI

. IlUIllftAS

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO, ILL. 606081739 S. Halsted SL, Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6100

MAVU'ENOS, CHICAGO 3. ILI----- SATURDAY MAY 8,1076

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos \ 
Lietuvių 
Laidotuviu £ 
direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

,, BUTKUS ■ VASAHIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpoblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911



jau uzsu- REAL ESTATC ^ae SALE 
Namai, Žemė"— Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė-— Pardavimui

HtLP WANTED - MALI 
Darbininky Raiti*

iui , , paatatyniiiuie
Marijos ;uikši. mokykloj, fceštft- 
ilienį spektaklių pradžia X vai. 
vnk., o sekmadienį ii vai. po
piet. Bilietų galima gauti prie 
Įėjimo. .j.

.1. a. lilaru'he Kapochntf

Groitnjdu* J. fjizuus
Akimir-S skyriaus * 

edaklorius, 
l bankete ir 
nenu vietas. Banketas

‘zelio C> d. Martinique 
L Naujienų vadovybė 
ų komisija kviečia vi
zuali ir vietas grupė- 
nieniai rezervuoti ga
rsėjau se k n i i n gesn i a m 
lėmimui. Kreiptis j ko 
nrm. Jonų (i. Evans, 
-S600 arija į Naujienų 
atore Kristinų Aus- 
21-GKM).
. Romo Viesulo darbu c

belli ligoninėje. Velionė buvo 
Iiostoniškio dr. Antano Kapo- 
chnv našlė. Prkilausė lietuviš
koms organizacijoms, iškilmin
gai palaidota Forest Hill kapi
nėse. Liūdesy liko duktė Dorol- 
hv

ropoje.
siuomis ({ienomis ųavo pak

vietimų iš Italijos Fomlazione 
Pagani D’Arte Moderną niuzie 
jaus Milane, dalyvauti Interna
cionalinėje parodoje nuo šių 
metų birželio iki rugsėjo mė
nesio.

su šeima.
Rūta O. Siulytė, Hamilton 

mergaičių choro Aidas” se-

Politikierių knygos
Išspirti iš valdžios postų įvai

rūs politikieriai paprastai apra
šo savo prisiminimus, bet šj kar
tą John Ehrlichman parašė no
velę vardu “The Company”, ku
rioje jis aprašo prez. Monckto-

Tok’e tokiu? iaudo
MASKVA. — Sovietų teismas 

nuteisė mirties bausftie tūlą 
Aleksandrą Juchnovskį, apkaltin
tą bendradarbiavimu su nacių 
geštapįr ITTasaUlinfb- me
tu. Dėt įtektos apefiacijos ek- 
zekucija atidėta. Juchnovskį, 
kitu vardu Mueller, apkaltintas 
žiaurenybėmis Ukrainoje karo 
metu.

AUTOMATIC SCRĘ\\ 
MACHINE OPERATORS 
Men to Set L'p and operate 

' _ OG-No. 2G
Automatic Brown & Sharpe Machine 
1321 N. Wood St. — Chicago 

PHONE: 276-1342

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

no
niūnė, 1973 m. liepos 29 d. pra
dėjo studijas Pedagoginio Lit-j no dienas-ir gyvenimą preziden- 
uanislikos Instituto Neakivaiz-įtūroje 
dinianie skyriuje ir jį sekinin-

tre. Parodą globoja 
edra.
iv ių Fondo su važia vi 
; gegužės 15 d. Jauni- 
?. Dabartinis LF Ta- 
nininkas yra dr. Ged. 
vaidybą
Aazina 
Jaitis ir 
cepinn.,

sudaro: dr.
- pirm., An- 
Jonas Kučė- 

Klcopas A.
Kazys Barz-

ižd., Petras Želvys — 
Julius Butėnas — in- 
s vadovas. Investavi- 
isijon išrinkti — St. 

Ferd. Kaunas, Pov. 
r. Juozas Kazickas, 
džius ir dr. Jonas Va

Juzė Augaitytė iš Phi 
s dalyvaus šio savai t 
?agos Lietuviu Ope-

Ehrlichmano novelė yrh par- 
gai baigė š. m. kovo 27 d. gau- duota vienam New Yorko maga- 
dania bakalauro laipsnio diplo zinui, kuris ruošiasi ją atspausti 
mą, Neak\vaizdiniame institu magazine ir vėliau išleisti atski
lo skyriuje studijas galima pra ra knyga. Kyla klausimas, ar 
dėti iš bet kur ir bet kada. Rei- prezidentas Moncktonas yra fik- 
kia tik kreiptis į direktorių Ig 
nų, Serapinų 2543 W. 69 St., 
Chicago, Ill. 60629. Institutuose 
studijuoja ne Hk būsimi moky
tojai, bet ir visuomenės veikė
jai bei pj61iti-kai.

. — Dr. Algirdas M. Budreckis 
iš So. Bostono, Vliko narys, 
parašė studiją "The Lithua
nians in America 1651-1976”. 
Išleido Oceąna Publications,

tyvus asmuo, o gal kartais vaiz
duojama* perkelta prasme Ri
chardas Niksonas? Pats -auto
rius Ehrllchmanas tuo klausi
mu nepasisako, bet New Yorko 
magazinas tvirtina, žinoma, gaĮ

— Vlado t, Vailionio partizani- 
nio romano 71 .IRIMO AUDRO
SE” ^knyga įau gaunama Chi- 
cagoje VazneHų prekyboje, 
2501 W. 71 St- Gi paštu pas au
torių. Knygos popierius labai 
geras, 344 psl., kietais virše
liais. Kaina 7. dol. Priimami tik 
apmokėti užsakymai.

V. Vailionis, 248 Sunnyside IEŠKAU GYVENIMO DRAUGES, 
Ave., Munster, Ind. 46321. “įft*
-------------------i---------------------------- vorsuota. -- H

Prl tašyti. Box 211 c7o Naujienos, T739 Chicagos^- Anglijos - Bri- Halsted St. Chicago, Ill, 60608. 
itanijos Lietuvių Klubo narių j== 
pusmetinis ’/ susirinkimas ir 
Motinos' Dienos minėjimas 
įvyks š. mS gegužės mėn. 9 d. IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
2 va'l. p. p.’Vyčių salėje^ Klubo1 privHegija vyresnio amžiaus 

. . . . ■ asmenim/ dirbančiam ar pensininkui,
nariai ir prijaučiantieji Lkyie- 476-6497.
čSalrhir skaitlingai šiame susirįnį -—

:■ • KITCHEN HELP
•„ MALE OR FEMALE *7
5 day week. 40 hours. Home for the 
/ aged. Good Salary. Days only.

PHONE 544-4206 '
C- j .-•’ - ’ 1- - J - 4U

PERSONAL
Asmenų Ieško

RENTING IN GENERAL 
N u o m os

4

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS

PETKAS KAZAN’AUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. termai. Roa? Chicago IF Virginie 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

PVEŲ HCSIŲ DRAUDIMO AGENTCRA

J. BACEVICIUS — 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. . .

PIRKIT PELNINGUS
NAMUS

M‘ *>lz”1,0 s™chmĄ^tPr^’kffie:>r^tOtmOS dientfSiįif” 
zidento Moncktono novelėj e aprą- ~ zg*j ! i
sytas gyvenimas paimtas 'iŠ bu-,. ■ T‘ tur-uT-

— Pranas Baltuonis išgarsė
jęs savo medžio skulptūros dar 
bais ne tik tarp lietuvių, bet ir 
tarp svetimtaučių kanadiečių 
bei amerikiečių, yra pakvies-

vusio prez. Niksono pergyveni
mų. Tai analogiškai primena ki
tos knygos — “The Final Days” 
— aprašymus.

Ehrlichmano novelėje “The 
Company” išvedama, kad įsilau
žimas Į demokratų partijos vy
riausią būstitnę yra gryna fik
cija.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
H W. 69th St., Chicago, III. S0629. — Tel. WA 5-2737
3 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

V. VALANTINAS

ES WMMWWBil

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
Vest 69th St, Chicago, HL 60629 8 TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. _

VOKIETIJOS B-VIŲ KYŠIAI
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos laikraštis ”Der Spiegei” ra; 
šo, kad Vokietijos prekybos ir 
pramonės bendrovės Į metus iš
leidžia milijonus dolerių kyšiams 
pačioje Vokietijoje ir užsienyje. 
Pasak laikraščio, kyšių sumos 
gali siekti 200-880 mil. dol.

Vakarų Vokietijos prekybos 
ir pramonės rūmai manb, kad to
kia kyšių praktika yra natūra
lus dalykas ir be jų negalima 
apsieiti, ir tai nėra skandalas, 
ir kuris ne gali prilygti Lock
heed bendrovės nusikaltimams;1

HES šeimoje skubiai par- 
įMąrąaette Parke 2-jų aukš-

VMT* ,—idencija. Skambinkite sh-
vminfa®'-778-0917 /.arba 925-6897.

v ‘ ~
BUSJ. OPP^— OUT QF TOWN - 
BrznįtT Progos — Už Miesto Rib^

MKHŽNA SHORES, MICH. Count
ry home. Exseptionally beautiful 4 
bedrooms;, 2 baths Ranch on 100x150

heafA% air conditioned, cabinet kit-

Trumpa meninė programa pri- yard vdth įatioj panil-
.. , led family room with, wet bar, pan-taikyta motinų pagerbimui, ku- į ėlled basement with 2 showers and 

rią išpildys jauna solistė Aušra 
Baronaityte,- muz. Monigirdas 
Motiekaitis ii* kiti, šalta ir šilta 
vakarienė, turtingas baras ir 
šokiai grojant Markausko or-• 
kestini. Įėjimo auka $7.50. Nuo 
širdžiai kviečiame atsilankyti. 
Dėl rezervacijų skambinti tele
fonais 523-0148 arba 434-0914.

Krivūlės Valdyba

— Buv. Lietuvos policijos 
tarnautojų Krivūlės klubo val
dyba rš. m. gegužės mėli., 15 d. 
7:30 ' vai. vak... Vytauto Didž. 
šaulių Rinktinės namuose ren- 
giaĮ metinį parengimą. 2417 W. ^^9? Escaped _ lot, Gas
43rd.. St. (buv./. Hollywood), chen all appliances, fireplace, large 

led family room with, wet bar/pan- 
; y -[ 

powder room. Excellent school, close 
to beach, many extras. Immediate 
occupancy.—By owner. ' $57,500. Call 
(342) 8474750 -or (312) 436-2727.

■ Weekends — (616X 469-2971.

v

’IN G — Apdraustas per kraustymas 
ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

7. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
S’

AUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
S šiemet suėjo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
:os lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos' spaudės pirmū- 
atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui'skel- 
Naujienp platinimo vajus. v

tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
os ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalio*

— Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 15 d., 7:30 v. v. Gimimo šv. 
Mergelės Marijos parap. salėje 
6820 S. Washtenaw Ave. Įvyks 
Marquette Parke Lietuvių Na
mų Savininkų- organizacijos 
tradicinis pavasario banketas 
ir ryšium su 200 metų Ameri
kos nepriklausomybės paskel
bimo _ sukaktimi, trumpa Bi
centennial programa. Bankete 
veiks turtingas baras ir skanių 
gaminių kupina virtuvė, šo
kiams gros George Joniko or
kestras. Bilietų dar galima gau 
ti pas organizacijos pirm. Juo
zą Bacevičių, 6455 So. Kedzie 
Avė., telef. 778-2233 arba pas 
ižd. Adomą Ūselį. 7021 South 
Talman Avė., telef. 434-7259.

Visiems iki pasimatymo ban
kete. VALDYBA

— Lietuvos Prekybos Rūmų 
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d. Martinique 
restorane. Dar y-ra laiko užsi
sakyti stalus? Bus įteikta 4 sti- 

:Įpendijos mūsų uoliems studen
tams ir reikalingiems pagalbos 
Bus Įdomi programa,' Grandis 
šoks. tautinius šokius, nebus il
gų kalbų. Dėl rezervacijų šau
kite J. Evans, Jr. 737-8600 arba 
V. Samošką 521-4558.. J .(pr.)

// STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

TėL 4364184
Sav. Stasė Bacevičienė

.^VISOKIUSAUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

■ ■ -kaina nebrangi.
Telefonvoti-7374988 — TEXACO 

53-tos Ir WestemoAvenue- karfipaj

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai., Puikusin vesta vimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax č

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos./ į.

INVESTUOKITE NUO. $2,500 IKI 
$10,000. Jūs esate garantuoti 
už jūsų pinigus ir atsiimsite origina-’ 
lią investavimo suma ne vėliau kaip 
per 3 metus mėnesiniais nuošimčitf 
išmokėjimais. Jūsų pinigai bus sau
gojami naudojantis banku.

JŪS ESATE GARANTUOJAMI 
t-'. NIEKO NEPRALAIMĖTI

Skambinkite Mr. ALLEN angliškai 
tarp 8 ryte ir 5 vai. popiet.

Tel. 338-3335 arba 743-9683.

LUKSUS apartmentų 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Perkat-už $65,000

GERAS 2 butų -mūras 2x6 ir 2 au
to — mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,8<X>.

4 BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000. f -

9 KAMBARIŲ mūras, tinka paja
moms. I vakarus nuo Kalifornijos. * 
Marquette Parke — $23,300.

'PLATUS komercinis- sklypas. Blo
kas . nuo Sv. Kryžiaus, ligoninės. Pi
gus. v t _ ■

ERDVUS 6 kambarių tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso — $21,000.

GRAŽUS 2 butų mūras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500.

VISŲ puikiausias 15 metų 2 bu
tu mūras. 2 šildymai ir m 2 vonias. 
Soecialistu statv+as negailint pinigų 

prabanga. Marquette Parke — 
$57,000.

uz 
už

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

f,

palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu- 
remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto- 
• poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
dingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 
i mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
ujienu vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
atinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
Inu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
mesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
rgtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
U renesanso.
’hicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse> metų — $16.00, 
lėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo 
$31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai, 

iiidoti žemiau esančią atkarpą.

SKAITYK IR KITAM PATARKSKAITYTI "NAUJIENAS’1

— Kiekvienas-lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
•$10,000 Susivienijimo '7 Lietu
vių Amerikoje /SLA)' organi
zacijoj. Vaikams ‘'ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 -dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidėntalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai ' Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. *!i’ :'/ (Pr).

DAŽYTOJAS 
f 4612 S. Paulina Št 

(Town of- Urfca)

Dažo namui/.fs-,'laukp^lr Ji vidaus. 
Darbas/garantuotai.

Skambinti YA 7-9107
‘t . . . . '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 ti A. M.

Lietuvių Jcalua: '-ysdien nuo pirma
dienio iki penKtadienio 12:30— 

1:00 v. popiet.- šeštadieni ir
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 val.Į 
ryto- --
Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL, 60629

RUD’S REAL ESTATE
• PIRKSIT — PARDUOSIT — - .. .. NuoMosrr. > 

ĮVAIRŪS draudimai
Maloniai jums patarnauf
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCRKR AVE.. CEICAGO.TE 
Tel. 254-5551

LKMONTO APYT.TNKR.TR 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5881

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

Jei. 257-7978 ? .

4

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

♦ Elektros jvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto, lei,-, 
dimą! Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbi greit, garantuotai ,ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel.: 927-3559

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vie Trinių

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, IH. 60601

lietuvį kailininką z 7*^ p
—i" ‘•aChicago je

NORMANĄ 
yBURŠTEINA

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 
> (buto)

Brangenybes, Laikrodllal, Dovano* 
visom* progouu. 

32J7 WEST 63rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

V-’MI A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. : 

INCOME TAX SERVICE
4259 S/ A«ap!ewood. Te L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai/

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYB8S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th' STREET
T.l.fa REpublIc 7-1M1 '

/

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam p Statyba Ir Remontai

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, UI. 60609 Teel. VI 7-3447

STATI FAtM

IR VARDAS

NOS, 
Isted St. 
1. 60608

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus .

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė
Chicago, III. 80631. TeL YA 7-5980

_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
jroga paremdamas lietuvišką spaudą.

iroga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 
emokamai ir be jokių įsipareigojimų.

SKAITYK IR KITAIS PATARK 
' DIENRAŠTI ’NAUJIENAS"

HOMEOWNERS POLICY

; farm fire aod Casualty Company

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio'formato psL, daug paveikslų.. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštą reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
IOS, CHICAGO I, ILL,— SATURDAY MAY 8,1976

The Iron Curtain 
isn’t sounflproot

can’t eoflM to you for the 
uthf but you ean reaeh her. 
tdto Free Europa 4oet gat the 

Vuth through.
•w ID RMfa PTM Eorm 
Stt 1M8. ML YaroM. M. AA

DĖMESIO 
62—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

464S So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

•EAUJi’-jiOS" BOLŠEVIKAMS 
"iRA RAKŠTIS .TU AKYSE 

■NAUJIENOS• KIEKVIENO

r ■

APYT.TNKR.TR


Amerikos sistema 
ir

WASHINGTONAS. — Missi
ssippi senatorius demokratas M.

destiniečiams ir 
elią prie parlamento na

ių balsų, bet antrame balsavime jis gavo daugumą ir buvo 
as.. '■ j ;■

usayės žudynės buvo . ■—- ------- ■
ek aprimusios paskuli-Į n ,
vient dienom, abi pusės!" 
lojo artilerijos, bet-, kai ‘ 
i iečiai -ir druzai patyrė 
rlamentas vis dėlto ren- 
nijani. prezidentui rink
au prasidėjo kulkosvai-—rr------------------------ — — —
artilerijos ugnis. Jum- * Mansfield užsigynė raporto, pa- 

askelbė streiką, kad su-1 skelbto jo vardu, kur PBC Peo- 
ų prezidento rinkimus,f Ples Bicentennial komitetas kal- 
įtė partišanus į.' pįrIa-! dramas kėslu “pavogti” Bicen- 
sritj, bet nepajėgė to -tenniai ir pagriauti Amerikoniš- 

ti. Sirijos kareiviai”pas-jk^ sistemą. Raporte komisija 
---- ■ (jru_ įkaitinamaesanti “perdaugj kai

re” orgafiizacija, kurios tikro
sios pažiūros esančios artimes-

Jnės Fideliu Castro ir Mao Cetun-:

aĮ

1

•S

riti naujai išrinkto pre- 
< Jis tvirtina. kad Šarki 
tiairis primetė Sirijos 
gos, kurios visai ne turė- 
is į Libano vidaus rei- 
Sirijos kariai sustabdė 
itto vadovaujamus gink 
yvrus pačiame Beirute.

*■ * \ A

tt buvo įsakęs, užimti na 
uriame buvo susirinkęs 
uitas, bet Sirijos kariai, 
y Pačiame Beirute Įvy- 
mas susirėmimas tarp 
karių ir Jųmblatfo par- 
<Suširemime_ žuvo kelii- 
ai ir keli partizanai.
irtiniu mętu musulmono norėdamas tos-statybos išvengti 
Ūmblatt partizanai kon- 
a 70J visos teritorijos.
iais atvejais bandė už-j

, Sen. Mansfield ir kiti senato
riai demokratai pareikalavo iš
tirti Valstybės departamento ak
ciją skatinant statyti U.- S. lai
vynui bazę Indijos okeane.

Sen.' Mansfield pasisakė pasi
piktinęs buvusio U, S. ambasa
doriaus Saudi Arabijoje James 
Akins pareiškimu, esą Valst. de
partamentas atmetęs pasi ūlymą, 
kuriuo būtu buvę galima dery- 
bomis išvengti Jungt; Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos ginklavimo
si lenktynių toje lityje. Sena
tas dėl tos bazės jau kelinti me
tai kovojąs su administracija.

Pristatinėjo ,



Aliu

* ’1

Rašo 'Vladas Rasčianskas
Gyvačių mylėtoja

uis vi\us nunešė į lai- 
\ >. kur ^ahjome visi gerai su- 
šini ir persirengti.

Pem nuinėj^ nėriau į Nemunų

Beneriant į Arktikos šaltą 
\nudenk man dingtelėjo mintis

' N Tradicinis Velyky stalas

I Pradėta^ roįjlįprieš 4metus 'ežiukų, teikė fantastiškai, iškil 
jMivusios j^ratfninkės Jadvygos1 mingą vaizdą. dė su ji kaitų
Baltuonienės, dabar jau kasmet 
s u ruošiamas (Montr. Katalikių

jos nariams.

Katalikės moterys, pryšakyje 
su savo darbščią ja, jau antrus 
metus pirmininkaujančia Danu- 

! te Staskevičiene ir vicepirmi-*se toikė kokj puskapį įvairių rū-

jelovo|ę.
M. A. Smidt pas save ndmuo-

i ai b-.
je, kai 1W22
kariuomenėje ir stovėjau Pa
nemunėje. Nors apie Arktiką 
rašant ne vieta prisiminti Lie-

metai tarnavau

# .-f
čv k.. velyki© sekmadienį, išilgai per damos tokį iškilmingą atvelykį ding^ ir neįiuodingų. Ji laikė 

; visą Aušros Vartų salę, išpuoštas sutraukia labai daug lietuvių 5 taipgi ir vieną Argentinos barš- 
* žalumynais išsitiesęs stalas, pil- net ir tokių, kuriejįekuomet ne- ’
nas įvairių įvairiausių, tik Ve- atsilanko nei bažnyčion, nei į jo-

margučius^ iki aukštai iškilusio nąi jau jie mūsų giminės).. Fa-

ten Gavau leidimą išeitimi Kau
ną. Iš kareivinių beskubėda

vo nias per Panemunės tiltą, pas- 
kii-i tebėjau didoką būrį žmonių.

.'Ten buvo keli vvrai, moterys M. . ... . . ... -/ ■

dar viena du Iv- dika? c »
> šokti pačių šil
kui vietą. Juo te
plauki. tuo van-

si vėsesnis. Nu- 
153 pėdu jis iau 
kiti besimaudžiu- 

. grįžau u t-ai ir 
andeiij-je uenurė-

> nenorėjau, kad 
an koja v* 1 pra- 
i. Aš žinojau vie- 
i ė š! u ilgis kiek v ie-
>čja. Jeigu įspėji- tuva ir Nemunai bet man ęia 
o. tai tada jį sara i tinka jis priminti, nes nežinau 
buvau įspėtas, tai j ar kada nors išeis iš kalbos ir 
e vandenyje ne-!salėsiu kokia proga apie tą nė- 
Pasuko.ne į šiltą rimą į Nemuną parašyti.

įėjome gražiai 
lyti.
1 tas vanduo 
nos. Ten visą
įėjo. Man pasakė 
is drebėjimas ir] ir dar didesnis būrys vaikų Vy-f 
pgaulingoje sa/H’esnieji labai atidžiai sekė Ne
tt metais. Pasku-hnunu ‘‘plaukiantį” ir besivar- 
s vulkanas tenjta-iojantį žmogų. Iš jo kilioja- 
Eland. Neturėjau;mų ir įvairiai lapato.jančin ran-i 
sinėti. kodėl taip 
Tas vanduo turi 
žemės vi dūri no

ras ta s kokia nors 
imas į pakraštį.
ai vienas

ku aiškiai buvo matyti
ns jau yra bejėgis. Ne jis van 
denį
h: o

pakraš

valdė, bet Nemuno van-fjani 
ii nešė ten. kur vanduo 
o Rankos sukinėjosi, 
ui nepajėgė iškilti ir

Atrodo, kad 8u ‘getr iiidėjai bijo sviedinio, Gera$ New Yorko 
žaidėjas Al Skinner tik: Jc^ jM^nusė sviedinį Tš Mike Bar r rankyl Jiiž* 
nesitikėjo taip lengvai, atim# sviedinį, todėl ir atrodą nustebęs. Žah:

- d ima s vyko 5t*.‘ Loufs žald^ięt lauke. , ’J?
j '  ii* ' : ‘ -

• * • i*i <Lt *

presais ir visą laiką nesę ^^fi^. 
liau nuo ktiintb. Sdštopra-fy

kadjaš. Man tuojau buvo aiškupttad
1 jis n e išsigelbės.- Mačidu,^ra^ 

buvo reikalinga pagmba.
< Iš sustojusius; minios riiė&ais 

heli tos pagalbos' jam negalėjO-^F 
us- teikti.

Niekam nieko nesakęs, freh-

didelės 
orą jis

bunplčs 
indenį ir
vinte. Netoli to į 
> s vanduo šilta į 
150 pėdu, gal iki į 
is vanduo jau su i 
u vandeniu ir at-

dar daugybę Bvetipčauaų (daž- Smidt buvo skubiai nuvesta j 
nai jau jie mūsų giminčs).. Pa- ligoninę kur ji guli su ištinusiu 
starieji negali atsistebėti tokią pirštu, bet kitokių, .pavojaus 

ženklų daktarai nepastebi.
Brookfieldo zoologijos sodo gy-

iškilminga Velykine stalo lietu
viška tradicija. - . 7 ■ '

Pačioje pradžioje scenoje pa-* vačiij'prižiūrėtojas sako; kad Ąr- 
sirodė “Aguonų” skilties skau
tės, kurioms vadovauja labai 
energinga'lietuvių mokyklos mo-'

laikais novobrancu vądiitdmą, 
kuris dar/prieš Pirmąjį Pašau-' 
lio Karą buvo pašauktas tarriy- 

; bon. Chfėagoje, Lemonte, ak
menų. skaldyklose ištraukiau 
prigėrusias Siciliją Petravičiū
tę ir.Eleną Dailidonytę ir pa
dėjau, iki tiems;-.• į 7

: Visa lai Buvo labai gerai. Te
ko pasitempti, bet iš vandens 
išnerdąyau ar škęstanėius is-* 
traukdavau.^Ten lokiam pąvo-į

gentinos barškuolės įkandimas 
yra Tabai pavojingas gyvybei.

___o_o___ _ ______ _______ jMet^barškuolės kėlių (Menų at- _
kytoja, studentė Rasa Lakose- suradęs jaunas kirminas yra pa-

vojihgaš ir jo kandimas yra mir
tinas. ,

Policija surinkusi visus pane-

vičiūtė, kuriai > skambinant gi
tara “Aguonos” padainavo ke
lias skautiškas dainas.

Sdcė. labai originaliai sukeitė lės .Smidt kirminus bei gyvates. 
ponuota ir Įdomiai^ iųterpretuo- atidavė Brookfielda ’Zoėiogijos 
ta pasaka “Raudona Kepuraite”.

Skautės “Aguonos”, labai gra
žiai deklamuodamos ir. dainuo-

pasaką Velykoms, puikiai išpil- 
džiusioš, - gavo didelį publikos 
pritarimą. : 7

Pasibaigus programai, pirmi-- 
ninkė pakvietė 'kleboną Joną Ku
bilių SJ palaiminti tą iškilmingą-, 
stalą ir tuo .buvo pradėta Atve-. 
lykio šventės puota. '

Elzbieta Kardelienė

f a.si > - pt
pamažu, pradėjau vilkti jį prie
krąat%4; J. ,> ^į,

. .^Nemuno ^vanduo
Tiest tiltucjis.rgaąa smarkiai te-Į jim? į kokį buvau patekęs An4 
ka. Jeigu patenki j srovę, ir ne- Įarktįkos vandenyse niekad ne 
paįė^ gįntU> tai jis tavė patekęs, -šaltas vanduo)damos’ pritaikiusios tą žavingą
šios kaip'š|pa^. Kai su^ttpąų,iįąjau^pak<^ta |ėgas. Laimėj 

kupros, iąiiya®* man pavylūB gaba greitai;
duo mudd len^ai nešė tolyn. *į*škįlti paViršiuni Jeigu būčiau'

________  >'ar nianė 
pąklapsėįįr: ęesimurdė. Kojų kas nors- būt^ ištraukęs. Man 
jis nejudino, bet.vėliau, kai_____________ neatėjo mintis, kad
Tikino, kad aš jį išvnlksiu, i^i paviršiuje.vanduo gali būti sitį

Jas, bet apačioje jis gali mčš-j 
hrngį sukelti.

Grvyeni žmogus ir mokaisi.; 
'Už painokas reikia kartais bran 
giai mokėti, ši butų: buvusi pa

sraunus.

os j
'atvti krypties, kuria jam pato-................... - . ... v
iaasia būtų plaukti. Aiškiai Dių nusiėmiau, ir paflcjati. apt Baimė,.JsąA'Aišnduolis manęs.jieiškllęš,' lai .Vargu ; 

matyti, kad jis galėjo dar būti tilto. Ten pat^musiaviau ir są- nairiatTcS-r ' Asmmnntė ' , / J j -. >.
vo balus. Man- reikėjo ir ,s^bi 
galifė nusimauti, bet ilebayb’ 
laiko. Jis jau priartėjo p nė Ji 1 
to. Jeigu -būčiau nėręs. taLbp- 
ciau jo nepagavęs: Nutariau 
nerti kitoje tilto pusėje "bg&an- 
dyti- jį gelbėti. -

jis jan nepajėgi iš-
ge^bvli.

r.non . s >:akt
□ •rod \ kad

lunčia žmojzvste 
iš tolo. Pradžioje^ 

ji dar pajėgs pa
siekti krantą, bet neturėjo įe-

tu Arktikos van- gų. Ranka, rodos, bendė irtis į 
aciau lašus, o zo krantą, bet vanduo buvo sti-

BOOK
NGS... 

n savejegulaity!

^X^Paid md
Ccnjpwmded

Quarterly
AV1NGS
:1CATES
, TQ 7%%

sodo globai.

sae us for 

financing. 

AT OUR IGW RATES

INSURED
'-T^r

utual Federal.-•.-..a;-.;:., .«■>-vingsand Loan

rankomis . pądęjp lygsvarą , iš- 
laikyti. As daigiausia dirbau^ 
kojomis ir vieną, ranka, Ęifa 
Tanką sten^ausL.laikyli jo gal- 

.. ..-z. „ya/pavir&^jėiįLš > z J--
Išlindau kiton tilto j^rėbį;' ■ 

ĮJ*7 Vandtio'mtžs'aenušč iki Ne- li brangiausioji. •' 
’J mario pasukitiio, kai mušiu? • o u v v? J'-’ *-^* » _ . , ’ '- - k. *■ - - ' ■

' ir nėriau!į Nemuną, i Nemunas siik^ į Šančius. Ten; J 
’ f nutariau siekfi'kranto, nes' pa- •*

ti stipriausioji*^royė įiasufco^į, 
gesinę pušę; o\|ęairėję ąš ku- 
vau laisvesnis"ir galėjau dąu- 
gjau *marievrūota Bagažu' man 
'pavVkb pašiekifi ^akra^io!'sI;ftę 
'lįjir išvilkti'neląibften patęku- r 
šį 'p!aukiką. Išvifkfes jis van- . 
dėnš ir pajutęs kiėją žemę po . 
kojomis, Jis norejo Trhan pade- 
kdli. bet nėpajė^Į,j^ifcifo ant’ 
Žemės". lyuq Jaik^'jįialaiįdau, 
kad afsi.kvėp^..^^djatsirado. 
daugiau žmonių ir' atvykį po-. 
licija, tai išvilk tająni būvo su-J 
teikta pirmoji pagalba. Vėliau-, 
išaiškinom, jog ka/būta gero 4 
plaukiko, vietinį srrtilėnjos

j •

’ Pirkite'Naujienas, ■
Remkitekiekvienas,

Kan^da^f 0imistriąs, ruoš- • 
damasis rinkimams, vieną die
ną pasakė net 40 kalbų irėjona- ,r 
mo visiškai pavargęs. j . 
į Prie durų jis susitiko, laumę, 
g Už tą puikų dienos darbą 
ąš -tąu'ątiygin^g j Pareiškė porą, 

‘ir ąš jį ivykdysiul Bet atsimink, 
kad tavo varžovas gauš 'dyigūbąi 
.tiek, kiek tu ko prašysi. - '';

Labai įdomus pasiulyirias, 
— pripažino kandidatas' į bur
mistrus. -L ši vakarą aš esu jau

2ERMAK ROAD

lxal’sxas, President

Mon.TUe.Fri<9--

:HIMGO SND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phonex Vlrgiate 7.7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

iA - GERIAUSIA DOVANA
lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė§rr HetU- 

pnvaio susipažinti su žemiau jšx ^rdiatomis knygomis, 
knygas galima užsisakyti Naujienose <

pačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsimininmi aplei- 
begimą nuo bolševiku ir gyvenimu tremtiniu stovyk-

p. 273 psl., kietais drobes viršeliais kaina 4 dol.

>ačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išen io Dalia 
ikstesniųju atsiminimu tasa Tai yra Amerikoje bejsi- 
n variai įsi kūrusio asmens istorija knyga gausiai tfiu- 
U. Kaina 7 dol
ĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
ilniuje Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoše 
Pa angoje Vardus aprašymai, ka Ji *en metė, kdkias 
ir ka jai žmones pasakė 95 psl $150 Yra taip pat 

i kalba
? MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones t Lietu 
Uudrwrta toto nuotraukomis 331 psi. $5 00

. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
rna neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

naHi$, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS, 
elapiai 106 ps| Kaina <2 00.

LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAiTĖJE.
$1.50

leidiniai vm gaunami

$E, 1729 So HALSTED ST CHICAGO, fLU 60601

■

'•v, air* a

HLL'—■MA"

pusėn, nutaikiau 'maž3.Š^^Tetį,, 
kur galima buvo jo laųk^^itP- 
je.pusėje, ir n
Nerti nebijojau,.nes jaijįgfe vie7 
na kartą buvau nėręs. Vande
nin 'nėrdavau -nuogas, šį 
kartą buvau su ąĮyiįiniai^jNp.-/ 
buvo Jaiko
kiair geroje ‘ vietoje ncriis;]£ąi 
išlindau į paviršių..: lai jjs/dar 
buvo po tiltu, bet visai netoli 

i manęs'. Atstumas ‘"galTjo būti 
I kokių. 4U-ar la pėdų. Jis. aišku, 
I nieko nesitikėjo, bet'mane jis j 

pastebėjo ir apsidžiaugę. Jis 
plaukė tiesiai ant manęs ir bau 
dė užsikabinėtL Jis buvo labai 
pavargęs, bet sąmonę dar tiirė 
jo.' Tuojau jam tariaū:

- Neslk akink'prie manęs.... 
Aš tau padėsiu^ be t nešikabin... 
Ap&ryirsk antrBUjgaros, ta
riau aš jąni.iHfcf^ buvo sunku 
tai padarv ti, bet su mano pa
galba jis atsigtrtė ant nugaro
ms, n man payy^b čiupti ji 
už činHJrv'nos fį'.jškelti galvą 
virš vandens. į J

' — Dabai* nesįjtfdipk ir nie
ko nedaryk, .aš tave- išvilgsiu 
iš vandens, tariau aš jam..

Laimė, katras galėjau nė?tik 
viena r 
plaukti.

: iškeltą jo

us 
ai?

do/ nebeprisimenu. Laikraščiuo 
se buvo rašyta^ad^i-puskarL 
ji inkis Rasgiauskaš..išgelbėjo 
k a H ninką. Žmonės man atnešė 
žaketką ir balusį ^Apatiniai ir 
kelnęs buvo šlapjj^, bet kito 
kelio man neliko.'kaip mautis 
batus ir džiovintiš beeinant į 
kareivines. .• ;

VandefĄ visuomfet irtegau ir 
nard} t i ■ nebi joj an: Tryliktus 
metus '/'eidamas Ištraukfau iš

s
—n

r Akai-Sevėži J^kęstantį'' riattjuką^ 'fui

.0&VŽ V L 1 E T U v I š K Ų

Pirmajame tomfe yra 20$ puslapiai, © antrajame 22^ puslapiai, 
Abu tontai minkštuose viršeliuose parduodami už4detu0« 

' viršeliuos^ ui $6.00. z
Abi knygai gausite, jei pinigus pasilsite tokiu 

KT 4 1’1 O

1739 So. Halsted Street Chicago,
1 11 ’ ’i i

'14

(Bus daugiau) V? Ir veda į šviesą. PiR K it^Mv TAU>Y^įdBiOWS

T .
7. ■*■

Great 
American 

Dream 
Machine.

USA

f m
sla d«-

fftameėio RALFO ytimiriiriko, 
prelato .1. R. K0N«AJJS knyga

ATSIMINIM AI IŠ BALTO VEIKgČfc 
m» dideli puslapi*^ daug nuotraukų.
o • ti viršeliai §4. 00, minkšti — ,WMGįį;\ 

kiekvienam HetavhiLypač tremtini & .ĮTifiau- 
utbėjui, siuntusian*.siuntinius j \’<>kicįiig-ir ki- 

yietas K nygą pasiųsime adresą fui; ^risių-
nrba Mone«f)£deriloknf. adresĮP ’ <

Araencz. is

1-

ow,

tik

H \iprl siroH. Chii*agn. ftlinnta '

Take stock in America.
v; r į ?T?W Bonds mature jin less than six year*. T

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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nį. liet už keleto šimtųdo- 
,į sumą.
ūgu Draugas atsisakė net 
lukštą pinigų sumą skelbti 
srikos šventės programą, 
reiškia, kad Draugas išėjo 
š Amerikos valstybinę šven 
'šio krašto santvarką, o ne

i metus tniKUSiame naminiame 
kare, kuriame iki šiol jau žuvo 
apie 19,000 žmonių. -

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

1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
AUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
r. Ą. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
' ' ' ■ ' ' $8.00/ rupinnną................................... ......

r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _

Minkštais viršeliais tik ___ _____________ -____ -___
-'r z ■■■ • ■ ■- -- • -- -

r. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
' Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ........ i.

atima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi,.prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$3.00
$2.00

$2.00

A

#•

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-
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.reiškimu pasiteaįctoo ir, šit j klausimo dgugfcu aebskėlė. 
Tuo tarpu lenkai nd "sekretoriaus. Kisingerio, nei’ jo pa- 

- vaduotojo Sonnenfeldto pareiškimais netikėjo. Jie gir
dėjo ir skaitė atsakingų pareigūnų pareiškimus, bet jie 
norėjo išgirsti paties prezidento žodį tuo reikalu.

Aloyzas Mazewskis, Susivienijimo Lenkų Ameriko
je pirmininkas, kovo 24 dieną pasiuntė prezidentui For
dui laišką, kuriame prašė paaiškinti vadinamos Sohnen- 
feldto dokrinos* reikalą. Marzewskiui labai nepatiko 
“velniškai neaiški” Kisingerio pozicija Šuo. reikalu ir 
prašė patj prezidentą tarti jam ir Amerikos lenkams ofi
cialią JAV poziciją šiuo svarbiu Rytų Europos klausimu. 
Be kelių kitų dalyku prezidenths Fordas Išlikų veikėjui 
Mazewskhii šitaip rašolį,/;

“AŠ galiu užtikrinti tamstą, kad ■ nėra jokios” 
Sonnenfeldto dokrinos”, kuria Jungtinių Amerikos

. Valstybių Rytų Europos politika būtų tvarkoma. 
Ši administracija^yratpriešiiiga , tariamoms pažiū
roms, paskelbtoms įvairiuose spaudos aprašymuose; 
Tie spaudos pranešimai jokiu būdu nepavaizduoja 
mano pažiūrų Rytų Europos klausimu, ir aš esu tik
ras, kad jūs tai suprantate.

Kaip aą šių metų balandžio 2 dieną Milwaukee 
mieste pasakiau, kad; Jungtinės Amerikos Valstybės 
prideramomis ir taikingomis priemonėmis remia 
Rytų Europos laisvės, ir tautų nepriklausomybės 
aspiracijas. Aš esti griežtai priešingas bet kokioms 
taip vadinamoms: jtakdĄ , sferomis, ir .geliais atve- 

' jais aš šią savo poziciją padariau formalia įvairių 
diplomatinių dokumentų dalimi Manapadaryti ofi
cialūs vizitai j Rytų Europos valstybes ir mano pak
vietimas Rytų Europos valstybių vadų apsilankyti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse aiškiai, patvirtina 
šią politiką. Tai "politiką" kurią as .kantriu patvaru
mu tęsiu ir nuo kurios-įJūngtinės Ajnerikos Vaistyk 
bės nenukryps.”, (Dziennik Zwiazkowy, 1976 n£ geg/ ?
8 d., 1 psl.) Į J

. Dabar jau turime. ne. tik sekretoriaus^ Kisingerio 
pavaduotojo Sonnenfeldto oficialų pareiškimą, bet turi-, 
mė ir paties prezidento .Fordo laišką, rašytą lenkų'fra- 
ternalės organizacijos pirmininkui . Mazepškiui. Mums 
atrodo, kad dabar turėtų pasibaigti visos abeonės pre
zidento Fordo pozicija ne tik pavergtos Laėtuvos, bet ir 
visų kitų rusų pavergtų Rytų,Europos tautų atžvilgiu. 
Esame laimingi, kad prezidentas Fordas Lietuvos- pa
vergimo eigą geriau'pažjsta, negu kitų pavergtų tautį- 
Jis Amerikos Lietuvių Tarybos narių buvo .tiksliai infor
muotas apie visus sovietų prievartos veiksmus. Jam yra 
žinomi lietuvių liudijimai, padaryti Kersten o komitetui, 
jis savo bibliotekoje turi ir pačių lietuvių’ išleistą doku
mentinę medžiagą. Yra pagrindo'manjdi, kad lietimų 
paruošta dokumentacija padėjo prezidentui Fordui su
sidaryti nuomonę apie komunistinės valdžios ekspansiją 
ir norą pavergti laisvas pasaulio tautas, žinios apie Lie
tuvos pavergimą jam padėjo nustatyti visą. REuro
pos politiką. . ” ' -

Prezidentas Fordas Baltuose Rūmuose praeitų me
tų liepos 25 d. priėmė Alto pirmininką Dr. Kąz| Bobelį 
ir SLA prezidentą Povilą Dargį ir pareiškė jiems, kad 
Lietuvos aneksija nebus pripažinta, šį pareiškimą girdė
jo ir Aloyząs Mazewskis, nes ir jis-tada buvo pakviestas 
i Baltuosius Rūmus. -Prezidentas Fordas šiandien' toliau 
nuėjo. Jis rašo, kad JAV remia Rytų Europos tautų lais-

Fordas pritaria Rytų Europos 
laisves siekimams

Netiksliai perduoti, o dar netiksliau nurašyti sekre
toriaus Kisingerio pavaduotojo Helmuth Sonnenfeldto 
pareiškimai, padaryti Londone suvažiavusiems Ameri
kos diplomatams Europoje lietuvių spaudoje savo laiku 
sukėlė didelio susirūpinimo. Amerikos Lietuvių /Taryba 
rašė laiškus valstybės departamentui ir kongreso atsto
vams, o spaudoje buvo pasklidęs gandas, kad amerikie
čiai, norėdami, tęsti detentės politiką su dabartinias 
sovietų valdovais, pripažino ar rengiasi pripažinti visas 
sovietų pretenzijas i Rytų Europą, Jeigu šių sovietų 
pretenzijų nepripažins, tai nebus taikos. Sonnenfeldtas 
neva pataręs diplomatams vairuoti šia krypimu ir siek
ti taikos. Ši Amerikos ir Vakarų valstybių politika So-" 
vietų Sąjungos atžvilgiu pavadinta Sonnenfeldto doktrina

Naujomis nuolaidomis sovietų valdžiai susirūpino 
ne tik pabaltiečiai, bet ir visa eilė kitų ’ Rytų Europos 
tautų gyventojų. Jie kreipėsi Į kongreso atstovus, vals
tybės departamentą ir pačią prezidentūrą. Jie norėjo 
pirmiausia nustatyti faktus ar tokia doktrina atsakin
gų Amerikos pareigūnų yra priimta ir ar paskiri vals
tybės atstovai jau pradeda ją taikyti praktiškame gy
venime. Buvo reikalaujama, kad valstybės sekretorius 
Kisingeris padarytų aiškų pareiškimą Sonnenfeldto 
doktrinos reikalu, bet jisgvisą laiką~esąs labai užimtas 
ir nieko tuo reikalu parasji-i- negaljs. Kongreso atsto
vams jis pasakė, kad Sonnenfeldto. pranešimas buvo ne
tiksliai, perduotas į Washingtona, o neapdairūs laikraš
tininkai reikalą labai jau išpūtė. Kongreso atstovas Dėr- 
winskis, girdėjęs Kisingerio aiškinimus, pilno vaizdo ne
susidarė ir prašė patj prezidentą klausimą viešai paaiš
kinti.

Tuo tarpu pats sekretoriaus pavaduotojas Sonnen
feldtas padarė pareiškimus spaudai. Jis pareiškė, kad 
jo pranešimas Londonan suvažiavusiems dipjomatams 
buvo netiksliai perduotas, vėliau dar netiksliau komen
tuotas. Jis pareiškė, kad JAV nepadare, nesirengia da
ryti Sonetų Sąjungai jokių nuolaidų- Šia proga jis pa
reiškė, kad JAV ne tik pritaria pavergtų Rytų Europos 
tautų laisvės ir nepriklausomybės aspiracijoms. Lietu
viai, rodos, tokiu valstybės departamento pareigūno pa-' vės ir nepriklausomybės siekimus..

J. VENCLOVA

LATYNAI IR GERMANAI
tiniausios keltų ir lietuvių kalbos. Prof. F. Owen 
(93-70) rašė: “Taipgi germanų kalboj yra daug kel
tiškos kilmės žodžių.” čia df: L Taylor (127-232) nu
rodė : “Teutonic* (Germanic)^Speech ir nearer to Lit
huanian than to any other Aryan language.'According 
to the other theory, the ancestors of the Teutons aqui- 
red it from ancestors of the Laffiuanians”. A

Vienok germanų kalba Tab&f daug pasikeitė, bus
tojo pirmykščio ptvidaloi PagtiS tą patj dr. I. Taylor 
(127-28) germanų kalba 5 amž. nustojo daiktavardžio 
keleto linksnių ir įsivedė linksniavimui artikelius.

Germanų, asmertą vardai

Kad senovės germanų kalba buvusi artima lietu
vių kalbai, parodys senieji geėmanų asmenų vardai, 
čia patieksime didokų skaičių Senovės germanų var
dų- - c. - . ’ •. ■ . ri

Praf. G. Werle “Die aelfesten germamschen Per
so n n amen’*: Agilo, Subilda, AriovistuS’* ■ (karalius), 
Arminius (vadas), Ascaricus, Ątalus. Batūmarius (ka
ralius). Baudo, Bisnla, Bifrdo, Cariovicus* (rikis), Cra- 
tilo. Gundpfriadus (rikis), Hariobaudes (rikis), Hario 
mundas (rikis), Ibar (vadas), Laniogaisįūė,’ Mtiobhu- 
des (karalius). Nfarabadus (didikas), Mmidio (didi
kas). Medericus (karalius). Agenaricus, Nasuft (rikis) 
Raudo (didikas), Sido^ Suno (karalius); Teutoboduš 
(karalius). Teutomeres. Segetes (i i k is),. Uriuš (kara-

(kiraHus), Va-

Apie indoeuropiečių vardą Apeninų pusiasalyje
(Tęsinys)

Germanų religija
Iš Juliaus Caesario (De Delio Gallico, 6, 21) suži

nome. jog germanai garbinę saulę, mėnulį, ugnį. Taci
to (Germania)' liudijimu, miškai bei alkos pas ger
manus buvę jų šventyklomis. Iš visų medžių, anot J. 
Grimm (45-42). germanai labiausiai vertino ąžuolą, 
taip kaip ir pas senovės lietuvius buvo. Medžiuose gy
venusios ir germanų mirusios sielos.

Pradžioj germanų dangaus dievas buvo Tiw. Ti- 
waz. prilygstąs indoeuropiečių dievui Dyaus, lietu
vių Dievui. Pagal prof. F. Owen (93-197), Vodin per
viršijo Tin (Tiwai) ir pasidarė vyriausiu germanų 
dievu C4Vodin had displaced Tin as the chief god.^’w).

Fjorgyn. Fergunia buvo germanų audros dievai
tis. kuris leisdavęs laibus padangėj. Dr. G. Wilkė 
(150-114) toly gi no: “Pagaliau Fjorgyn. kuris aiškiai 
pilnai atatinka lietuvių Perkūną ir indų Pafjpanya^.

Anot prof. dr. J Negelein (?XM1). germanų saulės 
dievaitis ant balto žirgo lankydavęs pavienes triobe- liūs), Vadomarius (karalius), \ :mgio 
les. Germanai turėję ir daugiau dievybių: Saga (poezi
jos deivėj Iduna (jaunatvės deivė), Herta (žemės dei 
vė). Veleda, Lokis, Gerda etc, be to, dar undines.

Apie germanų kalbą
tff'rrnnnn nrnfpvvnr hnviKi Irpltuk •>;»

nius (karalius), Vitilahius. *
Getmtinų kilčių tardai įX f <-? - .

Germanų kilčių vardai, aptikti pas Xtskirus auto
rius: Dr. G. MneHmann “Verzeichniss der gė$ėhičhlli- 
r-lif’n Xamz*n’*- Cjntri.

Vlikas rengiasi 
išleisti p0,t50

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Tarybos posė
dis, įvykęs 1976 balandžio 30 
d., Kultūros židinyje Brookly- 
ne, švarutė š. m. Vilko sąmatą, 
kurios projektą paruošė Val
dyba. Sąmatos projektas buvo 
ilgai diskutuotas ir su . nežy
miais papildymais priimtas, 
šiems metams numatyta 70,- 

450.00 doL išlaidų. 1975 ip. bū
va skirta 56,450.00 dol. Sąma
tos padidėjimą lemia pašto, 
darbo, medžiagos pabrangi
mas. Be to, yra įvesta ir naujų 
sumanymų. < . ‘’

Smulkesnę - sąmatos išlaidų 
apžvalgą duosime kitame El
tos numeryje. Sąmatą Tarybai 
referavo fihansų reikalams 
Valdybos narys Algis Vedec- 
kąs. ’ Prieš pradedant sąmatos 
svarstymą- Vliko pirmininkas 
dr. K. Valiūnas painformavo 
Tarybą apie bėgamąją tarp ta u 
tinę politiką & dviejų mėnesių 
. Valdyboj-. veiklą. Daugiau 
buvo sustota ties Helsinkio su- 
sitarimais ir dabar, lietuvių vi
suomenėje varoma akcija, kad 
tie susitarimai. būtų signalanj 
vykdomi. Per diskusijas šiuo 
klausimu, pranešėjui iškėlus 
mintį, kad Lietuvai Konferen-

Dr. VaHfisM 
bėjimą turėjo 
laičiu, Alto* 
abiejų organ! 
ir veiklos klaui

mavo, kad yi 
PLB pasikeisti

Taryba pab

rytą Teisių ir 1 
ją iš šių aamen 
pirmininkas t d 
reckis, inž. Ed 
ekonomistas Vy 
redaktorius S» 
nariai.

PosėdžŽBS-Įįį 
das Taniošaito 
Bronius Bielhik

Kanadieči 
laisvės

Toronto apy 
Fondo atstovyb 
sausio 1 d. iki 1 
per du mėnesiu! 
tos Fondui — 1 
nimo reikalams

pagarbos verta 
Fondo atstovybė 
bas ir pasišvent

Naudejd senus i 
rijoje nedalyvavus, Konfėren-Į Mėnesinis žęm 
cijoš nutarimai ’ jos ■■ nesaisto, Tas,* leidžiamas 
daugumos narių ta prasmerir 1^5 m. i2udją 
buvo pasisakyta. . -

Buvo nagrinėti ir Valstybės 
Departamento -aiškiniinąi dėl 
jč’ pareigūno Sonnenfeldto pa
sisakymų Rytų Europos ir So
vietų Sąjungos klausimu.

Tarp kitų klausimų — dr. Va misterija ‘ 1919 m 
ijūnaiL; paniinejo savo ilgesnį, informacijos bit 
f^sikalbėjitnų šų. dino RETA, že
kuris 1975 . rudenį vadovavo 
jaunųjų’ amerikiečių politikų 
ekskursijai į Sovietų Sąjungą 
ir svečiavosi Vilniuje, iš pasi
kalbėjimo paaiškėjo, kdd pa- 
riasių ekskursij ų / gtiėsfą būti 
ir daugiau,' (6dėl ekskursijų da
lyviai turėtų būti. geriau apš- 
viesti apie Baltijos ; valstybių 
padėtį sovietinėje okupacijoje.

Dr. Valiūnui teko prietauti 
su senatorium James L. Buck- 
ley. šio ilgesnio pasikalbėimo 
proga buvo' paliesti Lietuvos 
reikalai ir paartas senatoriaus 

; pilnas inūsų bylos supratimas 
ir noras dalyvauti Lietuvoa by
los gynyboje, (čia verta pami
nėti, kad tokį savo nusistaty
mą senatorius au parodė: 1974 
m. gruody, vykdamas į Mask
vą, sen. Buckley iŠ Vbko paė
mė lietuvių politinių, kalinių 
sąrašus ir jtfos Kremliuje panftu 
d o jo).- ./'■/ri

ni savo .50-jų le 
Tik šis žurnalas~ - ‘.-J’ •• - >
vietų okupuote 
leidžiami tais pa 

! jie buvo leidžiat 
t u vo j e. Užsienių

nisterija 1925: m. 
jo leisti žurnalą 
po kelerių metų 
/Žemės -Okio Rū

Savo sukėktu 
ryje dabartinė Ži 
ja apie anuo me

15 kaip žemės ū 
tams skirtas leid 
ilgainiui išVatė : 
skleisdamas ūki c 
riausios praktike 

Verta paminei 
kartinis žemės ū 
deda taip pat mc 
tinės žemės ūkio 
niaš bei kroniką 
straipsniai bei ži 
veju gaubiamos 
“evangelijos” p: 
žas: 192į> m. >— 
1,757;-1955 — j(

nones,Alemani, Varini, Sidoni, Rugnndi, -VingionX 
Carini. Prof. F. Owen “The Germanic People”: Am
brom, Jutes, Angies, DaSfeš, Nervi, Šifohės ect

tiek apie germaną vandenvardžius ri-
Visai panašiai galihha pasakyti ir apie germanų 

senuosius vandenvardžius: Dr. G. Muehlmann “Ver- 
zeichniss der geschfsMfiehėft Žltifien”: Manus (upė), 
Isala (upė), Albiš (Laba), Sala, VisUtgis (dabartinis 
WesĮ^ ėto. Dr. L. A^ilsėr (151409) germaniškomis 
upėmis laiko: Albfš, Abula, Arą,'Aralą, Alara, Scal- 
dis, Išafa, Siga ir L £

-T ' ■■ .Apte vendus ■ ' t
Dabar tenka atskirai paliesti vendus ir go tuš,. k ti

riu genezės nagrinėjimo klausimas susiejamas dangų 
moj politiniais motyvais, 6 ne vien atsiremiani Isto
rinius faktus. ' . 1 ■ . '

Patsų vendų bėt vandų vardas įvairiai istorikų ra
šomas: Vėflįedi, Veneti. Ovehedoi# Wind, Wend, Van- 
dili, Wenden, Vandi I, Vandi, • Wundi, VanelL Vinde- 
li, Vt&deh, Wandalen, Wendi fr pah. t-

Prirf. T< Poešchė , (100428) nnšakė, jng jų vardaš> 
paežiimto -«8to iWfld’Sinrf*, ktiria flg&ė Vtodenį, 
ir tnkfit bddū vehdai bhvD tenderių gy ventojai (“Wen
den sind demnacli Wisserfetrfe**). Visti patrakti ma
nė ir prof. i. Adelirhg (3-364) : “Žodis Wend. Wand. 
Vend sėto* kalbose rtišH ftildehį, 
Prof. dr. S. Cross (fM) priėjęs Htadmn “the Wends 
<ould appelTattoft* water dwellers
or tafirdsvellė^ —1 vfindefi^ ^Wnttjhi.
tojaiA* - > . ‘ - . ' . '

305) nūn 
rą vadfn;

kalbos H
Reiški

tojai, kai 
14): “Piju 
prie Balt 
W. Kęsto 
taus gimi 
Baltijos j

Seniej 
žinodami

savo rytii 
nų istori) 
rytinius k

O kad 
nai it sla 
sen (128— 
pasirodo i 
štaVti her 
vokiečių 
tinius kai

Tai H 
slavai gei 
jiems pat 
tarimui b 
tfuo onkti

Wend is i
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
■ - ■■ .

-------------------------------------------- -- _________ ____ ......... - ... • ■ - - ■

ouuugu 
te 6015 S. Halsted 
u aukštą apartmentą na- 
aiga-užsidegus, gaisre žu- 
smenys, du iš ją 4-5 nie
kai, trečias 17 metu ber- 
atbėgęs kitą gelbėti pats 
viena gyventoja užsimu- 
sokdama iš trečio aukšto 
ilgą. Gaisro priežastis bus 
a. Ugniagesiai įtaria, kad 
mo būta, kadangi pirmame 
-staiga atsirado didėlė, 
L kuri beregint užblokavo 
išėjimus.

buvo ryklio pilve 
AfĖSTON. — Texas. Mek 
įlankoj sugauto 400 sva- 
ilio pilyę rastas žmogaus 
įaulis, ranka, petys ir vie[ 
)jos pėda. Nustatyta, kad 1 
ą deda pastangas iš to 
iaulio nustatyti jo tapa

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

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaH 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

REyubBc 7-8881

.-'y.--''
■■IX; 5a

'i

Paskaitos
Meno institute ketvirta- 
vakarais (6:15 vai.) vyks- 
lokamas paskaitos su škai- .■ 
; apie meną. Publika ‘ gau- 
nko tas paskaitas. ' :t 
pat dienos metu nuo 12 .T5 
askaitos (pusė vaE) gale-

Ekskursinės paskaitos, ’ 
r trumpos, bet verta pa- 
Dti. . ’ . . i

EUDEIKIS
-v.- , į.

. „ ■ ' ; . ■-GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA '

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

H. TAMAŠAUSKO

AMARĮ
aprašo Pamarį, senus f o 

bevardžių sąrašas. Knygos

4330-34 So. CALIFORNIA ‘AVENUE <
■ ■ - .' ■ . - : . - *

Telefonas: LAfayette 3-0440

50 centų.

go, BI. 60608

[asinės poemos “Metai” poeto 
dsL Kaina $3j00.

KALBA
M i A. čikagietės įspūdžiai ofcū- 
S1.00.

^antiškų ir intymių nuotykių 
s, gyva kalba, gražiai išleista.

f

NARIAI: i
Chicagos
Lietuvią

"Laidotuvią Į 
Direktorių i 
Associacijos

t - > <

i 11 \ Vt

, \ ' •
, Ambulance
i PATARNAVI

MAS DIENĄ
1 . IR NAKTĮ.
i ★
j TURIME

KOPLYČIAS
> VISOSE MIESTO

DALYSE.

ANTANAS M. PHn.T.TPS



— nauHiraas u, &ogus;*ųui- 

apylinkės, priimtas į Naciona
linę garbės: mokinių,' draugiją 
ir bus aprašytas tos draugijos 
almanache. Jis yra sūnus lietu
viams žinomo finansininko E<I 
vardo Bogus, buvusio- Stan 
darb Fed. Taupymo bendrovė
je, o dabar esančio Grunwajd 
Taupymo, b-vės viceprezidentu.

— Catherine A. Balsitis iš 
Park Ridge apylinkės pakvies
ta i The Hall of Fame už nuo
pelnus apylinkei ir miestui. Ji 
yra sudariusi muzikos bei dai
nos grupę, su kuria veltui at
lieka menines programas. lab
darybės draugijoms ir pelno 
nesiekinčioms organizacijjorhš, 
Prieš 4 metus gavo vargnų rno 
kytojos diplomą, o dabar,-su
laukusi 66 metų, mokosi groti 
gitara, šiemet bus .pagerbtos'

Audra-KtfbilitHė, Kristina KuMryto vaJ- va*c- savo-’salė-
- .-j, » . ■ ' rr* fc-jtT . Zirj I , , *. z. t . _ A «

ria' Racevičiūtė, Daną*. Baptf-*špsrdavimui priimanai^daik- 
• ferule Tamuivwte.' U-tai trečiadienį nuo 10/v< ry to.naitė ir: Birulė Tąiyujyųąitė. -

— Sotithivest Liąns kilikas 
kasmet skiria premijas, ir ruo
šia bendrus pietus geriausiemš 
apylinkės mokyklų sportinin
kams ir akademikams, šiemet 
tarpe tokių 20 mokiniu yra pa< 
sižymėjęs moksle . Valdmaras. 
Žukauskas iš Curie mokyklos, 
pasižymėjusi sporte- Anna AK 
cus. iš Hubbard ir taip pat pasi
žymėjęs sporte Stasys - Domi- 

- kaltis.’ik Luther-South miksi, 
mokyklos. Iškilmingi pietiTs 
bus antradienį Artesian resto
rane. Kalbės dr.. Limman,pre- 
afijos įteiks klubo pirpi. dr. 
James j. Gardner.; .

- -— Amerikos^ Legiono- Da~ 
ridhs — Girėno pastįįk ruošia 
įvairių daiktų bei drabužių išĮ-

—H—

Cosmos- Parcels Express Corp. J 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, ilk 60629. Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted «t, Chicago, IU. 60608. — Tel. 254-3320

z .. ' ’ ' ~

x r i

MARIA NOREIKIENfi -J VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th sV Chicago, tlL 60629 • Tel. WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rusies įvairią prekiy. .
? MAISTAS Iš-EUROPOS SANDĖLIŲ. ‘ 7

■<*£<

' AL N A U J 0 K Ą Į TT S
2022 W. 69 ST„ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

MOVING— Apdraustas -perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas. ,,

__ _ ____ - > : z
- • - ? • -_T,. > • - • -: ■ - - - .. 5

- . . ■ . -N - - - ’ 7-'; A. ■ ' ■ '

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

N IUjLENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgalio-

- finials. r ?
NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu

cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus. *
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą- šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose- draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada t^mpa jas prenumeruoti.

Ibdėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metą proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tifelu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chlcagefe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse> metu — $16.00, 

trims men. - $350, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams ’ 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mią, — $130, Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

■V

MAGDUTĖS“ •"
MARGUMYNĄ!

■ ■' -, ■ !įiį9‘ .'Ncmdingi patariau
' ’' iir k itokį dalyke^ į _

Moterų-Teisių kon 
vq.1850 nv-eftalio-2 
cesterio mieste. Joj 
“moterų teisės; pan 
tvkiavimo” klausim

Taurusis fykajc

Amerikos-vynam; 
gieji vynai, todėl da

’€:

mus. hienas tokiu į
• Audrai siaučiant ioiperkū- nų vengrų T 

baltųjų vynų karai 
kvapus, patraukiau; 
bet nepersaldus, n< 
nes kilbus pariaŠūs 
Sautėr^:^ ;

Tokajus -darytas 
gių, augaričių*iik i 
Vengrijos pkilė Kai 
nėse, Plafeno paežt

hi j ai trankantis;: yra !
;yojinga rkalbėfr. lelėffi&ųn^dpl 
laiduose _elektrps-;indufiiqgos.

• Bespalvis.; naganis-j lakas 
stabdoskojinių bei panaši^pme- 
džiagų irimą. Todėl mažąs la
ko bųtelėlisjprayartu turėti ran 
Linukuose ?ne tik nagarpfi^rsbet 
aprangos apsaugai.- .^—^5-' 

•' Nuodinga gyvatė įgelia- tik 
'vieppje ar .dvejose vietose/ o 
nenuodingos padaro visą eilę 
Įgėlimo žymių. <

z». Nustojusį' veržlumo sraig
tą, medyje sustiprina actas-ar
ba peroksido vanduo, įsisun
kęs į medį aplink sraigtą. :
’ • Artėjant vasaros .. karš

čiams sunaudokite.tūriams bly 
nams arba tortams zmišiniūs, 
ypatingai su riešutų .arba vais- 
sių priemaišomis. Įvairus va
bzdžiai juos mėgsta ir deda.sa 
v o kiaušinėlius. Kai kurie mo
ka įeiti pro fabriko -įpakavi
mus. ■iii-,.: ■ ■ 'f-

Nedažytas '^raudonmedis 
ątbaido. daugelį yabziHių. Me 
nekenčia raudonipedžio ųr ka 
dagio kvapo. b > '

Bandnai, suvynioti į alų 
mini jaus po pier, išsilaiko- sal 
(Jytuvo daržoviųžt/Ąjkv riuose 
daug ilgiau. '.iX*?5' ,r :*; 
J, • . 75 mylių per valandą ,yėr 
jpš .įau ĄTa vadinamas uraga-r 
^2^A..X ,i;-

Vyresnieji ■ amžiumi asme- 
nys praranda: -j autrumą, 1 ū po
se,, bet nepraranda galuose pir 
štų. y /Y-.. '■..'A'. • ■ 
* • Iš krautuvių kasmet pava
giama už-. apie>2Q biii jonų . Nors 
75% pavagia tarnautojai, o tik 
25% pirkėjai, bet visi pasta-: 
rieji turi padengti visus nuos
tolius. ; 7‘r'
— . ■ - - ---------- • ;■

— Lietuvos Prekybos Rūmų 
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d., Martinique 
restorane; Dar ryra laiko , užsi
sakyti stalusj.'Bus įteikta 4 sti
pendijos mūsų-uoliemsistudeiF-1 
tams ir reikalingiems; pagalboj 
Bus įdomi-programa/ Grandis 1 
šoks .tautinius šokius, -.nebus ik : 
gų kalbų. Vakaro vedėjas bus 
dr. Vytautas*P. Dargis. Dėl re- --

Ramanovų dinastin

terinos: Didžiosios v

dalinys 
dalinvs

Franklin if Jef 
. - "K-wif -

- -Jf =<* <- \ - -

Chicago^ Meno in 
pos 4 cbbus atidarj 
iki rugsfjo 5 d? neį 
lie dailės; paroda, bet 

•X<« 'vnU :

your mother’s b 
tor dinner this v 
ever tarkey. Stoi 
mold and create 
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Susirinkusiems Kisingeris aiš
kiai pasakė, kad nei JAV nei ku
ri kita valstybė nediktuos Arti
mųjų Rytų valstybėms,_ kaip 
siekti taikos ir kokia ta taika tu
ri būti. Jis aiškiai pasakė, kad 
turės būti pasitarimai, derybos 
ir susitarimai tarp kovojančių 

įšaliu, ties, joms teks taikiai gy
venti.

Minėtos sinagogos vadovybė 
nutarė įteikti Kisingeriui pažy
mėjimo ženklą už labai svarbų 
vaidmenį pasaulio taikos srityje. 
Savo kalboje Kisingeris pagyrė 
žydų tautą, kurios narių tarpe 
yra toli matančių ir taikos sie
kiančių narių. Tai jau antroji

3ja Don Kichotą 
HIXGTON AS. — Ispani- 
alius Juan Carlos J ung- 
kmerikos Valstybių 200 
ukaktuvių' proga aukoja 
ai 20 pėdų aukščio ir 56 
sveriančią Don Kichoto 
ra, kuri birželio 3 dieną 
statyta' Kennedy Centre 
igtone. Cervantes veika- 
n Kichot” vaizduojamas 
žmogaus, kovojančio su 
uis. Skulptoriaus Aure- 
no darbo Don Kichoto

loderni, bet reprezenta
vus pastatyta Kennedy 
šiaurės rytu kampe.

itu ministerio 4-
ybos Japonijoje
'O. — Britanijos užsienių 
minister! s Anthony Cros- 
ryko iš Kinijos trijų die
tai Japonijoje, kur pra- 
įsitarimus su Japonijos 
k., ministeriu Kiichi Mi-

macijomis iš britų val- 
altinių, derybos vyksta 
>usės prekybos, kur Bri- 
nori - sumažinti iš japd-

Amerikos žydams.
Kad Izraelis pajėgtų-atsispir

ti Artimuose Rytuose veikian
čioms jėgoms, jis patarė Ame
rikos žydams remti JAV pastan
gas būti galingoms. Amerikos 
pajėgumas ginti savo šalį ir 
įvesti taiką bet kuriame pasau
lio kampe yra būtinai reikalin
gas. Jis pareiškė, kad šių metų 
biudžetas leis sustiprinti JAV 
karo jėgas, kad jokia kita pa
saulio valstybė negalėtų kėsin
tis į JAV nepriklausomybę, Į 
Amerikos interesus arba kabi
nėtis prie Amerikos draugų. Jei
gu tiktai laisvės priešai pajus,- 
kad JAV nėra pakankamai ga
lingos arba jeigu jos pačios ne
norės savo interesų ginti, tai tai-



KRAUJAVIMAS IS IŠEINAMOSIOS ŽARNOS
vietos nusuuymą is Kraujo spai- “Niekam pasauly aš nepavy-, viešnios iš Lietu

Gana neaktyvumo iš gydytojo pusės ir paciento ap
sileidimo — išeinamosios žarnos kraujavimas reikalauja 
skubaus ir atsakančio tvarkymo. Mediciniška tiesa

mas bendras negeroves, kupios 
gali sukelti išeinamosios žarnos 
kraujavimą.

šitokį darbą atliekant, pada
roma išeinamosios žarnos tyri
mas 
būti 
mas 
žys. 
kelti
(hemorrhoids) kartu su vėžių 
tos žarnoj atsiranda dėl sylini- 
mo'i (straining), kuris esti vė
žio atveju, o ne dėl tiesioginės 
vėžio įtakos.
Surask priežastį — tik tada sėk
mingai padėsi kraujuojančiam

: irmas kraujo pasirodymas iš 
išeinamosios žarnos išjudina pa
cientą ir paskatina gydytoją ly
gi i stipriai. Gyvenime taip at
sirinka, kad apsileidus tuo lai
ku pacientui ir gydytojui — ne
svarbus tas reikalas darosi pa
cientui ir lygiai pro pirštus pra- 
leistinas gydytojui. Ypač daž- 
n-'i taip atsitinka tada, kai mi
nėtas kraujavimas sustoja sa
vaime, ar pavartojus kokį menk
niekį, taip dabar labai peršama 
nesiorientuojantiems spaudoje, 
per radijo ir TV.

čia reikia sustoti ir pagalvo
jus imtis veiklos. Gana lietu- 
\ i: ms leistis apgaudinėjamiems 
visokiems visokiems išnaudo- 

, to jams. Neklausykime ir nepįr- 
’kims ir nepirkime visokių “pre- 
pą-atiGh H”, ir kitų kitokių nie
kų mums per spaudą ir orą per-' 
šamų. Žinokime, kad ne gydyto
jo uatari'mi nepirksime jokio 
vaisto, jokios mosties, jokio ten 
“preparatą”. Tai bus išmintin
giausia mūsų elgsena.

Kitaip elgdamiesi mes sutvar- 
kčmą vėžį išeinamojoje žarnoje, 
išsiauginsime iki- nesutvarkomo- 

K jo. Tada vėl kartosis sena is- 
» tojąja: mes rinksimės prie ne
ri laiku, mirusioje atsisveikinimui, 

jam gėlių nunešime, užuojautą 
giminėms reikšime...

; Tik šių dienu medicinai atsa- 
į kanii elgsena šiandieniniam lie-
* t’. viui priimtina, yrą Verskime 
; save kiekvienas elgtis pridera- 
į m iii — šių' dienų medicinos pa

jėgumui atsakančiai. O tas ei- 
gesys kiekvieno lietuvi# mini
mu. reikalu yra sekantis.

Ištirk -— tik tada sakyk, 
. kad nieko blogo nėra <

Tas pats blogis bus, jei-mes 
kraujavimą iš išeinamosios žar- 
rios laikysime nieku dėtu — viefi

• dėl hemorčrjaus esamu, jei męs 
nuodugniau išeinamosios žarnos 
neištirsime — ir ten galimo’vė
žio neieškosime. Todėl kiekvie- 
nas lietuvis, kuris kraujuoja iš 
išeinamosios žarnos privalo bū-

' ti ištirtas nuodugniai. Kad ir 
toks turi hemorojų, vis vien rei
kia. toliau jis patyrinėti.

Visų pirma reikia išjungti ki
tos kraujavimui minėtam prie- 

- žąstys, ne vien tik hemorojus.
Toliau, reikia pacientas visas I Didelis kraujavimas iš išeina- 

. . apžiūrėti— reikia išjungti esa-lmosios gali būti d\ejopas':

(proctologic study). Gali 
vietinis tos žarnos susirgi- 
(ulcerative colitis) ar vė- 
Tos abi negerovės gali su- 

kraujavimą. Hemorojus

sus it smala kraujas — ’ 
kad tas kraujas eina-iš viršuti-1 
nės virškinimo kanalo dalies: iš j 
burnos, stempės, skrandžio, dvy- 
ikpirštės žarnos... Kai Icraujas 
esti šviesiai raudonas —-'mano
ma. kad jis randasi iš kąirts pu

psės storosios žarnos ir iš . išei
namosios žarnęs. Bet yra išim
čių iš tos taisykės. Kai kraujas 
užsistovi ilgiau apatinėj žarnos _____ ____
dalyje, nors jis būtų kilęs iš kai- tolima praeitis. -

.. ------ -------- ' t. * MKB -------------- ------------

tikima, didžių. Tik vieno daikto man la- ^dį įlieti truputį Li 
baį gaila ”... galėjau susukti su gės — Lietuvos- aa 
Lietuvos dainium — bet tai bu-^nos gintaro lašais 
vo praeity. Tada būčiau sakiu- kią dainų dovaną 
si, gaila, kad tenka nešti dvasi-1 liukevičiūtei daly 
nį skurdą, toK nuo lietuviško ---------------------- -
kultūrinio gyvenimo, nuo lietu
viškos knygog..-. Tada’ aš šito 
tikrai pavydėjau visiems lietu
viškiems centrams — visoms 
kolonijoms. Bet tai palyginti jau

• gausiais plojimais 
mu.'

Puota baigėsi, 
bitelės liet. N am 
rėš paskliję po sa 
darbo sutvarkyti 
būt reikalinga kie

riosios storos žarnos dalies ar 
išeinamosios žarnos — j is pasi
keičia, pajuoduoja. Tada netei
singai galima manyti apie to 
kraujo atsiradimą -iš viršutinio 
virškinimo kanalo (iš stemplės 
ar skrandžio). |?_

Iš kitos pusės —‘gali atsitik
ti priešingai: esant stipriam- žais

mingai pasėsi Kraujuojančiam .. . . ...nų judėjimui kraujas kilęs is 
Virškinimo kanalo bet kurios stemplės, - skrandžio ar dvylik- 

vietos (nuo burnos iki išeinamo- pirštės žarnos (duodenum) gali 
sies angos) kraujavimas tik ta-j mažai pakitęs pasirodyti mėšli- 
da sėkmingai sutvarkomus, kalinės angoj — jis tada bus švie- 
surandama to krr u j avimo prie- šiai raudonas. Tada neteisingai I čioms ponioms dėkingi, kad da

gai- galima .bus manyti,-kai kęau- 7vė progą virš 400 žmonių 
vos visokias savas netikslias javimas' yra iš galutinės virški- leisti keletą vąB&idų tokioi pa.- -koti-Mekvienam asi 
nuomones: leiskimės reikiamam himo kanalo dalies .kilioj nuotaSkoJ. 7 _ aukotą kartais, ir ti

‘ T ... ■ T / čia margučius' daužo, ir tei-i Poilsio laiką. Pad<
Ne viskas kraujas kas raudona rauja5i' read^į Javų ^imens tuvių Namų įkūrė 

Tiek gydytojas, tiek pacien- 
,tas turi žinoti, kad-raudonai nu-.

..... . j dažytos išmatos ne visada esti
dėl kraujo. Kartais daugelis da-

da sėkmingai sutvarkomas, kalinės angoj — jis tada bus švie-

žastis. Todėl meskime iš

ir nuodugniam išmirimui. Tik 
tada mes neapsivilsime ir pasė
komis džiaugsimės.

Tik-ir čia nepasiduokime sva 
jonėms
esti lengva susekti iš kur kraujas Į 

■teka. — jis tik pasirodo išeina
mosios žarnos angoje. Gali- bū
ti būti minėtas "kraujavimas iš- 
nubrėžimo žarnos sienelės- kietu 
mėšlu. L Toks nubrėžimas duo
da kraujavimą. bet tas nubrėži- ; 
mas greit su gi j a ir kraujavimo į 
priežastis nesiduoda suranda
ma. Nežiūrint visokių galimy
bių, kraujuojantis pacientas iš; 
išeinamosios žarnos turi būti 
.nuodugniai apžiūrėtas. Tas dar-

šiandien, šiuose Toronto Liet.
Namuose, šioj didžiojoj kaxa- daug šventiškai n 

dar kopiu į trečiąjį
pasakyti “manu sieloj šiandien 
šventė”L-Ir ne dėl to, kad stalas 
apkrautas tikrais kulinarijos kū
riniais — gražiausiais ir ska-, 
niausiais valgiais, paruoštais itaiP- norėtųsi čia j 
Lietuvių Namų Moterų būrelio, °“1*“-— »”
tikslu parodyti Sėtuvių šv. Ve
lykų papročius Jų jau nemačiu
siems. Taip, čia jdėta daug^dar- 
bo, ^ūpesčio/ ir gumanumo. Ir, 

i—-------

nę, nes jau tuo u 
ninko V; Vaitiekų

Baltijos bangas su 
rų žvejais”, pastoi 
bitėmis prie ąukur 
syti ką žymiai pn 

Kartu norėtųsi 
vą ir padėkoti kie" 
lio. narei uždėtą da 
šį savaitgali ne eili

(poilsio laiką. Pad<

menės .eikėjos-irNaujienų ben- tautos ateitis. Ir

Naujienų “Gabrielės” autorė.

anūkėliui buvusi Frenzelytė.
šventė savo-.trijų i

ma prasidėjo 12 vai

nų 
Čia

t

ti kraujavimu, kada jo visai nė
ra., Sihrbiausius išmatų rau
donai nuražytpjus išmatų aa 
prisiminkime: rašalas ar dažai, 
phenolphthalein (vartojamas 
liuosavimui- Vidurių), ružavas-

,tualetinis popieris, raudonas jel- 
rluj braškės, burokėliai, dar kiek 
iir slyvos. , .
Į Didėlio kraujavimo iš viršu- 

fK ; ,•, . - . . ., ftinio Virškinimo kaijaku-pasek©-'>bas yra gydytojo žinioje ir at-L x. .. ' “TV.t. i,- - ,-.- rje apturėtos išmatose juodos-de-sakomybeje. zmoma, -pacientas f . . . .. . . .. - . : ■ ■ , ; . . ’mes lengx'a- .atpažinti. . Mažasturi-būti pasirengęs tokiam ty- , \ q. ,- - . ......... , . , kraujavimas susekti kiek sun-nmui.. Jei jis vadovaująs dar . . > . .. . , -_ ■, ...... , _ . kiau: reikia specialiais budais pereito šimtmečio nuotaikomis i ... -v..,, n , •> ,1 s mesiąs’ ištirti, kad susekus krau
ją jame. . Taip pai paslėptas 

kraujavimas susekamas specia
liais tyrimais mėšlo, žinoma, kad 
mėšlas pasidaro juodas kaip 
smala vartojant geležies .turįn- 
cius vaistus. Šitos tiesos nė vie- 

įnas pacientas neturėtų pamiršti.
Tais atvejais beveik ^negalima 
pasakyti-, ar pacientas kranjuo-

— kada niekas žmogui negalėjo 
reikiamai padėti, nieko gero net 
geriausias gydytojas nepadės. 
Pacientas turi būti, nusiteikęs 
reikiamai gydytis, o nereikalauti 
kokios ten žvakutės" bei mos- 
ties. Tik atsakančiai ištyrus pa
cientą galima jam atsakančiai 
padėti. Šitos tiesos neturėtų pa
miršti nė vienas mūsiškis. Tik : ... ." ,,. • ■ , . . . ha is virškinimo kanalo, vien tikliguistas savo dvasioje gali ki- K, ... .. . , m , -i-, . , , ,. . ‘ , hš mėšlo išvaizdos. Tada reikiataip dabartiniais laikais elgtis.t.. ,. .. ... . • ■■ .* jis tirti del kraujo jame buvimo 

Kraujavimo atpažinimas (specialiu būdu. Tada lengvai at- 
[ skiriama juodumas dėl kraujo 
| gautas, ir dėl geležies apturė
tas.
Į Daugelis tyrimų sugalvota pa

Į virškinimo kanale. Apie, juos
I sekantį kartą. . ’’’

I š v a d a. Šiandien negyven
kime vakarykščios dienos žinio-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kepačinskav SIAUBINGOS DIENOS^ Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio i)aba 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai isikurusio asmens Istorija. Knyga gausiai iliu 
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje rr Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten- matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1:50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalba

O KuraitU, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 PsL' $3 00

O MuraiMs, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS An 
r or taus oistabumą neapgauna Inturisto ir agitpmpo propaganda bei 
užmaskavimai AM knygos parašytos lengvu, grąžtu stiliumi

Vincas Žemaitis LIFTUVlti ptuimhi e.

tėvelis daug darbavosi Naujie
noms. čia netikėtai teko susi
pažinti -pirmąjį • 'Nepriklauso-

Dagilį. Juk Nepriklausoma Lie
tuva tais laikais 'gimė Toronte, 
būrelio, idealistų ^fenytą,! (jkto-

pikes menėje^ ;
į Lietuvių Namai 
puliarūs. savo seki 
piėtėmis, kur liėtuv

L. redaktorius Pranckūnas. Ar
čiau priė scenos prie vieno ata- 
lo visų trijų lietuvių parapijų

vienas. tai kitas Įvairių kuitūri- 
nio lietuviško veliamo šakų na
riai. Kitų tik veidai man pa
žįstami. Kitų net nepažįstu, to
dėl ir . suminėti negalėčiau. Bet 
svarbu, kad jie čia 1 i

O pabaigai. maloni staigmena 
— solistės O. Valiukevičiūtės

mis. šiandien medicina yra pa
jėgi žmogui'padėti'daugeliu, at
vejais. Tik mes visi lietuviai at
sakančiai renkimės tokios pa
galbos priėmimui? Tik taip pa
sirengę mes nesigailėsime ir per 
anksti ir be reikalų negulsimės 
ant menčių. Pirmiausia, mes 
leiskimės ištiriami nors ir ma
žiausia kraujavimą iš išeinamo
sios žarnos gavę. .

Pasiskaityti. Consultant, May 
1976.

Vaclovo? Biržiškos

Pirmajame tom« yra 208 pus hipiai, o antrajame 
Abu tomai minkytuose viriniuose parduodami 

viršeliuose už $6.00. /
Abi knygai gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu

1739 So. HaJsted. Street' Chicago,

• 226- pvWt 
$4.00. e W.tvo*.

Ihjamečio BALFO piimtniako, 
prelato J. DL KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI fe BALFO VE 

"» didpli puslapiai, daug nobfraulų 
k < ti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00



dna, kad šitokius pareiš-
> opoziciniai spaudai da
rai, kurie skaito save pa-
i lietuvių bendruomenės ką. Taip pat linkiu sulaukti
5- - daugiau aukotojų dienraščiui,
neniškai aš, reikšdamas į kuris yra spaudos laisvės sar-
>tą prieš opozicines spau-1 gyboj. K. Karolis

nekultūringą įžeidinėjimą., si
unčiu _Nau ji ęną mašinų įsigy- 
jimo fondui kuklią §10, — au-

daugiau aukotoju dienraščiui

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
J J IENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 p si.. liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio irJTotoraičio jaunas dienas ir susi-
* rūpiniiną. ________________ ......—........ .... $8.00

A, J< Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata if grožis. J
. Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _——■— $3.00 
, ' Minkštais viršeliais tik ___ —___ _____________$2.00
Ą. j. Gussen —AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik $2.00
ima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderį, prie ' 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

4 i. s IX A U J 1 JilX V O,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus, Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie. padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti



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.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00
pusei metu .........    $16.00
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _ 
pusei metu $14.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams-------------------------$30.00
pusei metų  $16.00 
vienam mėnesiui  ; $3.00

Užsieniuose:
metams $31.00 
pusei metu$l$.00 
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket L6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

F7.5O
$2.50

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

nepaskelbti tų “rinkimų” daviniai Anksčiau jie skelb
davo davinius trečią po “rinkimų” dieną, bet šiandien 
dar ir dvieju savaičių nepakanka. Greičiausiai, kad dar 
nesusitarta “pafiksinimo” klausimu. /

Be registruotos ir legaliai veikiančios Bendruome
nės, turime ir Amerikos Lietuvių Tarybą, kurią sudaro 
visos gyvos Amerikos lietuvių politinės grupės ir fratęr- 
nalūs susivienijimai. Tai pati gausiausioji jį- darniausiai 
veikianti Amerikos lietuvių politinė organizacija. Ji yra 
atlikusi daug naudingų darbų, ji ir šiandien veda Lietu
vos laisvei reikalingą darbą. Visi Amerikos lietuviai, 
susidomėję politikos ar fraternalės šalpos klausimais, 
privalo remti ALT4. Patys pirmieji ir stipriausieji smū
giai buvo kirsti Amerikos Lietuvių Tarybai. Lietuvių 
laisvės priešai ir nesusipratėliai niekino ALTO steigė: 
jus ir josios pradininkus,.'o paskutiniais metais buvo 
šmeižiami ALT A sudarančių organizacijų, veikėjai, vi
są, laiką parodę daugiausia tolerancijos/pasiryžimo ir 
pasiaukojimo. Ne tik anksčiau Amerikon atvažiavusieji, 
bet ir naujai atsiradusieji apdairesni politikai prirėmė 
savo petį prie ALTO ir dirba naudingą darbą kartu su 
senais amerikiečiais. Kas domisi politika, tai privalo įsi
traukti Į Amerikos Lietuvių Tarybos /vedamą darbą 
centre ir skyriuose.. , ‘

Seniausias ir turtingiausias yra Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje. .Jis turi nustatytą konstituciją^ ir veik 
los taisykles. Susivienijimas yra taip suorganizuotas, 
kad niekas jo negali apvogti, niekas jo negali į šalį nus
tumti ir niekas jo negali, “užkariauti”, kaip nauji., po
litikai buvo pasišokę padaryti. Reikia tapti SLA nariu, 
mokėti kuopai reikalingas duokles, dalyvauti susivieni
jimo darbe, dalyvauti seimuose ir. tada dattyti įtakos į 
organizacijos veiklos kryptį. Organizacijos centro durų 
daužymas, reikalavimas organizacijos priešakin padėti 
vieną ar kitą nevykusį Veikėją viso, sūsįvi^ujimo nevei-' 
kia, nes yra nustatyta tvarka reikalingoms pakaitoms

Reikia konsoliduoti jėgas
Pavojaus valandomis Amerikos lietuviai visuomet 

pajėgia susigaudyti ir išaiškinti, kam rūpi Lietuvos lais
vė ir Amerikos lietuvių gerbūvis. Kartais klausimai at
rodo labai sudėtingi, paprastam žmogui kartais net sun
kiai suprantami, bet laikas viską iškelia aikštėn ir atne
ša reikalingos šviesos vieningam Amerikos lietuvių dar
bui, išryškina siekimus ir nuplėšia kaukę nuo apsimetė
lių, per kvailumą ar žinių stoką tarnaujančių didžiau
siam lietuvių tautos priešui — rusiškam okupantui-

Lietuvius kelis metus vargino Amerikon atneštos: 
ir visiems lietuviams primestos Bendruomenės reikalas. 
Jeigu naujo fronto vadai būtų taręsi su Amerikos lietu
viais, o vėliau būtų tų susitarimų laikęsi, tai šiandien tu
rėtume ne tik anksčiau buvusią Amerikos lietuvių bend
ruomenę, bet turėtume ir naujai atneštąją, kuri būtų 
galėjusi apimti senus ir naujai atsiradusius lietuvius. 
Bet nauji politikai tartis nenorėjo, o jeigu kuriuo reika
lu vis dėlto susitarė, .tai susitarimų nesilaikė. Bronius 
Nainys, tapęs Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninku, nepajėgęs pavergti lietuviškų organizacijų, pra-. 
dėjo ardomąjį darbą. Jis buvo tikras, kad jam pavyks 
išardyti lietuvių įsteigtas ir naudingą darbą dirbusoas 
lietuvių organizacijas, fraternalius' susivienijimus, klu
bus ir draugijas. , F ' .

Nainiui nepavyko tikslo pasiekti. Nainio bendradar
biai, nepajėgę Amerikos lietuvių vardu kalbėti, pradėjo 
ardyti jau turimą Bendruomenę. Jie reikalavo paklus
numo, bet ne visi panoro klausyti Protingų patvarky
mų vis klausė, bet didele dalis atsisakę klausyti nepro
tingų instrukcijų. Kai pagrindan buvo paimtas paklus
numo principas, tai tuojau-kilo konfliktas. Vieni norėjo 
kad pasiskintų, kuriais sumetimais tektų vykdyti nepa
teisinamus patvarkymus, o kiti logiškų ir suprantamų 
paaiškinimų nemokėjo duoti. Jie iš viso, bijojo į pasita
rimus važiuoti ir aiškinti, nes patys nebuvo tikri pasi
rinktu keliu. Rezultate — Bendruomenė, dar nesuorga
nizuota, skilo. Šiandien turime dvi Amerikos Bendruo
menes.

Šiandien turime registruotą ir pastovias bendro 
darbo taisykles turinčią JAV Lietuvių Bendruomenę _________
kuriai vadovauja Dr. Vytautas P. Dargis. šion Bendruo- G A. R S I N K I T Ė S. N. A U J I E N O Š E

1976. IIL I dieną, 
tuvių Spaudos Klub 
šias Čia dabar kome 
rezoliucijas, jau bu1 
Čikagos ir apylinki 
Organizacijų sudaryt 
lūs komitetas, pasiv; 
huaniari Bicentennia 
tee, ruošti JAV ne 
mybės 200 metų suk 
nėjimui. Nors Lietu 
dos Klubas į to kom 
giamąjį susirinkimą 
pakviestas, bet visi į 
d. susirinkimo daly 
balsiai priėmė savo -3 
zoiiuciją, kuria aiški 
kyla už tą minėjim. 
ruošti komi tetas n 
pasveikintas, pasiža 
darbe padėti. Toliau, 
žoliucijoje griežtai j 
“prieš jau pasireiški] 
nėjimo trukdymą, kai 
bos darbą, kenkiantį 
lietuvių geram vardu: 
Amerikai”.
\ ’ V- ■ •> ‘ ■ - ■

Tuo metu (III. 1 d. 
sos, sakyčiau, pragar 
juodos, o gal dar ir 
rankos buvo sutelkto; 
dyje tam minėjimui , 
ti, Lietuvių Spaudos 
tos piktybės ir niekšj 
apimtimi dar nematė, 
tavaliai ir begėdžiai si 
Įiai, to Amerikos lieti: 
rijoj didžiausio maši 
ties bjauriausio nu

laisvei' darbą, pirmasis davė §5,000 Alfo darbo pradžiai; 
Jis yra pasiryžęs ir toliau dirbti Lietuvos ldisvei ir inū- 
sų kultūrai našų -darbą. "

Be. šių didelių organizacijų, Amerikos lietuviai turi 
dienraštį Naujienas, kuris kelia viešumon1;tuščiavidurių, 
politikų labai dideles asmenines ambicijas, pagrindines 
gero’mokytojo auklėjimo dėsnius užmii^siot'įksiniėtėP 
lio pretenzijas, lietuviams nenaudingą bendradarbiavimo į 
.su okupanto -atstovais primetimą ir Amerikoj lietuvių 
skaldymo politiką. . •

Amerikos lietuviai privalo konsoliduoti savo jėgas 
apie Amerikos Lietuvių Tarybą. registruotą JAV Lietu
vių Bendruomenę, Susivienijimą Lietuvių-Amerikoje ir 
Naujienas-Yra ir kitų draugijų bei klubų, -remiančių ' 
didelį Lietuvos laisvinimo darbą, bet čia; paminėjime pa
čias pagrindinės, apie kurias privalo konsoliduoti Visos 
sveikos ir Lietuvos laisvės nuoširdžiai siekiančios Ame
rikos lietuvių jėgos., ‘ "

G A RSI N KITES NA U JIE N 0S E

Neperseniausiai į m 
kas pateko balandžio 
skirtas tėvų jėzuitų le 
mėnesinis žurnalas ps 

. “Laiškai lietuviams”, 
jo lapus nuo pradžios 
manydamas, kad jai 
religine mintimi pars 
damąjį apie Velykas. 

? metais balandyje visa 
čioniškas pasaulis šver 
kas. Atvirai pasakysiu, 
sivyliau. Tėvelių vieni 
ūžiamas žurnalas, skiri 
viams katalikams, o a į 
kas nė žodžio. ;

Tiesa jame' radau 
trumpą vedamąjį, gal 
jį pavadinti redaktori 
jį pavadinti redaktoria 
tdisinimo žodis, tai, kj 
me y • rašo: * Skaitytoj 
geidauja, kad “Laiškui 
viams” būtų daugiau 
name religinių straipsr

J. VENCLOVA

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

(Tęsinys)
Vienok istoriniai šaltiniai byloja kitaip. Prof. A. 

Voldemaras (111-71) konstatavo: “Tačiau yra patiki
mų nurodymų lietuvių buvimo kairėj Vyslos upės pu
sėj”. Prof. W. Maciejwski (76-26) nustatė: “Tas pats 
buvo vienodai pas lietuvius prūsus 10 amžiuj, kas pas 
lietuvius pamariečius'.

Kad lietuviai gyveno Pameranijoj-tvirtino prof. 
J. Bury. dr. L. Poblocki. prof. L. Halphen ir visa eilė 
kitų. Net Prūsų kronikoj rašoma: “Wenedia olim mine 
Lilhphania”. O garsusis prancūzų istorikas prof. G. 
Poisson (102-276) priėjo išvados, jog Baltijos pajū
rio venedai nebuvo slavai, bet lietuvių kamieno 'gy
ventojai.

Bayer (Academ. Scicnt. Petrop.. Vtl t., 360 p.) nu
rodė. kad 793 met. Lnnebourgo vendai kalbėję prū
sų bei lietuvių kalba. Dr. S. florak (Poland and her 
Nalional Minorities. 1961. 16 p.) pastebėjo, jog kašu
bų (pamariečių) kalboj randasi nemaža lietuviškos 
kilnu s žodžių, (ii prof. S. Siestrzcncewicz (122-173( 
aiškiai tvirtino: “Vendai kalbėję lietuviškai Lusace 
ir Pomeranijoj Colbergo ir Stolpo apylinkėse”.

liau tariant lietuviškus, vietovardžiuš rado kairėj Vys
los pusėj prof. H. Krabe (Altpreuseri, 1941, i t, II p.), 
Kilian (Ąltpreussen, 1939, IV t, 67 p.) etc. žymus is 
torikas'prof. G. Vernadsky (130-25) konstatavo: “Bal
de or Lithuanian tribes”. 7: -J ,

Ir archeologijos tyrinėjimo duomeiiys tą patį liudija. 
Archeologas Pr.Kulikauskas (67-112( nustatė: Tarp Ode 
rio ir Dauguvos susitelkia baltų genčių protėviai. Bal
tų genčių apgyventa teritorija atsiekiama pagal jų 
savitą materialinę kultūrą ir būdingesnius laidojimo 
paminklus”. Dr. M. Gimbutas (The Balts, 1963- 61 p.) 
tvirtino: “Vakaruose ji (baltiški kultūra) apima visą 
Pomeraniją...”. ‘• ''V ''

. Gotų klausimu

Daugelis be kompromisų gotus priskiria prie ger
manų. Tačiau, plačiau pasirausius po įvairius Šalti
nius ir juos giliau pąnagrinėjnš, su tokiu tvirtinimu 
negalima su Ūkti Tad, rašant apie germanus, tenka 
ad hoc paliesti pačius gotus atskirai. 5

Sulig dr. J. Pinkerton (97-6) gotų "vardas pirmą 
kartą istoriniuose šaltiniuose buvo paminėti® 250 ta. 
po Kristaus, žinomas pasaulio istorikas dr. C. Kep
hart (59-263) aiškiai tvirtino: “Savffįkilme gotai.bu
vo žinomi graikams kaip getai, bet dažnai juoš vadin
davę geografiniu vardu skitais... Vėliau juos (getus) 
romėnai vadino Gothi ar Gothones”.*\

Dr. J. Prichard (101-369) pažytaėĮo:- “Gotais romė
nai vadino setus”. Tos načios nnnmnnėn lailrAsi ir

(Epis. ad 'Galai,j sako, kad gotai bn 
narni ^getais. Sidonius Appolinarus (j 
gotus getais ir ostrogotus masagefais. 1 
nes (551 A. D.), kuris klaidingai tvir 
yra atvykę iš Skandinavijos (jokių į 
men tų nėra apie gotų kilinę iš Skėnd 
istoriją užvardijo “De Getarum sive G 
kia. pats Jordanes gotus tapatino sū ge

. Tokiu būdu istoriniai Šaltiniai afŠl 
gotai buvo getai. Gi patys getai buvo 
trakai: istorijos tėvas Herodotus (T 
pabrėžė: “Getai yra narsiausi ir teis 
trakų”. Anglų istorikas port. J. Yeatm; 
pildė; “Getai buvo trakai. Vačomus, C 
bo tvirtino, jog trakai ir getai kalbėji 
ba’Ų Taip pat žymūs istorikas prof. F. 
sions barbaras. Paris, 1937, I t, 214 p.) 
tai yra trakai” (plačiau apie trakos J. 
dijoj “Senovės trakai ir skitai”, 1975 m.

h* net vienas objektyvus istorikas 
ria prie gertaanų, o taip pat ir skitų, 
tai nebuvo germanai. Reiškia; pagal b 
nins gotų negalima priskirti prie germa

D priešingai, istrtriniūose Šaltiniuos' 
tus skiriant nuo germanų. Č. Procopius 
ro istorijoj (Vii, 33. 2) aiškiai škiria 
manų (Gtrthoi, Germartois). Prtaf. j. Ye 
nurodė: “Tacitus tvirtino, kad gotai i
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lonas šalna išlinkius 
- iet u v i ų G y d y tojtt 
pirmininku, d r. Kos- 

įskis ii* dr. Leonidas 
vicepirm., dr. Milda 

ė sek r., ir d r. 
\akas ižd.

A.
K. Kara- 
Lietuviu 
skyriaus 
R. Bri-

(Atkelta 1$ 4 pal.)
luviškoje išeivijoje. Užteitką. 
‘ik prisiminti jo siūlymą nu
braukti nuo dabartinės Lietu
vos žodį “okupuota”. O ar se
niai spaudoje buvo pasisakyta 
kieta kritika del jo ąvaisčioji- 
mų apie mūsų politinius veiks 
nius. Ar tokie jo rašomi poli
tiniai rašiniai jo paties žodžiais

.tariant u/r:i apipurvinu aplin-t 
k‘> : I

Priekaištauti teologams, kad 
jie .nerašo J jezujlu zuinią, del- 
ko man rodos jis pats turėtu 
rausti iš gėdos, nes toks kaltini
mas pirštu prikišamai paroda 
ne vien tik patį redaktorių, bet 
gi ir visus tėvelius jėzuitus.

Kyla klausimas, o ką veikia 
tėveliai, kokiais darbais jie yra 
apsikrovę? Nejaugi, jie nebe
pajėgia per mėnesį parašyti 
vieną religinį straipsnelį į savo 
mėnesinuką. Manau, kad ne
suklysiu sakydamas, kąd tėve
lių vienuolių šalia kitų įsipa
reigojimų yra vienas svarbiau 
sias uždavinys ir parūpinti re-

lu sudarė sistemą “Freedom 
Rings” ir aky vaizdžiai rodys 
suinteresuotiems Curie parke, 
1949 Archer Avė., gegužės 21 
d. 7:30 vai. vak. Jėjimas 50 
centų. Programose dalyvauja. . : x. ’ ’’
visi Chicagos pietvakarių par-nuties straipsnių, 
kui. Prasidėjus parkuose ir Tiesa, spaudoje tenka nema 
miškų saugonėse įvairiai vei- zai skaityti garsinimų apie jų 
klai bei programoms, distriktor-pagamintas fotkes rengiamas 
informacijos biuras veiks sa
vaitgaliais ir šventadieniais nuo 
1 iki 5 vai. popiet. Telefonas 
291-2193.

, TEUINCO3 ARSTYKLĖg
Nusbapmas nesiskubino į sto

tį, Netrūkia turėjo išeiti trąu-- 
kinys, bet jirpamatė svarstyk
les, įmetė centą ir panorėjo pa
sisverti. Svarstyklės išmetė jam 
kortelę su tbkib įrašpr ‘Tavd 
pavardė yra Nusbaurnas, ir tu 
sveri 148 svarus”.

— Negali būti! — stebėjosi 
jis susijaudinęs ir antrą kartą 
užlipo ant svdrstyklių papėdės, 
įmetė cen^ą ir gavo kortelę su 
tokiu įrašu, kajp ir pirmą kartą.

čia pat pasimaišė jaunas ai-'' 
ris. ’ . ■ . ..;"

— Stok ant svarstyklių] 
užmokėsi®/

Airis atsistojo, ir jam iškri
to kortelė su, įrašu: ‘Tavo pa-

HELP WAHI ED — MALI 
.Darbininku Reiki’

t . AUTOMATIC >CHEW 
y MACHINE OPERATORS

Men to Set Up and operate
• No. UOG — 0G-No. 2G 

Automatic Brown, & Sharpe Machines 
LD SCREW. MACHINE PRODUCTS 
1321 N. Wood St. — Chicago 

PHONE: 276-1342

REAL ESTATE
< REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE SALE 
Namai, Žamė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS-2 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS 

DĖL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS^

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas , ' 

2212 Sv. ccrmak Roaf ? IF , Virginia 7-77<7

Roma Mastienė pak- 
certui birželio 12 <1 
res Lietuvių salėje, 
e. 
kūnienė, 1. Bublienė, 
nas, V, Stankus, 

M a Iškiš ir 
Amerikos 

Clevelando 
1£. Idzelis,
Rutkauskas išrinkti 

omisijon.

14 kuopa ('.levelande 
lėtu savo veiklos su- C 
iės 16 d. 
'o Lituanistinsė mo
vite ruošia mokinių 
'dą gegužės 15 ir 16 j mėnesinis narių susirinkimas 
ų Kultūros centre, 
vedėjas Pranas Za- 
okytojai yra — Liu- 
i, Stefanija Kaune- 
lona Milmantienė, 
ras Kriščiūnevičius 
likaila. šiemet mo- 

pirmąją abitu-

— Lietuvių Prekybos Rūmų

ižia

— Lietuvos Prekybos Rūmą 
stipendiją banketas vyks 
metų gegužės 16 d. Martinkjue 
restorane. Dar yra laiko užsi
šauti stalus. Bus įteikta 4 sti
pendijos mūsą uoliems studen
tams ir reikalingiems pagalbos 
Bus įdomi programa, Grandis 
šoks tautinius šokius, nebus iL 

vardė .yĮ^jSLFlaheyty^ .in, tų jją, Ąžąlhų. >VAkaįQ^ vedėjas bus 
sveri 126. svarus”. ' - • dr. Vytautas P. Dargis. Dėl re-

nusiraminti. . Jis dar kartą, ątfc a ' . bamoską
sistojo ant.svarstyklių, ir jam ’ 03 ' ■ '(Pr*/.

sveri. 126. svarus”.

B U T U N U 0 MU.V Į M A S 
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
. ' NOTARIATAS — VERTUMAI.

VĮŠŲ ROSIU DRAUDIMO AGB^Tf RA'j|

Vfoto parodas, parašytus muzi
kinius kūrinius, mes matome 
tėvelius ir lietuvių televizijoje 
pranešėjais. Visa tai gražu ir 
tenka pasveikinti, bet tai ne 
tėvelių, vienuolių .r tiesioginis 
veiklos tikslas. Tas sritis gali 
puikiai pavaduoti kiti ir be te 
ologinio išsilavinimo.

Kam gi tada kaltinti teolo
gus, kurių dauguma išsijuosę 
dirba parapijose. O jei kartais 
ir parašo anot kurt. Juozo Vaiš 
nio jo smerkiamuose laikraš
čiuose, tai reiktų tik džiaugtis, 
kad jie pastebėję gyvenime iš
kilusias kokias nors negeroves 
jas iškelia spaudoje. Matyt, 
kad jo “pasmerktųjų” laikraš-, 
čių redaktoriai mato, kad to
kie jų pasisakymai turi teigia
mos reikšmės.

Baigdamas šias mintis, ku
rias davė progą iškelti “Laiškų 
lietuviams” redaktorius, no
riu pabrėžti, kad katalikui 
skurdžiai atrodo. “Laiškai lie
tuviams”, kai jis juos sugreti
na, sakysim kad ir su Chica- 
gos didžiausiu dienraščiu “Chi- 

, cago Tribune”, šieme jis randa 
straipsnius skirtus Velykoms 
paminėti, mato Vyriausio Baž
nyčios Mokytojo, tikinčiųjų va 
dovo — popiežiaus paveikslą, 
skaito jo velykinės kalbos min
tis. O gi, velykiniam “Laiškų, 
lietuviams” apie Velykas ne žo
džio.

Išvada aiški, nors Chicago 
Tribune nėra katalikiškas laik
raštis ir greičiausiai “Laiškų 
lietuviams” redaktorius jį yra 
priskyręs prie tų, kurie anot jo 
yra priešingi krikščioniškiems 
principams, Velykų paminėti 
nepamiršo, o “Laiškų lietu
viams” redaktorius būdamas 
Jėzaus Draugijos narys apie 
Velykas ne žodelio. Ar gi, ne 
paradoksas? Ir kam gali būti 
neaišku, kodėl katalikai šau
kia: “Mes laukiame “Laiškuo
se lietuviams” daugiau religi
nės minties straipsnių!” O jų 
tikrai reikia, ypač mūsų lietu
viško atžalyno dvasiai formuo
ti.

bus gegužės 12 d. 7:30 vai. vak. 
Dariaus-Girėno salėje. Pra
džioje Charles V. Austin rodys 
filmą, vėliau Jim Steele aiškins 
apie įvairias vyno rūšis ir jo 
naudojimą virimui. Nariais 
į LPR įstojo Bernice. Tverjo- 
nas Drysdale, Frank Kody ir 
Valeria Shaules, o Kazimieras 
Laurinovich vėl tapo nariu.Parkų Distrik-

dėmesį į fizinį’Rūmų valdyba ir nariai ruošia- 
didelę reikšmę' si metiniam banketui, kuris bus 

—(gegužės 16 d. Martinique res-

gos
>ė

jo
ižiaus asmenims
uoterims. Tuo tiks- torane.

=

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tet. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
L NORĖIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
jst 69th St, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Jidelis pasirinkimas geros rūšies įvairi v prekių.

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

NG — Apdraustas perkraustymas 
sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

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

ILIŲ SKAITYTOJU VA.TUS
šiemet suėjo 60 metą Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje

faujienij platinimo vajus.
Irtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju įgalio

laiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu- 
emia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
stovauja tyliųjų lietuvių daugumų šiais pasimetimo, reto 
joltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
sgos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 
nada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
ienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
inimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
aniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
tos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
renesanso.
Icagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* metų — $16.00, 
i. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
r pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $150. Užsieniuo- 
1.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Joti žemiau esančią atkarpą. «

)S,
ted St, 
60608

dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
□ga paremdamas lietuvišką spaudą.

jga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 
nokamai ir be jokių įsipareigojimų.

1 VARDAS
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- Insurance. Income Tax

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

REAL ESTATE

Pirkite Naujienas, 
' Rem kite kiekvienas,
Nes'jos rašo tiesą 

•'•y’Ir veda į šviesą.

/ _ - ■ . - i--.

DŽL MIRTIES šeimoje skubiai par-, 
duodama Marquette Parke 2-jų aukš
tu mūf. rezidencija. Skambinkite sa
vininkui 778-0917 arba 925-6897.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

LĖMONTE. netoli 134 St. ir Archer, 
nardnodami vieno akro-sklypai namu 
statybai.- TeI.257-7978

. Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, III. 80631 Tol. YA .7-5980

10, BUTU niūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš S19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.
-GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu

tų mūras. Genąs pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS "MŪRO BUNG. 4 kamb.
butas 1-me aukšte ir ? kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuą Kedzie.

PIRKSIT — PARDUOKIT 
-V' NUOMOSTT. r ,;

- > ĮVAIRUS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER. AVE. CHICAGOJE
, - •’aj. MS4

3929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290.

135-TA IR ARCHER AVE.
•.Tel. 257-5861 U

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pM vieninteli 
lietuvi kailininką 7^

this economical, šure-tb-plęase family dinner. Olive-Frank* 
furfer Skillet Supper is an excellent choice for alow-cost/all- £ * 

r in-oiie dinner dish, because it costs only about 50^ per serving 
: forafamilyqffive, - i

.; California ripe olives adds pleasmgt&te-Und textUre, along 
with tomatoes and grefen onions surųųęęed in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it oyerinc^mds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butterl Fof only pennies tins 
dish provides both meat and vegetables for a tąsty dinner that 
goes together qtnekly and easily. i g 7 i i '

Choose canned California ripe olives’ intone ofthe smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine, sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

olive-Ekankfurter skiixet^supper 
; į-f (flakes 4 to 5 servings) ,' • ■ 

1% caps canned pitted _ 
California ripe olive*

1 (14b.) package 
frankfurters

% «ip sliced <reen onions
x 2 tablespoons cooking oil

I (14b.) can tomato wedges

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi yertimal, giminiy 
iikvietimai, pildomi pilietybes pra- 

šymai ir kitoki blankai. '

sistojo ant. Įvarstyklių, ir jam. 
iškrito: kortelė' su 'tokia įrąšu:; 
‘Tu esi.visiškas kvailys ir pra
žiopsojai $ąvojtraukinį”. . '

įttffl^RCPESnŠ ’

Mirė italo Tonio žmoną, ir jis 
tiesiog buvo , nesukalbamas, toks 
didelis buvoti skausmas. Kapi
nėse jis vos neapalpo. Važiuoda
mas namo, visą kelią raudojo.

— Na, na,;Toni, ramino jj 
draugas,.— negalima taip tam
siai į visą reikalą žiūrėti, žinau, 
kad sunku, bet praeis šešetas 
mėnesių, .ko gi^a, susirasi dai
lią mergužėlę, ir žiūrėję, nespė
si apsižiūrėti vėl ‘būsi yedęs.

- Piktas atsigrįžo Tonis į savo 
ramintoją.

— šešetas mėnesių! — sušu
ko jis. O ką gi aš šj vakar 
darysiu?

Branstnybas, LalkrodJxL Dovines : 
: V-; visom* pro$ou^. į

3237 WEST 63rd STn CHICAGO
: Pėlef. 434-4660 z . '

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
. Pardavimas ir Taisymas
2M6 WEST 69th STREET

Tolafj RE^ublFc 7-1
/

. - NAMUS
' . \ ' r " į •

LUKSUS apąrtmentu.2’^ukštu mū- 
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 z 
metinių pajamų. Perkat už $65,000

GEBĄS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au
to — muro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800.

4 BUTU gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios----
S45.000,

9 KAMBARIU mūras, tinka paja
moms:.! vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke — $23,300. x

PLATUS komercinis skinas. Blo
kas nuo šy. Kryžiaus ligoniflės/ Pi-" 
gus. c . J

ERDVUM O kambariu- tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šęimaL Arti mū- 
sų ofiso .'į- 821^000.
> GRAŽUS 2 butų mūras. - Alskiri 

sazo šildvmaif Garažas. Dėlr ligos par- 
duoda už S27.500.

VISU puikiausias 15> metu 2 bu
tu mūras. 2 šildvinai x>n 2 .vonias. 
Specialistu statvtas negailint pinigu 
už prabangi . Marquette Parke 
už $57,000.

t-

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS ' 
4444 So: WESTERN AVE. ’ 

Chicago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8469 

(buto)

DĖMESIO
R2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: '

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth

f 1 small bay leaf, crumbled * 
^4 teaspoon basil, crumbled

• teaspoon salt
% teaspoon pepper

1% tablespobnf cornstarch 
Thin spaghetti

Cut olive$ in wedges, cut franks in 1-incfr diagonal slices. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for £ve 
minutes. Add tomatoes, brotiųbay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to bofl, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
slightly. Serve with hot spaghettL

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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 egzempliorią, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. x .
Knygą galima gauti Naujienose arba pashmčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: ,-^į. ,

N A U JIE N 0 S
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

FORESTS CAN’T ‘

4645 So.-ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERSPOLICY
Call Frank Zapolia 
320814 W.95th St.
V GA 4-8654 . -

r STATI FARM

INSUtAMCt

| State Farm Fite and Casualty Ccn.oany

•HAUJILJOS” bolševikams 
YRA RAKŠTIS T, AKYSE 

•NAUJIENOS* KIEKVIENO



Miiiv ii icngcM vyrtLi | uuiivijus iiiuiiainus. x/u gniA.- 
ti vyrai užpuolė ambasadorių iš užpakalio ir kelioms kulkoms 
aivą jį vietoje nužudė.

draugystė su JAV
’ARYŽIUS. — Didelę sensaci- 
ą sukėlė Prancūzijos komu- 
tų, partijos laikraštyje ‘TZ- 
manite” paskelbtas-straipsnis 
dngerio vizito Prancūzijoje 
akarėse; straipsnis buvo at- 
mstas pirmame laikraščio pu- 
pyje ir turėjo sekantį pava- 
imą: “Tikrai draugiškai san
dai ir bendradarbiavimas su 
V”. Straipsnis, iškeldamas

•pliucionierius, sudariusius- ti-

rinką. . . ~ /

Kaip žinia, -Kisingeris, grįž- 
nas iš Afrikos gegužės 6-7 
lankėsi Paryžiuje ir tarėsi su 
incūzijos prezidentu Valery 
d’Estaing, kur Kisingeris iš- 
škė baimę dėl būsimu rinki- 
Praricūzijoje, Italijoje ir ki- 
kadangi komunistai gali lai- 

ti daugumą ir perimti kraštu 
dymą' arba, mažiausiai, bent 
iti didelę įtaką.
“L’Humanite” straipsnis ir 
to atsakymas Į Kisingerio pa- 
škiinus, vienkart -jį apkalti- 
it kišimusi Į Prancūzijos vi- 
is reikalus, pabrėždamas,, jog 
(Z. d’Estaing neprotestavo ir 
ėl parodo, kad jis eina kartu 
Amerikos kapitalistais, ku-

Savo laiku gen. Anaya buvo Bo 
Ii vi jos kariuomenės štabo virši- 
ininkas ir krašto užsienio reika
lų ministras. Geri. Anaya buvo 
gerai informuotas apie ekono
minius ir politinius krašto rei
kalus. Pasikeitus vyriausybei, 
gen. Anaya buvo pasiųstas^ Į Pa
ryžių ambasadoriaus pareigoms.

Paaiškėjo, kad gen. Anaya bu
vo ne tik. Bolivijos kariuomenės 
štabo viršininkas, bet jis' vado
vavo kovoms, kai Kubos diktato
rius Fidel Castro pasiuntė ko- 

’ —*'“*T—’ *™—"—imunistą Ernesto Che Guevara į
tugiškumą ir bendradarbia- Bolivijos kalnus, kad pradėtų su- 
ną prancūzų komunistų par- Įrilimą prieš to meto Bolivijos 
>s su JAV, vienkart visdėlto vyriausybe ir praplėstu savo ga- 
aJdha. ir pabrėžia, tikruosius lią j kitas‘pietų Amerikos vals- 
•pĮiucįonierius, sudariusius ti- tybesGueverra- buvo argenti- 

metis. Jis tikėjosi įsistiprinti 
Nolovijos kalnuos, o vėliau , už
megzti ryšius su nepatenkintais 
Argentinos gaučiais, praplėsti 
“revoliuciją” į šiaurės Argenti
ną, Guevarra taip pat planavo 
sukelti “revoliuciją” Peru vals
tijoje. Jeigu jam būtų pasisekę 
užžiebti kibirkštį Pietų Ameri
koje, tai tada savo jėgas jis būtų 
permetęs ir į Braziliją, bet Che 
Guevarra pralaimėjo. C

Bolivijos tuometinis kariuorfiė- 
nės štabo viršininkas' pirmiausia 
pasiuntė į partizanų laikomas 
sritis keliolika žvalgų, kurie nu
statė, kar tie Kubos sukilėliai 
veikia. Vėliau pasiuntė gerai 
ginkluotus raitelius, kad apsuptų 
kalnuose esančius partizanus 
ir pradėjo juos persekioti. Che 
Guevarra turėjo siunčiamą radi-



LEIDžIA UETUVIV SKAUTŲ SĄJUNGA V 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUI "

Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, HL 60629

Xi L.JI METAI NR. IS <550)

je pavasariu keliaujame j gamta
---- - =* x =■ *

a

Nemindžiok užsėtų laukąj'dar-' 
' žų; neiaipiok Į svetimus vaisme- 
I džius, kad ir pakelyje.

Palik svetimus gyvulius 
imybėje.

Apie kirvį ir peili iškyloje ar 
stovykloje

Griežta tvarka — iškylos džiaugsmas . ”
Ankstyvai išaušęs šiemetinis pavasaris paankstino ir visų 

.iejietų numatytas iškylas. Skautai ir skautės organizuotai bėga 
itikti atgijusios gamtos, kurioje praleistos kelios valandos ar 

to a dienų programine tvarka pakelia visų dvasią, bendras džiaugs
is ugdo kūrybines bei gerąsias būdo-jėgas, per skautavimą 
:iunt i gyvenimą. Tik... su tvarka, su rimtimi, su draušmę.,.-;

^ig^je išmokta, susipažinta, ryti paskui save. 
o iškvloje pritaikvta: t

i 
galąsti kirvį, peilį — kirsti'

medį, skaldyti malkas;
■į' žingsnio ir asmens matai— ;

atstumo, matavimas;
krautis dienos iškylai — 

dienos iškyla;
krautis iškylai su nakvyne

— iškyla .su nakvyne; į Savo aštrų kirvį nešiok ir lai-
kojų priežiūra — pirmoji > kyk makštyje. Prakuras ir ne- 

pagalba gamtoje; i storas malkas skaidyk mažu kir-
•į- iškylai tinkamiausio mals- [ via, dideles malkas dideliu 

to parodėlė — maisto gaminimas i kirviu. Dideli, vienašmenį ne- 
ižkyloje; - i šiok. taip kad ašmenys būtų at-

pagrindinis žemėlapio ir į suktos nuo kūno. Jei kirvis dyiė- 
. kompaso vartojimas — kompa--jų ašmenų.. laikyk ji makštyje 

so iškyla; i ir atsuk aštresniąsias ašmenis
•įf prakurų ruošimas — lauže- • nuo savęs.

krovimas; t .. >. _ .... - ~.. . ... Prityrė medzkirciai laikosi siukrosneles ir puoaai is ssar- f •, . ,.... . . . • j . . .-saugumo taisvkliu:c imu, valgių sąrasas — virimas. ■
f 1. Visi įrankiai su ašmenimis 

Atsargumas kelyje - aštrūs.
’ skyla turėtų vykti laukuose.; 2. ' Kirsti Įrankiai laikomi- pa

per miškus, toli nuo viešųjų ke- -stogėje.
3. Nepaliekamas’ kirvis įva- 

•rytas Į rąstą.
I 4. Prieš kertant medi ar mal- 
į kas patikrinama, ar rankena 
| sausa ir neslidi.

5. Skaldant ar kertant dide-

-į- paskelbtas konkursas Vt 
tosios Tautinės Stovyklos dainai. 
Būsimos Australijoje . VT-sibs 
Tautinės Skautų Stovyklos ren
gimo keniitetas pagkėlbė konkur
są sukurti “Taurinės Stovyldpš 
Dainą”. Pageidaujama, kad inė 
lodija. ir žodžiai būtų tinkami 
žygiuoti, kad būtų, kas pots, kas 
sujungtų visb pašaųHtf'lietuvius’ 
skautus, kad būtų1 ir kas nors 
grynai- skautiŠka,'4k«i primig
tų tėvynę Lietuvą. Dairia turi 
„būti su refrenu, pritaikyta gru- 

. piniam dainavimui ir turėtų 3-4 
x .... pi’-is pagalius, žemesnysis jo ga-1 posmelius. Dainas siusti : ps.. 

emstant ar smemus. uznsk.Ias pakišamas po kitu rąstu, kad R. Statkuviene, 12- Griewe. Šri,

; Ii u ir greitkelių.
Jei tektų trumpą tarpą žygiuo

ti automobiliais važiuojamu 
liu. ženk prieš judėjimą ir 

' kykis kuo toliausiai kairės, 
i ginojaut keliese, reikia eiti 

s e: e.

lai-i i 
žy-į 
žą- j 

i

7. Visi įrankiai vartojami tik 
.tam. kam jie skirti.
■ 8. Kertami medžiai, kurie leis-
Į
į ti kirsti.

9. Atsargiai, kad kirviu ar at- 
į šokusiu pagaliu nebūtų kas už-

baltą nosinę aplink dešinę blauz- j negalėtu,šokti i orą'.
d.?. Važiuojančiu automobiliu . __ . _
Šviesos nešvies raišti. Bet ir tuo 6’ ^Mdoma ir nekalama 

Ž atveja pasitrauk kiek galėdamas Ki,li0! zemės; ««»>»«• ia- 
: B kelio. PMe-

Iškylaujant vakare, baterijinė
z. lemputė būtina.

Venk privačių kelių, geležin-i
kelių bėgių ir tiltų. Jei neišven- i 
giama. pereiti, nedelsk.

Skautas tik nelaimės atveju gautas.
stabdo pravažiuojančią mašiną. • 10. Įrankiai tvarkingai pade-

Jei gautas leidimas pereiti per i darni i vietą, švariai nurenkama 
privačią nuosavybę, ženk pro . kirtimo vieta, nepaliekami jokie 
vartus, ir nepamiršk juos uždą- pėdsakai.

Vlų
Č12

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

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

Juozas Kapačinskas, IšEIVFO DALIA. Atsiminimai, išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų a’stunntmų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunancio ir patvariai isikuru»>o asmens istonja. Knyga gausiai iliti- 
struuia 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGlETfeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuos*. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką įt .Ietį matė, kokias 
kalbas girdėjo ;r ką jai žmones pasakė 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 10d psl Kains $2 00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ. 
84 psL Kama $1.50

Šie ir kiti leidimai yra gaunam,

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60601

GERIAUSIAI PATINKA 
SUEIGOJE? . . ■ '
taisli dainuoti ir prieš Velykas 

marginti’ margučius *

Kernavės tunto paukštyčių 
šventė įvyko gegužės 2 d. Chica
go* Jaunimo Centre. Dalyvavo 
“Šešupės” ir ‘.’Dubysos”" drąu-

Kai įžengė sesės ir vėliavą.įne
šė, tretininkė sesė Rudaitienė 

f 
pasveikino seses ir tėvelius. Ji į 
paklausė jaunesniųjų, paukšty

ka sueigose? Jos atsakė, kad 
joms parinka žaisti, dainuoti ir i 
marginti margučius^ į

Paskui Julija Izokaitytė, Dai
va Tamulaitytė, ir .Reginą Plę- 
nytė iš “Dubysos” draugovės da
vė jaunesniųjų skaučių įžodį. 
Draugininke Sesė Puodžiūnienė

. ■? ..

mui žavėj 
sus.O je 
tėvynės si

kė sesė Kudabienė užrišo ge
rojo darbelio mazgelį. Tėvynės 
ilgesio mazgęlį užrišo mamytės. 
Po Įžodžio, Segė Dirvonienė. kvie
tė visas i stovyklą. Į -

i kitokios 01

1939 metais architektas Nerman Bel Geddes New York o paro
doje buvo iistatęs šį savo planą moderniam New YorkuL Jis pirmas 
tais laikais panaudojo žodį racionalizuoti, tiesiem ir tik būtinai 
reikalingom linijom (streamline) planuoti ir statyti miestus. Jis pra
vedė greitus kelius, be sustojimo einančius per tirščiausiai apgy
ventus miestus. Siu dieny New Yorkas mažai kuo tesiskiria nuo 
architekto Gaddes prieš 40 metu suplanuoto <^dmiesčlo.

nėra kito 
jauni esien 
laimės, pi 
mas; muj 
ja tėra b 
zacija, ku

sesė Jūratė vedė žaidimą, 
sesė Laura is "Dubysos” drau-

J. Cadzow, kun. G. Kijanskas, susitaria su draugovių vadovais 
vėmis. G Š

draugovė pasirodė su eilėraščiu,' 
pavadintu “Lauželis”, Po dainos 
“Tam namely”, “Dubysos” drau
govė pasirodė vaidinimu, “Ba
ravykas ir ąžuolas .. . -

Sueiga baigėsi su daina “Atei
na naktis”. Renata Vąrjakpjytė

Kersnauskaitė. Skautiškasis 
jaunimas nuoširdžiai kviečiamas 
šiame sąskrydyje dalyvauti.

KĄ
MES PATYS

netą ir j; 
sumą su 
garsinti a 
vyną Liet

Mūš ų : 
tiems tėve 
skautija t 
lą, būtent 
geriausiai 
čiais. Na, 
resnio.br.

Tad ir i 
dėkime”

čių. tunto sueiga Įvyks šio mėn. RAŠOME
“Budėkime”, Anglijos skautų ir 

skaučių laikraštėlio, tiesūs

ant musif skautiškos veiklos' ta
kelio. Bet vėlgi mūsų . didysis 
amžinasis Kudirka sako: “Iš. 
praeities tavo sūnūste stiprybe

VEIDAI

nimo Ctęjtfb apatinėj e: salėj e..
Dalyvaujame visos su pilna- va
sarine uniforma.' šią sueigą ski
riame savo mainytėms, tadkvie- . "Naujie metai — nauji lapai”

mięji vail

ę:. \

Sueigos metu mišių nebus; pra
šome seses, dalyvauti bendrose 
mišiose Čiurlionio galerijbj 9:20 
v. ryto.
’* •ri ps. fit Ritonė Rųdaitienė, _ __

■ Kernavės ttmto Tuntininkė semia...” Kągį. -mūsų lietuviško-.
ji skautija, pasklidusi po visą rėjas, o dii 
laisvąjį pasaulį, pražydo ir te-' lietuviai < 
bežydi gražiausiais žiedais, o jų ■ sulauksim 
vardai — Dievui, Tėvynei, Arti- sers-brolia

’■ -fa Iš Toronto skautų-čių veik
los. r Balandžio 24 d.' Obuolių 

r Dienoj e dalyvavo 36 . “Ramby- 
ho” tunto skautai ir vilkiukai. I 

moraliai i 
skaųtyte- 
skaute-b: 
tų eilių, fc 
širdį, o lai

mikurir A. Nausėdai skautiškas

North Balvvyn, Vie. 3104, Aūsr 
tralia.

Mes dar nesame gavę , smul
kesnių šio konkurso sąlygų. Kai 
jos bus žinomos — paskelbsime.

Gedimino laikus prikelti — 
tai pavasarinio sąskrydžio tema. 
“Aušros spindulių”'— v’yr.' skau
čių ir sk. vyčių, metinis, sąskry
dis bus Beaumont Sčdut Reser
vation, Rock Creek, Ohio, netoli 
Klevelando, kur turėjom jubilie
jinę stovyklą. Registrubjasi^se- 
sės šiuo adresu: Eglė Janavičiū
tė, 17416 East Park, Cleveland, 
Ohio, 44119 broliai — Remigi
jus Belzinskas, 19318 Cherokee 
Ave., Cleveland, Ohio 44119. 
Sąskrydžio laikas — gegužės 28- 

tema; Į“Gedimino laikus -Nr’* 
r^rsus prikeftų”.-

Grybas iri G. Sendžikas pavyz- 
dinkai tvarkė obuolių paskirsty
mą. Prižiūrėjo V.. Šimkus, L. 
Grybas ir Pi. Taruta.

Šv.-Jurgio šventėje balandžio 
25 d. “Šatrijos” ir“Rambyno” 
"tuntai organizuotai-dalyvavo pa
maldose Prisikėlimo šventovėje. 
Po jų salėje turėta trumpa su
eiga su Įžodžiu. ,' ' y-

Į ^“Dairios“ d-vę Įstojų D. Šta- 
dytė, J. Vėlyvytė Įgijo pasakų se
kėjos specialybę. Dr-vėsrkandi- 

iendraitė, D. šlenyiė, Daivą šle- 
nytė, L. Totoraitytė ir J. Vėly
vytė išlaikė egzaminus Į III pat. 
1. ir davė skautės įžodį.

Kanadietišku ilgos tarnybos 
medaliu apdovanotas v. š. VI. 
Morkūnas. ' ? i

NIV-toji Romuvos stovykla 
rugpiūčio 7-21. Ieškoma šeimi-

prof.’Fu. Šilbajoris, pVof. įlinkių. Galinčios į talką ateiti

ProC Vadovo Biržiškos

A lot of peopl 
buy ILS. Savi

K * M V 4 V J V JV X tJ t

Pirmajame, tome "yra 2C8 puslapiai, o »ntr8jam« 22S puslapiai. 
Abu tomai minHtvos? virialiuose parduodami ui $4.00z o Matuota 

r iria b uos# už $6.00.
Abi knypaa paustta, jai pinigus jMiiusita tokiu

* takes thorn 1( 
to mature. Ta 
look. The old 
ain’t what it i 
Now Bonds n 

" less than 6 ye 
That’s one 

Bonds are so 
nowadays. T1 
simple to buy 
of the surest’

1749 So. Haislet! Street Chicago. Illinois 606(18 z *
?. . .v• r : .

sia d«> •
tas trri.uh-

«»l<

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

ATSIMINIMAI IŠ BALF0 VEIKLOS 4-
n>» dideli puslapiai, daug nuotraukų.’, /.% .

, K1 U viršeliai S4.00, minkšti — S3.00X’, 1’ 
kiekvienam lietuviui, ypač frer.itiniak Gerisu- 

•<»bėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją jr ki- 
vietąs. Knygą pasiųsime -adrešatui,rjer prisių- 
t*ekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A (J JIE Nb'Š'

special
U.S. Savin] 

Maturity at 5 
10 months. If

K

resnio.br


nyuei. .

Absurdum! — surinku ir, 
kęs ant medinių kojų, vos 
rgriūnu.

’ • - . k z,

ss keturi — visi pagonys! 
tai ištikimi senajai lietuvių 
ijai... Ir tai nejuokais, o 
ai, suvis rimtai. Ne tik čy-

runai ištraukė*

Help Keep 

jQ Our Economy 

Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
UUIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
■i A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259'psL, liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$8.00rupimmą. ......................... —-

’.A J; Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais • viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik------ -------
Minkštais viršeliais tik____________ __________ __

% A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -----———

ilima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms. ,

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

■< ■ ..

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams fsi-
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V I r Visa bėda su šiais “naujais
jie piftna kviečia žmonesį “v>Sj 

druomeninį darbą” o vėliau sudaro k _ Th* ** * . 1_ * Xi-

•»

,V

“ruladoturitų” užsimojimus, rankt 
nio užnugario neorganizavo. Jfej
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_______ ____

vienam mėnesiui  $239 
y ■ ■ ■ n

_$S0JOO
— $18.00
— $3D0

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,

15 cents per copy.________

Dienralči© kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams--------- :_________ $30.00
pusei metų ______________  $16.00
trims mėnesiams ----- - :.... $8.00
vienam mėnesiui  $3.00

trims mėnesiasa

bas nesiseka, tai tada pradeda planuoti. Kviečia visus 
“vieningai dirbti”, o kai tos vienybės nepavyksta su
klijuoti, tai tada jie mėto iš Bendruomenės ištisas apy
linkes, nes jos. neklauso “viską žinančio’* vado patvar-

Kitose JAV vietose: 
metams -____ __________ $26.00

pusei metu$14.00

Kanadoje;
metams _______
pusei metu ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _________________ S3L00
pusei metu  Ė1&00 
vienam mėnesiui ........ .........’

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. T didžiu Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
Hl. 60608. Telet EAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

to pataria sudalyti planams ruošti komi

kiekvienas kultūringas lietuvis privalo pa

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien išskyrus sekmadienius* nuo

Dirbo ne iš to galo
Šiandien visi žinome, kad Amerikoje yra dvi lietu

vių Bendruomenės. Viena visai neregistruota, bet vei
kianti visame krašte, o antroji registruota ir veikia Ame- 
rikoje pagal nustatytas draugijoms veikti taisykles, Vie
na turi Illinois valstijoj registruotą Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruomenės earterį, o kita, to
kiais dideliais planais ir darbais susirūpinusi, kad užmir
šo net užsiregistruoti.

Kad lietuviai minėtų Bendruomenių nesumaišytų, 
tai viena vadinasi registruota JAV Lietuvių Bendruo
menė, o antroji įvairiaip vadinasi. Vieni ją vadina barz- 
dukine. Bendruomenė, nes mokytojas Barzdukas tiek te
suprato, o kiti vadina frontininkų nugyventa, arba tie
sio F Bendruomenė, nes įtakingesnieji josios tarybos, 
nariai išbėgiojo, o likusieji nesusigaudo. Registruotieji

srovės, palikti tiktai frontininkai ir prieita įsitikinimo, 
kad reikia vis dėlto susitarti ir dirbti planuotai. Darbas 
be plano niekur neveda, naudos iš jo nėra, patriotiniai 
lietuviai nesimeta į talką kol jiems neaišku, kur-maža 
grupelė nori lietuvius vesti. 7i' T-'

Kai tuojau po karo Amerikon a^tvažiaVą įtakingas

na
cagos fr apylinkių lietuvių gy- Žeidė

ti mūs 
graMa 
ne$ite 
mų pi 

ti didieji jvykiai, kuriuos visi tik tai 
prisimename tik maloniais j ana ruošia 
mals, skirtumas tik tas, kad šį malon

■Hptis didingas JAV, 200 metų 
sukakties minėjimas jau pra
ėjo. Praėjo, kaip praeina ir ki-

maloniais jausmais.
Yra. mūsų tarpe tokių, kurie 

tam minėjimui visaip kenkė, 
norėdami jį visai sutrukdyti.

ritino,

žūs, nenorį tam nuėjimui kė9-

morali 
kds Š\ 
naotri 
ir juoj 
'' j' -J5

' Tu®

pirmininkas kun. Mykolas Krupavičius, tiri jie, susipaži
nę su Amerikos lietuvių bendruomeniniu gyvenimu, iš
aiškinę Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą didelį ir 
Lietuvos laisvei labai svarbų darbą, išaiškinę šiek tiek 
apleistą Amerikos lietuvių vestą kultūrinį darbą, nuta
rė sudaryti JAV Lietuvių Bendruomenė ’ kuri apimtų
visus Amerikos lietuvius. Turėtų į Bendruomenę įeiti darbai. Gėda daros, širdį spau- 

• visos Amerikoje buvusios liėtuvi^Kos mokyklos, visos ;^^.^®? brotim Jie-
parapijos, visos biznio įtaigos, visi bapkai ir taupymo 
^bendrovės, visi profesionalai is- amtimnkai, visi lietu
viški laikraščiai, frąterrialės 'organizacijos, - mėgėjų klu
bai, sporto draugijos ir pavieniai1 lietuviai Kad darbas 
būtų tvarkingas, tai buvo paruošta gafta .y'pląti planūo- 

turi paruoštą statutą, kuris kiekvienam nariui yra- pri- .tam darbui ir organizacijai reikalinga plano komisija.

; • Amerikos lietuvių ekonomijai sutėbkti' iy Į Bendruo
menės darbą. įtraukti buvo sudaryta speciali ekonominė 
komisija, kurios pirmininku buvo paskirtas ^ auditorius 
Juozas Varkala. Jis jau buvo paruošęs Amerikos lietu
vių ekonomiją liečiančią knygą, jis. pažino visos Ame
rikos lietuvius hįrznieriūs ir buvo pasiruošęs savo pini
gais dar kartą apvažiuoti visas didesnės Amerikos lietu
vių kolonijas ir įtikintų lietuvius bankininkus ir .preky
bos įstaigų vedėjus prisidėti prie, organizuojamos Amer 
rikos Lietuvių BendrūDmenėš^ sudėti -prądžiai reikalin- 
gą kapitalą, kad lietuviai galėtų padaryti kelis svarbius 
dalykus. Rašantis šias eilutes buvo' minėtos komisijos 
narys ir kartu su auditorium Varkala tikėjosi suorgani- 
zuoti stiprią ekonominę-jėgą. Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei. Varkalai dar reikėjo kokių keturių ar penkių 
mėnesių šiai ekonominei bazei sudaryti.^-. •

Bet tuo tarpu Amerikon.atvažiavo keli, kaip-tuo me
tu vyresnieji sakydavo, “mladoturkai”, kurie niefco ne
norėjo laukti ir jokių amerikiečių paruoštų pianų neno
rėjo priimti. New Yorke jie susidarė savo orgamzaeija 
(vadinamą Loką) ir sudarė Bendruomenę be plano,, be 
statuto; Jie buVo toki tikri kad jiems , pavyks Amerikos 
lietuvius įtraukti į savo orbitą naujomis priemonėmis) 
kad pradėjo darbą iš kito galo. Varkala,, patyręs apie

valomas, o užsiregsitruoti užmiršusieji kaitalioja statu
tus pagal grupelės reikalą. Prieš tris metus vykusių “rin
kimų” davinius paskelbė į tris dienas, o dabartinių ne
pajėgia suskaičiuoti į tris savaites.

Kaip ten bebūtų, veikia dvi Bendruomenės. Kiekvie
na šaukia savo susirinkimus, aiškina suvažiavusiems gy
venimo keliamus klausimus ir bando paveikti iš šalies 
žiūrinčius ir ginčo esmės nesuprantančius lietuvius.

Labai įdomu, kai jie paskelbia suvažiavimų nutari
mus ir pradeda pasakoti apie šiandieninius ir tolimesnius 
veiklos planus. Geg. 2 dieną jėzuitų namuose buvo su
šauktas F Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimas, kuriame paskubomis buvo svars
tomi įvairūs klausimai ir priimti nutarimai. Manome, 
kad visiems Amerikos lietuviams bus Įdomu susipažinti 
su keliais pačiais svarbesniais nutarimais. Jie skamba 
šitaip:

“Suvažiavimas kreipiasi į visas lietuvių patrio
tines organizacijas ir visus patriotus lietuvius, kvies
damas visus Į bendrą ir vieningą lietuvišką bend
ruomenini darbą. Suvažiavimas paveda apygardos 
valdybai rūpintis ilgalaikės lietuviškos veiklos atei
ties planavimu ir prašo tam reikalui sudaryti spe
cialią planavimo komisiją.” (Draugas, 1976 m- geg.

tuviai, net ir, kaip matysime 
toliau mūs vienuoliai-kunigai... 
Viešpatie brangus, gi tai niek
šybė, net labai didėlė, pasišly
kštėjimą kelianti, baisi?' -

Gal gi reikėtų tų n emalonių 
faktų visai neprisiminti, juos 
užmiršti, džiaugtis tik tuo, kas 
pasiliko vaizduotėje, atminty
je gražaus, malonaus. Taip dau 
gis mūsų ir daro, “dėl šventos 
ramybės”... Bet ar tai gerai? 
Reikia gi drąsiai, atvirai kovoti 
su tuo, kas mūsuose yra tyčia 
arba per nesusipratimą, per 
klaidą daroma negerai. Blogį 
reikia kelti aikštėn.

Todėl, va,* , negalima tylėti 
nei dėl to tiesiog nesupranta
mų tikslų, ir nenuvokiamu mo- 
ralinių pagrindų JAV 200 me
tų- sukakties minėjimo truk
dymų kuriuos darė to minėji
mo rengėjams ne tik visokie 
tamsūs pogrindžio gaivalai (ku 
riuos, kaipr girdėti, dabar jau 
kruopščiai aiškina' - federalinė 
policija), bet ir, kaip sakiau, 
prūsų dvasios tėvai, mūs vie- 
uaoliai-kumgaiA:

Kadangi tas tiesiog nusikals
tamas minėjimui .tijjkdymas 
(jis tuojau “Naujienose” paaiš 
kės); daugiausia, buvo, daroma 
mūsų Tėvų Marijonų “Drau
ge), kuris labai palietė mū-
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tai 197
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irre; 
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bus € 
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nėjime 
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J. VENCLOVA

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

(Tęsinys) 
svarbiausias argumentas: Vutfilos biblijos vertimo kal
ba turi savyj daugybę netaiškumy. Nėra tikslių žinių, 
kad pats Vulfila būtų gerai mokėjęs gotų kalbą. Pa
gal prof. N. Deržavin (2«M4) Vulfila buvo kilęs iš 
Kappadokijos ir savo tautybe buvo ne gotas. Sulig G. 
Balg (The First Garman Bible, 1891), Vtrlfila rašė ir 
sakė pamokius graikų ir latynų kalbomis.

Vyskupui Vulfilai priskiriamos biblijos originalo 
nerasta, o rasti tik daug vėliau kažkeno nurašyti 6 vi
sai skirtingi rankraščiai fragmetinio pobūdžio, be pa
čio vertėjo (Vulfilos) vardo, šiuo atveju gotų istorijos 
žinovas prof. H. Bradley (12-61 ir 63) aiškiai tvirtino: 
“Mūsų seniausias rankraštis Gotų biblijos buvo para
šytas apie 150 metų vėliau po Vulfilos... Mes nežino
me, kiek daug biblijos Vulfila išvertė į gotų kalbą... 
šeši skirtingi rankraščiai (šios biblijos) buvo rasti. 
Pats svarbiausias iš jų buvo atrastas 16 amžiuj Wer- 
den vienuolyne Vokietijoj”.

Todėl ir kritiški kalbininkai nelaiko Vulfilos bib
lijos tikslia gotų kalbos išreiškėja. žymus vokiečių 
kalbininkas prof. dr. E. Foerstmann (35-141) pri« 
jęs išvados“I>abar iš nesenai iš tam tikrų hipotezių

Kitas pasaulinio garso vokiečių kalbininkas prof, 
dr. Ą. Bezzenberger (Ueber die A-Reihe der gotiscbeu 
Sprache, Goettingen, 1874, I pj nustatė: “Kalba, kurią 
mums gotiškos biblijos vertimas pristato, negalį būt 
skaitoma taip sena, kad jų būtų galima paremti ki
tais vokiečių kalbos dialektais. Mes žinome, kad nuo
latiniam g^tiškumui įrodyti Vulfilos. biblijos vertimo 
obejekias, kuris pats per teksto pakeitimą ir pastabas 
buvo pagerintas ir pablogintas”..

Tokiu būdu nei tariamieji Krymo gotų kalbos li
kučiai, nei'Vulfilos biblija negali būti pagrindu gotiš- 
kumui nustatyti. .? '

Konkrečiai patikimų žinių apie gotų kalbą patie
kia žymus pasaulio kalbininkas prof. dr. A. Senm 
(117-29): “We take Gothish which was written in the 
fourth century A. Di. For a comparison we put ere side 
by ride a Gothic and Lithuanian paradingm... na
mely Gothic sunus, Lithuanian sūnus and Gothic gitf- 
Lithuaniian ranka: ' ;

** Singular
Norn. Gothic sunus (Utiuianian sūnus)
Gen. -**- sūnaus ( -i*- sūnaus)
Dat. -‘’- sunau(-‘’- sūnui)
Acc. sunu (-*’- sūnų)

Plural

Nom. Goth, sunjus (Lith. sūnūs)
Gen. sunive (-*’- sūnuų)

Gen. gibos (-‘’-rankos) ’
HaL -‘\^bai rankai) '
A£ft~‘- gibaf ranką} z V;

•■"I * >• < Z ' f' V ylv *

P/uraZ
Nom~ Gath- gibos (Lith. rankos)
Gen. -“-gibo (-‘’-rankų)
Dat gibom f-v-rankoms) ;; - J?;';:i
Acq.gįbas (-‘’-rankas)
Comparison the Lithuanian and ti^^GoWc paw£ 

idignut took so much alike’”.
Taipgi gotiį-getų kalbos giminystę su tiettųyių kal

ba rado ištisa eilė kalbininkų bei mokslininkų: J. 
Grimm (44r27>, prof. R. Latham. (69-625), prof. A. 
Micl&riU (85-129), prof. H. Kiepert (61-32), prof. M. 
Mueller, prof, dr, A. Pott ect

Senosios kronikos bei dauguma senųjų įstprikų ir 
kai kurie naujųjų Taikų istorikai getus-gotus tapatina 
su lietuviais. Daukantas {Veikalai Lietuvių seno
vėj, 1893, ii p.) rašė: “Senieji lenkų rašytojai Gailus, 
Kadluhek, Dtogo&a, Kromer savo raštuose lietuvius va- 
dina getais”. B - ;

Lenkų 12 amž. kranikininkas W. Kadlubek konšta- 
tave: “Gete dščuntur omaes LžtbiunŽri .^ Adam Bre- 
menrią (1973 A: D. J savo veikale “De aitu Damae’* (e. 
224) pažymėjo:” Gethos id eel Litwanoa*. M. Stryjko- 
Wski (ll,3) sako: “Gotai arba lietuviški getai”.

irof. Ę. Bebusi (11-12) nurodė: **T>m pat «cs 
nos kronikos autorius (Bogufal, r, f> eituoju raitą, kad,
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Pref. Dr, Antano Ramūrto metinis mirties m’nėjimas^

I ietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Ottawos židinio prane
šimu praeitą sekmadienį, gegu
žės 16 d. 6 vai. vakaro Ottawos

tų studiju*ntirys/dvejus metus 
(nuo 1957 iki 1959 m.) išbuvęs 
mokslinėje kelionėje aplink pa-, 
šaulį, skaitydamas mokslines p% 
skaitąs Amsterdamo, AfėSųTB I 
nos, Koimbros, Kopenhagos, Li
sabonos, Liuveno, Londono, Ma
drido, New Delhi (Indijoje), 
New Yorko, Oslo, Paryžiaus, Ro
mos, Upsalos, Vienos, Ženevos 
ir-kt, ‘ universitetuose ; visą sa
vo amžių veikliai dalyvavęs vi
soje eilėje lietuvių laikrašoių 
ir žurnalų. Prof. Ramūnas bu
vo gyvas pavyzdys, koks ture- Į 
tų būti ar bent stengtis būti kiek- 
yienas lietuvis krikščionis. Trem
ties, išeivijos ir okupacijos prie
spaudoje kenčiantys lietuviai,tė
vynėje ir Kanada su jo anksty
ba mirtimi daug neteko. Su prof. 
A. Ramūnu-Paplausku teko arti 
susipažinti pas dailininkus*'Anta- 
ną ir Anastaziją Tamošaičius, 
gyvenančius Šv. Lauryno paupy
je nebe toli nuo Ottdvos. '

kultete, 1245 Kilborn Ave., įvy
ko prieš metus laiko širdies smū
giu mirusio šio universiteto pro
fesorius Antano Paplausko-Ra- 
mūno mirties minėjimas, kuria
me paskaitas skaitė Chicagos 
universiteto psichologijos pro
fesorius Dr. Vytenis Damušis 
tema “Dr. A. Ramūnas, moksli
ninkas, rašytojas, auklėtojas” ir 
doktorantas aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko tema” An- , 
tanas Ramūnas žodžio meninin
kas”. ' ' • .7 '

Po minėjimo, Lyginamosios 
Pedagogikos Centro patalpose 
buvo vaišės.

Kas pažino Dr. Ramūną asme
niškai, kol gyvas nepamirš jo 
būdo —- charakterio, kaip amži
nai gyvo, judraus, linksmos nuo
taikos. plataus masto pažiūrų, 
draugiško žmogaus lietuvio vi- 
suomeninininko, kultūrininko 
ir mokslininko.

Jis buvo Ottawos universiteto
lyginamosios pedagogikos Cent- . si Klaipėdos, Vilkaviškio ir Kau
ro steigėjas ir nuo 1954 metų to 
Centro direktorius, Tarptauti
nio pedagogikos žurnalo, UNES
CO leidžiamo, nuo 1954 m. re
daktorius, vienas iš Comparati
ve Education Society steigėjų, 
Slavų ir kt. Rytų Europos taii-

MACHINE OPERATORS
Men to Set Vp and operate 

" No. 00G — OG-No. 2G
Automatic Brown Sc Sharpe Machines 
L D SCREW MACHINE PRODUCTS 
1321 N. Wood St. — Chicago 

PHONE: 276-1342

/REAL
Namai,

pedagogė ir , visuomenininke, 
mokslus ėjusi Lietuvoje, Vokie
tijoj -ir Kanadoj, mokytojavusi

no Aušros gimnazijoje, Kanado
je įsteigusi ir vedusi šeštadie
ninę lietuvių mokyklą Ottwoje. 
Ottavos universitete Įsigijusi 
daktaratą ir laimėjusi premiją 
už disertaciją “Woman in Lithu
anian Folklore”. J. Pr.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Tel. WA 5-2737 
— Tet. 254-3320

# z I

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. —
3333 So. Halsted ct, Chicago, Hl. 60608.

V. VALANT1NAS

MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekiy.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. Ji? - .
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. v
AL NAUJOKAITIS

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metŲ. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

N WJIEN0S tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju Įgalio
tiniais.

‘NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo; reto
rikos ir poltiniu 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.

Podėl 'Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagole Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ mėty — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitos# 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.

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

Siunčiu_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ----------------------------------------------

□

Savo laiku paraližuotas Franklin Delano Roo^eveitas buvo iš
rinktas JAV prezidentu. Alabamos gubernatorius George Wallace 
mano, kad krašto gyventojai gali ir jį išrinkti prezidentu, jeigu de
mokratu partija jį nominuotu Šioms pareigoms. Atrodo, kad jis jau 
nustojo vilties, nes pirminiuose rinkimuose jis gauna labai mažai 
partijos atstovu. Rooseveltas turėjo labai gražy balsę ir mokėjo 
klausytojus įtikinti, tuo tarpu George Wallace šiy dovanu nebeturi.

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. V aikams ir jaunuo
liams pigi TERM ap'd rauda: 
81,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę /Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite, Kristi
nai '* Austin % t Naujienos 
Tel. Į21įGidO. i" (Pr).

' Iv-’

— Al. Lopeta, CulverIndia
na, atsiuntė be raginimo savo 
prenumeratą ir parėmė Nau
jinąs $4 dovana. Gražų laišką 
šu gerais linkėjimais parašė jo 
anūkė, nes jis pats yra dalinai 
paraližuotas ir negali rašyti. 
Jis nusiskundė blogu pašto pa
tarnavimu. Jo skundas perduo 
tas atitinkamoms pašto Įstai
goms. i :

— J. Shumakaris is Cicero 
apylinkės, pratęsdamas prenu, 
meratą, atsintė penkinę Nau
jienų paramai. Po S4 atsiuntė 
ponia Marija Velykis iš Cleve
land© ir K. Grigas iš Salinas, 
Cal. Po §2 už kalendorių atsiun 
tė. Vitoldas Paliulis iš Barre, 
Mass., ir Juozas Olendra iš 
East Chicago, Ind. Naujienų; 
vadovybė visiems r ėmėjams 
nuoširdžiai dėkoja.
išlaidas.

— Clevelando ALTos sky
rius š. m. gegužės 14 dieną, 
penktadieni, 7 Kalantos minėji
mui užprašė abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose pamaldas: 
10 vai. Naujoj parapijoj ir 
10,30 šv. Jurgio. Tautiečiai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

. — Tarp pat š. m. birželio i3 
dieną bus ruošiamas'išvežimų 
— deportacijų minėjimas. 
Smulkesnė minėjimo progra
ma bus paskelbta vėliau. •

— Juozas Janulaitis, 4-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos narys 
Philadelphijoj,. pakviestas i 
41-mo Eucharistinio kongreso 
rengėjų komisijos Atidarymo 
subkomisiją pirmininku lietu
vių reikalams. Kongresas bus 
rugpjūčio 1-8 d. Philadelphijoj. 
Numatoma dalyvaus pusantro 
milijono pasaulio katalikų, iš 
jų apie 4,000 lietuvių. Lietu
viams skirtose pamaldose gie- 
dos-„Alfonso-- Mikulskiovvado-- 
vau jamas Čiurlionio Ansamb- 
Iis,,dr. Vytautas Vardys ruošia 
500 psl. specialų leidinį, taip 
pat bus išteista informacinė 
brošiūra apie Lietuvą. Ruošia
mi specialūs seminarai, paro
dos ir kitokios programos. Ta
riamasi su kitų pavergtųjų tau

tų katąlikaisx dėl bendrų pro
gramų. ' . -G ’
— Algis Juškėnas iš Brighton 

Parko apylinkės, Chicago Sta
te, universiteto Teisių mokykr 
los studentas, pasižymėjo savo 
drąsiais rašiniais studentų ofi
cioze “Tempo” dėl automobi
liams aikštėse nenormalumų: 
Savo aprašymais, iliustruotais 
nuotraukomis, jis Įrodė,-, kad 
studentai turi rhedžiaginm nuo 
stelių dėl blogų aikščių, už 
kurias dargi reikia mokėti. Jo 
straipsniai tilpo laikraščio pir
mame pūslapype. Algis yra mū 
sų bendradarbio Stasio ir Leo
kadijos Juškėhų sūnus, -

— Lietuvos,,Vyčių suvažiavi
mas įvyks -rugpjūčio 26-29 d 
Stouffers Davton Plaza viešbu 
ty j e, Dayton, Ohio. Numatytos 
Įvairios programos ir pobūviai, 
netgi atvykusienis rugpįūęio 25 
d. Į ruošos ir svečių priėmimo' 
darbus yra.įtraukti visi Daj’to-: 
no kuopos vyčiai, kurių; yrą 
virš šimto. Suvažiavimo ren
giniais ir programomis domisi 
visa Daytono lietuvių visuome 
nė. Ypatingą dėmesį, suvąžią- 
vimui skiria žurnalas “Vytįs”, 
Įvedęs specialų konvencijos 
skyrių. “Vytis” išeina kas mė^ 
nesį liėttfviįĮ ir anglų kalbo- 
;inis.-.. ; G

'■-r- Michael Maleška išrPilzen 
apylinkės dalyvavo jaunųjų 
beisboliriinkų delegacijoj įpas 
miesto merą Richard J. Da
ley atidarant beisbolo sęzdną. 
Įvestos specialios .beisbolo pro
gramos 102 miesto i parkuose 
bei aikštėse.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
DIDŽ. GERB. PONE 

REDAKTORIAU, ■
Malonėkite atspausdinti ma

no žemiau pateikiamą patiksiu 
nimą, . į; , \

ADRESAS

e — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — WEDNESDAY,  JIA Y 12, 1976

6820' S. Washtenaw, Ave. ^vykš. 't>tųas‘ i-mę 
J^ąrųuette Parke- Lietuvių Na- ” 
mų ) Savininkų ■ organizacij os 
tradicinis pavasario. banketas 
ir ryšium su 200 metų Ameri
kos nepriklausomybės . paskel
bimo sukaktimi,, trumpa Bi
centennial programa. Bankete 
veiks turtingas baras ir skanių 
gaminių kupina virtuvė, šo
kiams gros George Joniko or
kestras. Bilietų dar galima gau 
ti pas organizacijos pirm. Juo
zą Bacevičių, 6455 So. Kedzie 
Avė., telef. 778-2233' arba pas 
ižd. Adomą DselĮ, 7021 South 
Talman Ave„ telef. 434-7259.
- .Visiems iki pasimatymo ban
kete. ' ; ;•') VALDYBA

tiro gara:

ŠIMĄ
Insur

SOPI
RADIX

Visos p

Lietuvip'l 
dienio i 
l:00/v. 
sekmad: 
ryto.

' Telef.

SjT , \ v \. . 41U

š. m. gegužės 8 d. “Nąujie-I ‘
nų” 110 nr. (6 pusi), radau 
kažkieno pateiktą žinutę, lie
čiančią Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto neakivaizdinį 
skyrių. Žinios pateikėjas,, ma
tyt, neturėjo pilnutinio supra
timo apie šio skyriaus struktū 
ra ir jame išeinamą mokslą.

Kad niekam^ nesušidarVtu

nepągrįstu abejonių tūriu pri
minti; kad Pedagoginio Litua
nistikos Instituto neakivaizdi- 
nis skyrius turi du kursus: bėrį 
drinĮ ir specialinį. Bendrinia
me' kuršė išeinamas! glaustas 
lietuvių kalbos, lietuvių litę- 
ratūros ir lietuvių tautos is
torijos gimnazijinis kursas, jį 
Eaigusifeji • gauna pažymėjimą' 
su išeitųjų dalykų pažymiais 
ir-teisę stoti; tikraisiais studen
tais Į specialiai' (akademinį) 
kursą.’Tik šį specialinį kursą 
baigusiems absolventams iš- 
dudamas diplomas sii prie jo 
pridedamu pažymėjimu,; ku- 
riame surašomi kiekviename 
semestre išeitųjų dalykų pažy
miai ir pilną 6 sėmeętrų kursą- 
išėjusiems^ Ųęi diplominį darbą 
parašiusiems suteikiamas, ba
kalauro. laipsnis. ' . .,

Kanadiškė Rūta-Ona Šiūly- 
tė, Hamiltono “Aido” choro 
seniūnė, labai gerais pažymiais 
baigė bendrinį, o ne speciali- 
nį kursą ir gavo šio kurso bai- . 
gimo pažymėjimą^; 
m’ą su bakalauro laipsniu, kaip, 
žinutėje parašyta. :
- .įlgnas,Serapinas,
PLI Neakivaizdinio, Skyriąuą

,, Di rektorius <, «?*,

ne diplo- 
icnin Lain .

FIGHT HEART DISEASE
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Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
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:urą ouvo paduoti bb.lU'Z balsai, o Konald lieagan tesurinko 
iktai 51,052 balsus. Turint galvoje, tad Ronald Reagan laimėjo 
,-isus Teksas valstijos respublikonu partijos kandidatus j kon- 
•eneiją ir nusinešę kitu trijų valstijų atstovus, šis Vakarų Vir
ginijos laimėjimas skaitomas gana svarbiu dalyku.

.... , „ ■

Uždraudė naikinti 
delfinus

WASHINGTON AS. — Didžio- 
o Vandenyno pietų-rytų regi jo
te prisilaiko ir veisiasi daug žu- 
ies tūnos/ kuri plaukioja bū- 
iais kartu su delfinais. Kadan
gi delfinai laiks nuo laiko turi 
škilti į vandens paviršių atsi- 
tvėpti, tai tūnos gaudytojai, tai 
inodami, apsiaučia dideliais tin
tais tokias vietas. Tokiu būdu 
vejai pagauna daug tūnos, bet 
tartu smukimą, deĮfinusj' nesjie, 
inkluose ’uždūsta.

Gamtos apsaugos grupė Wa- 
hingtone tuo reikalu kreipėsi 
teismų. JAV distrikto teisėjas, 
šklausęs ir išnagrinėjęs skan
ią, Įsakė -nuo gegužės mėn. ,21 
L daugiau. tokiu metodu tūnos 
egaudyt, nes nusikalstama jūros 
induolių aktui.. Kitaip sakant, 
eisėjas uždraudė ^naikinti Sel
inus. .
r ■ -■ - ■■*••• ■<* • ■ * » ’

Prašo padėti 
gaudyti žudikus

Chicogos policijos departa
mentas- paskelbė nepaprastą at- 
išaukimą Į visuomenę — padė- 
i išaiškinti Chicagoje “prakti- 
uojančiiis profesionalus” žmog-

Prezidentas Fordas, nežiūrint 
paskutinių savaičių Reagano lai
mėjimus, vis dar turi daugiau 
atstovų ruošiamoje respubliko
nų partijos konvencijoje, negu 
buvęs Kalifornijos gubernato
rius. Jeigu prezidentas pajėgs 
Įtikinti dar kelių valstijų respu
blikonų vadus' tai jis dar gali 
laimėti respublikonų partijos 
kandidatūrą. Tai nereiškia, kad 
jis gali laimėti rinkimus. Jeigu 
demokratai parinks prezidentū
rai tinkamą kandidatą, tai jis 
gali. Įveikti prezidentą Fordą, 
nes demokratų krašte yra dau
giau. •

J- ~ •

„ „Respublikonų partijos vado
vybė yra susirūpinusi Reagano 
laimėjimu. Jeigu jis taptų res
publikonų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms, tai res
publikonai bijo anais metais Uų- 
vusio goldwaterinio pralaimėji
mo. Prezidentas Fordas dar gąli 
tikėtis gauti ir demokratų, bal
sus, nes jis bendradarbiau ja ..su 
demokratiniu kongresu, bet jei
gu kandidatu taptų R. Reagah, 
tai tikrai laimėtų demokratai."

Pirminių rinkimų- metu pa
aiškėjo, kad Reaganas yra ge
riau suorganizavęs rinkiminę- 
kampaniją. Visoje eilėje valsti
jų pats Reaganas ar jo agentai 
jau -buvo susitarę su respubli
konų veikėjais. Kai prezidentas 
Fordas nuvykdavo, tai jis jau 
visur rasdavo Reagano žmonių, 
užėmusių partijos skyrius ir va- 
rlnvvhAc PrA7idAntni FnrHni
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Dėsto RIMAS NERIMAVIČIL'S

me parengime
yra pasižymėjęs lengvosios mu-

Penkiolika Švedijos jauny motery, Švedijos Sofijos mergaicrv mokykloj* pramokusiu vaiki- 
čioti rankomis ir kitus dalykus, atvyko į Ameriką, kad galėtu dalyvauti 200 moty minėjime. 
Paveiksle matome jaunas švedes, Rockk*fell*r aikštėje rodančia* savo gabumus ir prekes. Tvir
tinama, kad tiktai kelios grįš į Švediją, o kitos Amerikoje augins seimas. - >

ALGIRDAS GUSTAITIS

espondentas ir višta — Esate neabejotinai girdėję 
,, o- .--ji- apie jaunas poreles, kurios vai- I-r stigo 8b nr. antrojoj dalvje , .... , ,.

. . „d,. .. . .. . .. ko vietoje tsigvja ar sūneli, arstrarismu Pilnutinio išeivijos , . , . . • J .... ”.... . ,,,. /. kita koki namini gyvulėli, sito-gyven mo ieškant Alfonsas Na-1. . • f : ,. • ., . .. , . . kiam sumanymui paplitus Ame-ka'-- >--klamuoja Stratfordo seks- ., . A....... m ; riboje netrukus ouvo pastebėta,pynnius festivalius. Ta proga ■ . , .......... , ... . ... jog vaiku gimimo ssaicius pravpa-ie ia kitas kultūrines institu-, . ...... ,,. > dėjo lėtesniu tempu didėti. Mat, cijas ‘.menkoje bei Kanadoje ir . .. , ... . ., . . „ . . • ir i$ praktiškos puses ziunnt, su-tarp Kita ko taip rašo: ; , , .,• nelj ar koki kitą gyvulėlį islaiky-
— Neabejojame, kad kelioli-1 kyti nėra taip išlaidinga, kaip 

ka ar kelios dešimtys mūsiškių ! vaiką. Vėliau paplito mada įsi- 
pastoviau lanko Metropolitan taisyti vietoje šunelio “pet 
operą, bet vargu ar didesnis skai
čius rasimaišo kituose teatruo
se. Jeigu taip būtų, tai dažnai 
ir mūsų spaudoje atsispindėtų, 
jei ne recenzijomis, tai bent ko
respondencijomis, 
gas 
keli (bijau spėti vardais) Nau- I “pet 
josios Anglijos miestai, o Ka
nadoje regis Montrealis. Apie 
jas s:-žinome, tik skaitydami Ar-1 __
noktn Vokietaičio ar Ginos čap- 
kausi ienės biografijas. Kad jas 
lankytų didesni lietuvių būriai!
— r'eko negirdime.

Po šio sakinio redakcija pri
dėjo skliausteliuose tokią pasta-:

• !. Mano nemiga yra tokia bloga,
ameri-'kad mane neima miegas net kai 

reikia keltis...

Kas čia dabar darosi?
Kai Connecticut senatorius 

■ Lowell Weicker paskelbė sa- 
įvo valstijai ir Amerikai, kad jis 
neremia kandidato j prezidentus 
'Ronald Reagam tai Reagan lai
mėjo rinkimus net 4 valstijose.

Nmijieiių 111 nr. Z. Moliejus i Kai F. Bendruomenės urėdas 
ir O. Juodvalkienė duoda ir to-1 Gečys- paskelbė savo paramą 
1

Retkarčiais spaudoje pasirodo tų- filmų gamintojų. Tiesa, jis 
žinutės: toks lietuvis ten vaidino, yra tik mėgėjas ir sau duoną ūž
tą filmavo ir parodė žiūrovams.

Kowia jų tolesnė eiga? Ar 
tuo kūryba pasibaigė? Prisimin
kime, ir lauksime papildymų:

“Vitas Gruzdis (Tino Grossi)

taisyti vietoje šunelio “pet 
stick”. Nei reikėjo jo šerti, nei 
paskui ji bėginėti ir nešvarumus 
(atsiprašau už nekultūringumą) 
apvalyti. Vienu žodžiu, atsira
do tobulesnis padaras ir už vai-

DAILININKO NUOTYKIAI
Ant aukšto kalnelio I Policija nubaidė

Du kolegos sekmadienio ry- 
Dailininkas didelėm drobėm tą vykdavo- įf-vįdurmiestj pa-

cavo neblo- j ką, ir už šuneli. 0 paskutiniuo- nešinas užsirioglino ant aukšto veikslų piešti, fcį^imiestas tūš- 
i iv* *1 v* ' -I »4- x ▼4--,   _ - ** t — • • v -v « t* T • V Ji • v * *?eras turi Chicago ir dar Ju metu atsirado mada įsigyti Tamošiaus kalno Sandūnuose, iš 

rock . kur atsiveria platus vaizdas, ta-
rytum visas pasaulis, ir dirba 

>un i įga molbertą pasistatęs. Kaip pa-
Aš turiu pačią blogiausią prastai, taip ir tada, susirinko 

nemigos ligą, daktare, — guodė- , didelis būrys žingeiduolių. Pri- 
si pacientas.

j — Kodėl jūs taip manote? — 
I paklausė gydytojas, kuriam pa- 
i cientas tam paaiškino:

f'hlcagos lietuviai 
kieti5kąją savo miesto operą, vi
sai nesigirdami. gausiai lanko.

šiuo reikalu lietuvių liaudies 
išmintis daug aiškiau pasako:

- - Višta, radusi grūdą, neku- 
daknoja: kudakuoja tik padėju
si kiaušini... S. Bukis

?’e'?ri£ulminga Bendruomenė

paaiškinimą: Į sen. Henry Jacksonui ir jo nuo-
— 197?- m. gruodžio? d. ivyku- (trauka su Filadelfijos politikie- 

iame LB East Chicagos apyl. iriais buvo išspausdinta Drauge, 
susirinkime valdyba nebuvo iš-1 tai sen. .jacksonas paskelbė, kad 
rinkta, o tik sudaryta komisija. ‘ savo kandidatūrą j prezidentus 
naujam susirinkimui sušaukti. (atšaukia.
Š. m. vasario 1 d. susirinkime bū- ’ 
vo išrinkta valdyba, bet pada
rytas nutarimas nepriklausyti 
nei vienai apygardai — nei RLB 
nei LB. Tokiu būdu atsirado tre
čia bendruomenė.

Karo pabaigoje, vienas suma 
nūs eilinis, pastebėjęs armijoje 
betvarkę, tarė:

— Velniop būrio vadai! 
patys vadovausim...

Panašiai Įvyko ir East Chica- 
gos apylinkėje.

Bevaikė

Įvairenybės skaičiuose

National Review žurnalas duo
da tokias finansines Įvairenybes:

O Federalinė valdžia perka 
elektrinius trintukus po S16.16 
urmo kaina.

„ „AV senatas priėmė $412.- 
,, '600 milijonu biudžetą*— po 47 Mes . j *i • • i • t •milijonus doienų kiekvienai me- 

tų valandai arba po $13.083 kiek- 
K. Petrokaitis vienai Siundei.

© Ar jūs žinote, ką galima 
n ’pirkti už tuos $412 bilijonų? 

Jr. ; Ogi po septynis elektrinius trin- 
savo humoreskoje “Viešas pa- tukus kiekvienam iš 4 bilijonų 
reiškimas", atspausdintoje Jau-;šios žemės gyventojų. Baigiant 
nimo centro biuletenyje Mūsų , rašoma, kad žurnalas pirktų kon- 
Žinios 8 nr., rašo apie moder- ‘ gresui tuos elektrinius trintu- 
niųjų laikų jaunimo charakte-; kus ištrinti kai kuriuos priim- 
ringą madą: jtus Įstatymus.

Aleksandras

Amerika
Pakalniškis

dirba kitur, p* filmui jjs skiria 
vigą nuo darbo atliekamą laiką. 
A. Stokus kasmet su žmoną, ke
liauja Amerikos keliais automo-.. 
biliu, ir pamatęs ką nors gra; i', 

pirmą kartą dainuos lietuvišku- ! žaus pasistengia tą vaizdą fil
me parengime. Vitas Gruzdis ? muoti. Jo filmai, iŠ visų ipaty-. 
yra pasižymėjęs lengvosios m u- Į tų, lifetuviųmėgėjų rodytų, filing z 
zikos ir operetės dainininkas. Išsiskiria savo nepaprastu jgpalį .L 
Dainuoja operetėse ir televiži-j vų grožiu, "vaizdų ryškumu, 
jc® programose: “Kismet”, 
“Brigadoon”, “Show Boat” ope
retėse ir yra ’dainavęs “Holly
wood Palace”, “Johny Carson”, 
Merry Griffin” televizijos pro- 

dyti lėktuvus nesant pilotui, bet gramose ir vaidinęs kaip aktorius 
niekaip negali išrasti ištolo vai- /‘Secret Storm” “r‘~' 
domos žolei piauti mašinos.

• Prie sodo buvo tokia gra
sinanti iškaba; “Dievo pagelba 
bus tikrai reikalinga tam, kuris 
vogs iš mano sodo obuolius”.

• Inžinieriai išrado kaip val

čias. Jiedu iš -patyrimo žinojo, 
kad vienam šęį^ądienio ryte 
vykti j vidurmieštį labai pavo
jinga, nes jauni juodieji tykoja, 
ar nepamatys kokio pono iš po 
nakties apygirčio.- Kolegos nu- pranešė, kad kiekvienas ameri

ir tarė pritūpti prie upės, radę tin-1 ėjo viena apijaunė ponia
■klausia: - . . ....... .......
i — Ar tu pats užlipai ant šito j ti, atlėkė sulankstyta mašina (gyventojai visus daug geriau re- 
kalno ?

— Taip. Velnias Kristų užne
šė ant bažnyčios bokšto, o aš 
pats užlipau ir nulipsiu be vel
nio pagalbos, —'atsakė dailinin
kas. -

Manė, kad riaušės
Gražią pavasario dieną, daili

ninkas piešė paveikslą Chicagos 
Grant parke. Bematant pradė
jo rinktis praėjūnai ir apstojo 
ratu molbertą. Prisirinko tiek 
daug publikos, kad piešėjas ne
galėjo nė pajudėti, taip pri
spaudė prie paveikslo ir vis la
biau stūmė. Atvyko policijos 
du skvadai, ginkluoti, prasi
skverbė pro minią ir nustebo, 
kad buvo ne riaušės, bet “paro
da”.

karną vaizdą.. Vos “pradėjus dirb-

Ar ilgai trunka?
prie dailininko,'dirbančio 
prieina koks žmogus, tai

Kai 
lauke, 
pirmas klausimas būna: — Ar 
ilgai trunka nupiešti paveikslą? 
Antras klausimas. — Kiek kai
nuoja? Trečias klausimas: — 
Ar esi mėgėjas?’ Ar parduodi? 
Paskutinis būna ne klausimas, 
atsakymas: Aš geresnį padary
čiau!

Agitatorius
Taip pat Grant Parke tipelis 

priėjo prie dirbančio dailininko 
ir pradėjo pasakoti visokias ne
sąmones apie Sovietų Sąjungą. 
Girdi, kaip ten gera gyventi, 
laisvė neišpasakyta ir t. t.

— Ar tu buvai Sov. Sąjungoj?
— paklausė dailininkas.

— Nebuvau. — atsakė tipelis.
— Jeigu nebuvai, tai kam me

luoji. Bet jaunas tipelis nesu
stojo. Dailininkas, netekęs kan
trybės dėl trukdymo, raudonais 
dažais ėmė ir išrašė kūjį su 
piatuvu jam ant švarko nuga
ros.

i ", “Dragnet”, 
“New Breed”, “Wild Wild West” 
televizijos programose. Vokie
tijoje V. Gruzdis gyveno Hanau, 
stovykloje”. Prie žinutės yra 
Vito Gruzdžio nuotrauka, pada
ryta V. Maželio.

filmų srityje įmanoma pasiekti ... 
tikro gyvenimo nemelagingų 
vaizdų. A. Stokus filmuoja tik . 
išimti nai spalvotus filmus. Tuo X; . 
tarpu seniau lietuviško filmo pip- J . 
išimtinai spalvotus filmus. Tuo 
bespalviu s.. Lietuvos vaizdus pir
mieji filrhavo irgi amerikiečiai .' 
lietuviai: nuo 1909 in; tKadžiūk k r-są 
nas, nuo 1918 m. K. Lukšys, po-: 
1930 m, J. Japuškęvičiusų.‘1935- ..'-rr SI

_ __ ____ /‘Draugas” nr.'39 m.4 brdliai-MotųžaLi&'^a1, Vė--ęiisėn 
e Louis Globe-Demokrat 81, 1970.IV.7 d.______________ liau Dah-Ktffaitis/BdskiisKir ktail

. . - . , , 1 Jono Jokubausko filmas. “FU- Tačiau A.Stokus, savoarebran-
kietis išgeria virs kvortos deg- rodomi 1939 m afcjgiu filmavimo aparatu, pasiekė

' robatai, lietuvių veteranų pa- tikrai pagirtinų išdavų,^ Kukius 
.niinklo atidengimas, Fittsburgo žąrios spalvos! Gelynąi įyg p^-. 
įvykusio SLA seimo delegatai, sakoje;žiųogų ųžbūrią 8?Vo 
Lietuvos Vyčių Sfeimo. nariai. 
Cleveland© lietuvių darželyje, 

1 Lietuvių bakūžė Brocktone, 30. 
pavergtų tautų paradas Chicą-- 
goję, didieji piknikai Chicago- 
je, drūtuolis Aleksas Kigas, kaip 
gyvena pasaulio kumštynių čem
pionas Jack Sharkey su žmona 
ir didelė daugybė kitų lietuviško 
filmo gyvenimo įvykių”, “Nau
jienos” nr. 251,. 1961.X.25 d. 
Dviejų skilčių nuotrauka. Pana
ši žinutė “Draugo” nr. 251, 1961. 
X.25 d/ ' - '..V.

Kur dabar tas filmas ? Ar J. 
Jokubaūikas turi daugiau lietu
viškų filmų?

Antano Stokaus filmai. “De- 
troitietis' Antanas Stokus yra 
vienas žymiųjų nebylių spalyo-

tinės per mėnesį, bet sostines

prezentuoja išgerdami trigubai, i 
e Ir maža skylė gali nuskan

dinti didelį laivą.
• Mažam kūne gali būti di- 

delė siela.
• Smegenys be darbo, yra 

velnio dirbtuvė.
e Gyvenimas be draugų, yra 

mirtis be liudininkų.
e Vandens nevertiname tol, 

kol ištrokštame.
• Jeigu nori pagauti žuvį,

kudlotų . pusbernių ir suriko: 
Griebkime! Bet policijos skva- 
das juos sekė.' Nfespėjo “grieb
ti”, kaip iš kito *namo kampo 
prilėkė policija,*' Pusberniai šo
ko i mašinos vi3ų, kiti ant sto-

I go ir nulėke per raudonas švie
sas. Policija paskui juos.

Atsigulė “pozuoti
Belmont Harbere (Chicagoje) 

dailininkas tapė laivus su dango-. 
raižiais. Iš molų išlindo apšepu- nebijok sušlapti, 
si jauna mergina pamėlynavu- ' • Pragaras nuklotas gerais 
siu veidu ir nieko nesakiusi, at- norais. Don Pilotas
sigulė priešais molbertą. Ne
trukus atsekė visas būrys vai- 

! kėzų, apsinuodijusių narkoti-: 
kais. Vienas, iš-- jų pasakė: 
“Piešk, ji tau pozuoja”. Mergina 
pasikėlė sijonėlį ?<fer aukščiau. 
“Piešk!” suriko kitas< Dailinin
kas susidėjo ^vo-dląiktus-ir.lai- 
mihgai nuėjo nieko -nedirbęs.

— ■ Ai.- Don Pilotas
Vezuvijus ir NIdgara

Kanadiečių ekskursiją stebė
jo Vezuvijaus ugniąkalnį, o ke
lionių vadovas jiems .aiškino- ir 

;pasakė: į; b
— Jūs, kanadiečiai, savo kraš

te nieko panašaus neturite.- - r
— 0 ne. Mes t (irime. Musų 

Niagaros krioklys jū«l šį daly
kėlį užgesintų per porą minučių, 
— atsakė jam vienas-kanadie
tis.

Help Keep
Our Economy-

Strong

BUY U. $. SAVINGS BONDS

A

ihrxix

sų žavėsiu. Visos buvusios pa
rodos jp nufilmuotos ir mums 
pasiekiamos. Veik visi svarbie
ji įvykiai, bei paradai, kuriuose 
dalyvavo. Hėtoyiai”: ž&ūtg pa
skelbė, atrodo, ĮLįėfųyių Kultū
ros Klubo vaįdybap&ęfcroife.’

Kas galėtų duoti pilpą aprašy-r 
nią visų A. S^aūš filmų, ypa- 
tingai liečiančių lietuviškus įvy
kius? ’ ' . •. ■'>-'■ ■■■ ‘a;:

” Filmas apie skautus. /‘L. Kar- - - 
mažinąs įy A. Eidukeyičias įiai- , "... ,. 
gja ruošti spalvotą New .Yorkp., -.4 
skautų fiįpią," kūriš bus rpdQ^as,; - . ri ? -

^i&ip 19 dj Apydšidniąį^.-^.sx . 
rapijoa salėję. ^ook^ę?. j?Vi.e^c a ti-. 
nybė” nr.15,

Dąil.. Thomas Yąkūtis/ kuris
- (Nukelta-į 6 j&L) ‘’hA; 

, , 4 i ■.-rii’ ■ -PU AS 44 L • '■
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lot easier. Just sign up for the Payroll

Magaryčioš

.t

' i

Chicago, Illinois 60608
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are-for saving up 
•for a down payment 

. on a house.

• Kalbos apie geruosius se
nus. laikus nutyla, kai* elektra 
nutrūksta arba televizijos apara
tas sugenda. . . .

' i
• Pensininkų klubo Valdyba

nori išspręsti klausią^, kaip ge- 
rai praleisti laiką nepraleidžiant 
pinigų. ■

H rot. Vadovo Biržiškos

VI ų 
Čia

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, ar antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, 

viršeliuose ui $6.00. M*

Abi knygai gausite, fef pinigus pavysite tokiu adręsti:

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio kramto laisve ir lietu- . 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

ČIKAGfETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuos. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje^ Vtizdus aprašymai, ka ji »en mate» kokias 
k.ilbas girdėjo ir ka jai žmones pasakė 95 psl. $1 50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Ke#ones i Etatu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3 00

D. Kurait.s, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
’oriaus pastabumą neapgauna Inhinsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos para>ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemasis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00

Vincas žemaiftą. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
84 psl Kaina SI 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE. 1739 So HALSTED ST CHICAGO ILL. 60661
darbo valarrdomk g-bi G

*V ♦ ar

- ■'■■r  m m———r—r ir ■   ■ - - 1

l 739 So. Halsted Street
r ■

—■ .ir ■ 7-,, į , -ii ;iinraN.ifcGrr.,

lliramečio BALF<) piimininko. IV ... '
prelalo J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINLMAI fš BALFO VEIKIAS 
’ dideli puslapiai, daug nuotraukų. , 4^ 

k > ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. t «,L.- 
l'*1’"" kiek vienam lietuviui, ypač tremtiniui. Aitriau
sia d< < •'. '..Iiėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją!*! ki- > 
•as Ir....... vietas. Knygą pasiųsime adresatui, -

«i< čekį arba Money Orderį tokiu adresu-^ X

Hal*f«»d Street. C’hi»ngn. Ulinol* 6060R
1 • ............... ■ ......... .. 1 1 ■ >

automatically set aside from your check Stock 
and used to buy U.S. Savings Bonds. 
Before you know it, you’ll have a nest 
egg big enough to buy a little nest of

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

TaupyKite

Išduodami Certifikatai, lęirie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

NIVERSAL
metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.
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vos vardas. ... '
Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiū

rėjo labai daug senų dokumentų. riSavoltaffijoje jis nurodė 
kiekvieno ii'
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. 'knyge- 
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: - - >

y i ■ v . ’<

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Didžiufis paradas Detroito 
miesto gatvėmis

Detroito naujienos
lėmis, bet visos šlapios sušąlu 
sios kaip varlės, net gaila žiūrė.

tuvių įvertinti visų pastangas 
savo atsilankymu, ir kartu pasi
džiaugti su mūsų tautinio meno 
ambasadoriais Čiurlionieeiais. 
Salė gana didelė, taigi visus tal-

kieme. Atikus darbus, patfor- 
ma buvo nugabenta Michigan 
Statė rajoną prie 8 mylios, iš 
kus prasidėjo paradas. Ant plat- 
formos stovėjo klėtelėj dabinta 
Hetuviškaiš ornamentais, didžiu
lis žemėlapis, - pats vežimas iš
puoštas tautinės vėliavos spal
vomis. Prie klėtelės sėdėjo tau
tiniais rūbais apsidariosios jau
nos mergaitės su kanklėmis ran
kose.

čįurlioniečiai • -paruošė gana 
įvairią ir gyvą programą, kurio
je atskirai pasireikš mišrūs, mo
terų ir vyrų chorai ir tautiniai 
šokiai su choro ir kanklių or
kestro palyda. Kai'kuriose dai
nose yra įvesti >ir solistai, iš ku
rių paminėtini Irena Grigaliū- 
naitė, Vladas Plečkaitis, Algis

pamatyti čiurlioniečius, nes pa
našių koncertų mūsų kolonijoje 
retai tepasitaiko. Tad visiems 
iki pasimatymo* Fordo Auditori
joje ir prašome nesivėluoti, nes 
■koncertas prasidės lygiai 3 vai. 
p. p. Anksčiau atvykę gausite 
geresnes rietas, nes bilietai nė
ra numeruoti pagal salės sėdi
mas rietas, bet yra tik grupuoti 
pagal kainą sekcijomis.

Stasys Sližys

tetas jau iš anksto ruošėsi 
aidėti prie Am 
atžymėjimo. D 
paradas buvo numatytas gegužės 
2 d. ir jau praeityje. -

Lietuvių komitetas, žūt būt, 
buvo užsibrėžęs tame parade su 
atitinkama platforma dalyvauti.

i h• 15 puJ. 
j J< taip pf i 
I “At IM 
! Kissinger 
{Ford to 
j which 
! the Soviet 
!uf latviu, 
1 Poland. i 
gary 
Germany and |>art of Finland.”

Kiek žinoma jau Helsinkio 
susitarimai negalioja, nes Mas
kvos viešpačiai jų nevykdo. Ta
čiau Kisingerio laikysena pa
vergtų Europos kraštų atžvil
giu kaip ją perduoda pačių re- 
publikonų lūpos, yra tikrai ža
linga.

Pagaliau noroms, nenoroins 
reikia tikėti, kad ir Valstybės 
Departamentas vadovaujamas 
Kisingerio daro stabdančius žy
gius senate rezoliucijos 319 pri
ėmimo atžvilgiu. J. J-tis

muno”, A. Mikulskio stilizuota 
“Rambyno baladė” ir “Vestuvių 
baladė”, J. Gruodžio “žvejai”, 
B. Budriūno “Ant mariu”, M. 
Petrausko “Gegužinė"daina” ir 
eilė kitų. Tautiniai šokiai visi 
labai nuotaikingi ir muzikiniu 
atžvilgių išbaigti, nes mišrus 
choro'ir kanklių orkestro paly
da yra geriausia lietuvio dvasios 
išraiška, kurios jokie akordeo
nai negali parodyti. IŠ tautinių 
šokių pažymėtini "yra šie: Suba
tėlė, Lenciūgėlis, Oželis, Kalve
lis ir Malūnėlis. Kanklių orkes
tras palydės moterų ir mišraus 
choro paskutinės programos da
lies dainas ir visus tautinius šo
kius. Taip pat Dana Bankaity- 
tė atliks solo kanklėmis lietuviš
ką rapsodiją, kurią sukompona
vo A. Mikulskis. Koncertas bus 
baigtas Irving Berlin “God bless 
America”..

Iš to kas jau paminėta galima 
spręsti apie programos įvairu
mą ir jos pakankamą svotą. O 
juk-kiek dar neminėtų liaudies 
dainų, kurias čiurlionfečiai visa
da gražiai ir jautriai atlieka, pa
likdami klausytojams neužmirš
tamus įspūdžius ?

Man yra žinoma, kad vyres
nio amžiaus mūsų kolonijos lie
tuviai labai norėtų išgirsti tokį 
koncertą, bet jie visada turi pro
blemų dėl nuvažiavimo. Būtų 

gražu, kad vieni kitiems šituo 
atvejū- padėtų, pasisiūlydami 
juos nuvežti. Taip pat vaikai, 
kurie bus koncerte su tėvais, ga
lės sėdėti su tėvais kartu, nors 
jie ir bus papigintais bilietais. 
Lituanistinių mokyklų moki
niams su grupių vadovais bilie
tai tik po du dolerius, nes nori
ma, kad blokiniais kartu daly
vautų ir pajustų mūsų tautinio 
meno grožį. Tai yra tik ši išim- 
tina proga visiems užgimti it

Gerb. Redakcija ir visi 
.įaujieniečiau ’* ' \

Gerai, kad Jūs rūpinatės Nau
jienų tobulėjimu, nes visur gy
venime vyksta pažanga, einama 
pirmyn. Aš ir asmeniškai esu 
suinteresuotas, nes man jau 83 
meteliai, o lai ir akelės pradeda 
netaip gerai matyti, ilgiau pa
skaičius pradedi! raidės mirgė-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.

Dr. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik____ —___
Minkštais viršeliais tik _ ________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai- Dabar tik_________

kuhimnoje n pači o- 
<<» Kisifigerį:
k i in August 1975 
i >TKulcd President 
n an agreement 

conce<kd approval of 
I invasion and control 
, Lithuania^ Eston i u 
(.zecholsovakta, Hun- 

llunKinia, Bulgaria, East

LIETUVOS VARDO KILMĖ '
Daugelis, pori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijąvo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių

Kisinąeris turi 
pasitraukti

“Kissinger must go” taip ra
šo Fred Schlafly “Conservati
ve Digest” žurnale š. m. gegu
žės mėnesio numeryje. Nieko 
nebūtų nuostabaus su’ tokiuo 
išsireiškimu,, nes šiemet yra 
rinkiminiai metai ir politikie
riai Vieni kitems purvinus jų 
marškinius skalbia. Mums lie
tuviams H. Kisingerio laikyse
na rusų komunistų pavergtos 
Lietuvos atžvilgiu yra negeis
tina. Straipsnio autorius žurna-

nupaišytąs paveikslas, kuris Jonas Vaznelis, akompaniatorius 
vaizduotų' tą -paltį, kaip ir pa- Alvydas Vasąitis. Programą 
statytoji klėtelė. Juk mes ją ne- puošia visų trijų programos at- 
pastatėme iš

Lietuvoje. >
Graikų marmuro stulpai tą 

patį reikštų ir popieriniai. Man 
atrodo, kad žiūrovui svarbu tų 
laikų menas vaizduojąs Graiki
ją ar Lietuvą iri pigiau atseitų.

Be to platforma turėtų kas 
nors lydėti, kaip kad mačiau ki
ti darė. -Automobilį papuošė, 
jam davė vardą, kad čia veži
mėlis Lietuvos ar Graikijos ir 
dalyvauja parado skaičiuje. Nors 
ir lietui lyjant, paradas pavy
ko labai gražiai ir įspūdingai.

Dar apie Lietuvių Fondo
' koncertą ir vakarienę

Dėl kitų 'Įsipareigojimų kon
certe nedalyvavau, šiandieną ga
vau iŠ p. Vytauto Katkaus kon
certo — vakarienės programą 
ir “Naujienoms” paremti auko 
20.dpi.’čekį.

Spaudoje jau daug kartų bu-

Birželyje baigiasi mano pre
numerata, tai kad nereikėtų 
jums gaišti siunčiant raginimą, 
įdedu M) dolerių čekį. Lai Ims 
$26 už prenumeratą, o likusieji 
$14 lai eina į Mašinų fondą.

Gaila, kad dabar daugiau ne
galiu. Man reikia su gydytojais 
pasimatyti ir esu geras kostu- 
meris vaistinių. O tie dalykai 
brangiai kaštuoja.

Be Naujienų būtų liūdnas gy
venimas. Kai jos kurią dieną 
nateina, tai ta diena būna tam
sesnė. Todėl meno gėrių geriau
si linkėjimai ir tiems, kurie jo
se rašo ar kitaip dirba, ir tiems, 
visiems geriems tautiečiams, 
kurie jas skaito.

Antanas Rapšys 
Norco, California.

rąętų, kaip kad likėjų nuotraukos.
I Po programos vakarienės me
tu kalbėjo Lietuvių Fondo val
dybos pinn. Dr. Antanas Raz
ma. Koncertą suruošė Detroi
to apylinkės vajaus komitetas, 
vadovaujant Vytautui Kutkui. 
Prcjgrąmos spausdinimo mece- 
natai Danutė ir Leonas Petro- 

' niai. Programa perskaitęs ra- 
■ dau surašytus visus lietuvių 
Fondo Detroito apylinkės narius 
viso 278, kurie Įnešė 57,266 dpi. 
Jų tarpe yra16 tūkstantininkų. 
Be to, 16 asmenų tik pradėjo 
mokėti savo nario įnašus įneš
dami 310 dol. Taigi jie visi suau- 
kojof’57;576- dol.- -

; JAIT-.IŠĖJO Iš SPAUDOS
Liūdžiaus Raštai

* •»' .- * '- 'L-' ... \ - / .
O Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
K PETRONeI.es LICDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
v ; j . 88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
’■ pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILL.

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
.............................— - - ■

$8.00

Dar nebuvo spaudoje paskelb
ti šie asmehyš: Atminimui įna- Gilys ir Raimundas Butkus. Iš 

, šai padidinti: Stepo Ujasevičiaus rečiau girdėtų dainų pažymėti- 
iki 200 dol. dabar sesuo Zinaida nos J. Gaidelio “Naktis prie Ne- 
Įljasevičiutė Įnešė 23 dol., Ma
rijonoJanųkaičio iki 400 dol. — 
dabar žmona; V. Janukaitienė 
Įnešė 117 dol.( Konstancijos Ple- 
chavičienės iki 450 dol. — da
bar Pranciška Balandienė įne
šė 100 dol., Priešlėktuvinės Ap
saugos Rinktinės liktinių atmi
nimui įnašas padidintas iki 1,000 
dol. — dabar iš Stasio Barvydo 
palikimo per Juozą Televičių 
įnešta 500 dol. Dr. Aleksas Zo
tovas pasižadėjo savo įnašą pa
didinti iki 1,000 doL, papildomai 
įnešant 500 dol. Jonas švbba da
vė pradinį 10 dol. įnašą. Vajui 
pasibaigus Elena Musteikienė 
Įamžino savo mirusį brolį Alek
sandrą šumskį su 100 dol. įnašu, 
o Stasys Bartkus padidino savo 
įnašą iki 200 dol. Viso po šio va
jaus Detroite ir jo apylinkėje 
yra 288 Lietuvių Fondo nariai, 
kurie įnešė į Lietuvių Fondą 
60,703 dol, A. Sukauskas
čįurlioniečiai Fordo auditorijoje

. ’’ ■- ’ v

JAV Jubiliejaus proga De
troito Lietuvių Bicentennial Ko
mitetas užsimojo’ šį sekmadienį 
gegužės 16 d. 3 vai. p. p. Fordo 
Auditorijoje pademonstruoti mū 
su tautinį meną saviesiems ir ki
tataučiams. Auditorija yra Res
tauruota ir buvusi akustikos pro
blema pataisyta su pusės mili
jono dolerių suma ir dabar yra 
viena iš geriausių koncertų sa
lių Detroite.

' * ■ - >

, Ryšium su Jubiliejaus iškil
mingumu ir su respektu Čiur
lionio Ansambliui. Komitetas pa
rinko pirmaeilę salę Detroite, 
kad mūsų dainos, šokiai ir mu
zika būtų jatUkti prideramoje 
-aukštumoje. Taigi Komitetas, 
kuriam vadovauja inž. Jurgis 
Mikaila, daro viską; kad kon
certas pasiektų ir prašo Detroi- 
to, jo apylinkių ir Wlndaoro lio-

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

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

Sekmadienį,-gegužės 2 d. rytą, 
per ALB Radijo Klubo valandą 
paskelbė, kad paradas prasidės 
12 vai. ’ir'tęsis 5 vai., bet tiek 
nesitęsė. Amerikiečių radijo sto
tis skelbė, kad'dalyvaus 230 ve
žimų, bet dalyvavo kiek dau
giau. • '

Paradą pamatyti, o ypač sa
vąjį vežimą mudu su A. Grinių 
įsiruošėme kiek po 12 vai., nes 
kol paradas įsijudina iš vietos 
visuomet vėluojama. .Nuspren
dėme paradą. stebėti puškelyje, 
kad greičiau užbaigtumėm ste
bėjimą. .Vietą pasirinkome prie 
Chicago Blvd. Nuvažiavę jau ra
dome publiką besėdinčią ant sa
vų kėdžių bei ant blanketų pa
kraštyje gatvės. Belaukiant 
atžygiuojančio parado pradėjo 
lašnoti "lietus. Pasiūlau saivo 
kompanijonui pasislėpti nuo lie
taus antroje-pusėje stovinčios 
katedros tarpduryje, taip pa- 
darę nepralošėme.

'Netrukus prasidėjo ir para
das. Pirmoji platforma, lydima 
policijos, šonai išpuošti tautinės 
vėliavos' spalvomis, su užrašu 
“Bicentennial 1776—1976”. Ant 
vežimo stovėjo anų laikų unifor- 
imųotikąriaųbei uniforinuoti or- 
Įg^iKacijų .atstovai, kitas vežr- 
mąsiHappy Birthday 1776—1976 

■’ša^ ^ėzihKi: visokį ‘juokdariai, 
mržjoj^. bū^s raitųjų," pašto? ve- 
limąs ^^č^amas > asilu, mažas 
kariškis '^kas^ve^mąs su lais- 
Tv^st^iįfc7v^imas su.gražuo- vo rašyta, kad koncertas balius,

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje -

. AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti. įtakus į. krašto politiką. 102 psL-. Kaina $1.50.

Knygos . bus išsiųstos,. jei $1-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: - .

■ . .T- " ■

f . N A U J I E N O S,
1739 Sp. Halsted St, Chicago, BL 60608 \ .

Pravažiavo trumpakelniai vo- 
kie -iu bavarai gerdami alų ir šo- ž 

» ko linksmai, štai vežamas seno 
modelio Fordo automobilis, kele- 
tas pravažiuoja naujutėlių mo
derniausių automobilių. ■ Graikų * 
vežimas, gal ir marmuro stulpai. 
Kiek girdėjau, kad tas vežimas 
kainavo apie šimtas tūkstančių, y 

_ Fra važiavo daug kHų gražiai 
ę išpuoštų vežimų, bet kur visus S 

aprašysi; Vis dar laukėme pra- v 
važiuojančio savojo vežimo. CT 
. Mano bendrininkas A. G. sa- o 
kd, girdi mūsų vežimas bus gra- gš 
žiausias. nes jis jį padėjo puoš-.™ 

' ti;-Savojo vežirųo taip ir nesu- 
laukėme. Pravažiavo paskutinės 
policijos mašinos, o mes vis dar g 
žiūrime, kur gi mūsų gražusis 
vežimas. .Spėjome, kad kas nors 
atsitiko, taip ir buvo, pavažia
vus pusę mylios, sustojo moto
ras ir liko tarp 7 ir 8 mylios ša
lia kelio stovėti.

Baigdamas šį rašinį, norėčiau 
pridėti, kad ir' nevisai geriausią 
savo nuomonę. Nebūtina para-

Į duose turėti -didelį vežimą, pa- Kultūriniame centre gražiai pra- 
i kanka ir mažo. Stebėjęs paradą ėjo ir gerai pasisekė. Svarbiau- 
ir mačiau; kad daugiau buvo ma- šia tai, kad meninę programą 
žų vežimų ar platformų, kurias puikiai atliko Šie iškilieji dai- 
tempė paprastas automobilis, nininkąi-kės: solistė Dana Stan- 
Ant platformos pagamintas ai* kaitytė, solistai Stasys Baras ir Įpins, o mašinoms pasistatyti ir

gi jokių problemų nėra nes po
žeminis dviejų aukštų garažas 
talpina daug automobilių, o iš 
garažo visi ęskaliatoriais patek- 
'site tiesiai į auditoriją. Nepa
mirština, kad garažas bus ati
darytas tik 2 vai. p. p. Kurie bi
lietų nesate įsigiję per platin
tojus, galėsite gauti prie įėjimo. 
Nežinantiems tenka priminti, 
kad Įvažiavimas -j, garažą yra 
ant ant E. Jfferspn prie Wood
ward, prieš pat Fordo Auditori-

1800 So. Halsted St Chicago, UI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. ’4-5 .i TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Papratimas baisesnis 
už prigimimą

Taip ir teisingai sako lietu
vių patarlė. Dabar visur greit
keliuose yra nužymėta 55 my
lių greitis per valandą. Anks
čiau automobilistai šios ribos Į 
prisilaikė, tačiau dabar atrodo 
jau yra grįžę į senesnius laikus 
ir dažniausia važiuoja 70 my
lių greičiu per valandą. Sunkve
žimiai taipgi kelyje vienas kitą 
stengiasi pralenkti. Įvyksta ir 
dažniau autonelaimių. Už grei
tą važiavimą atrodo, kad ke
liuose dabar policija ir ma
žiau sustabdo tokių neklauža
dų, kurie yra pavojingi ir vi
siems kitiems tvarkingiems au
tomobilių vairuotojams.

J. J-tis

Ši v metu balandžio 25 Joniškiečiu Klubas minaįo savo 50 mėty veiklus sukaktį. Valdyba pries metus 
paėmė Polonia Greve $alę ir ruošėsi svarbiam minėjimui. Didžiausi rūpesčiai gulė ant klubo pirmininkės Julijos 
Sačiauskienės. Ji iš anksto susitarė ne tik su muzikais, klibėto jais, bet ir su programos dalyviais, kad minėtą die
ną būtu savo vietoje. Sečiauskienei daug padėjo kitos valdybos narės, matomos šiame paveiksle. IŠ dešinės į kairę 
paveiksle stovi Joniškiečiu Klubo nutarimu raštininkė Aitoinette Kabys, kasininkė Valerija Samuolis, iždo globė
ja Emilija Survila, pirmininkė Julija SaČiauskienė, vicepirmininkė Elena Vengeliauskienė, ir iždo globėja Birutė 
Rašinskienė. į * r . - A.’ Nuotrauka Malętp

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND
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lėtė iš komisijų ir komitetų, o kiti putys ffiėj.. Išėjv r*e
iš paprastų komisijų, bet iš pačios galingiausios — tary
bos.

> Mes jau vakar nurodėme, kad haujai atsiradusieji
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metams .$30.00 
pusei metu _____________ $16.00
vienam mėnesiui $3.00

politikai pradėjo darbą ne iš to galo. Jie atmetė kiekvie
nam kultūringam žmogui susitarimo metodą, ir bandė 
pritaikyti visuomeniniame darbe primetimo metodą. Jei
gu būtų turėję kantrybės tartis, tai būtų ir susitarę. Jie
manė, kad gražiomis kalbomis jie Įtikins daugumą ir ga
lės lengvai primesti savo valią ir Įsitikinimus. Kalbos bu-

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00 
pusei metu ________  , $16.00
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams,$26.00
pusei metu—$14.00

Užsieniuose:
metams  $31.00 
pusei metu _____   $18.00
vienam mėnesiui ----------- $4.00

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Rengiasi naudoti “teisėtus būdus”
Amerikos lietuvių dauguma labai atidžiai sekė ir 

seka kelių atvažiavusių lietuviškų politikų naujus veik
los metodus- Jie sekė garsias jų kalbas, stebėjosi dažnai 
šaukiamais suvažiavimais ir gana plačiai išgarsintais 
Įvairiausių tarybų posėdžių aprašymus. Priimta rezoliu
cijų ir padaryta nutarimų eibės, bet pirmyn mažai pasi
stūmėta.

Dėl nepaprasto veržlumo, ambicijų ir didelių užsi
mojimų, jiems buvo atiduota Amerikos katalikų spauda. 
Jeigu kuriems pasiryžėliams tos spaudos neužteko, tai 
jie Įsikūrė savus žurnalus, kuriuose skleidžia savo Įsitiki
nimus, griauna kas jau paseno ir atgyventa ir stengiasi 
visiems įdiegti naujas mintis ir naujus metodus.

Jau vakar nurodėme, kad jie ėmėsi suorganizuoti vi
sus Amerikos lietuvius Į vieną didelę Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę. Jeigu amerikiečiai būtų nieko neklausę, 
tai šiandien mes būtume turėję visus lietuvius didelės 
Bendruomenės nariais. Amerikoje klausti leidžiama. Čia 
galima klausti Įvairiausius klausimus. Jeigu organizato
riai būtų sugebėję atsakyti Į tuos klausimus, tai dar bū
tų buvę pusė bėdos. Į visus klausimus sunku atsakyti,, bet 
jeigu būtų atsakyta bent i kelis pagrindinius klausimus, 
tai dar būtų pusė bėdos. Jeigu organizatoriai būtų paaiš
kinę, kaip ta didžioji Bendruomenė tvarkysis, kokiais 
principais bus sprendžiami Bendruomenės savivaldos rei
kalai, tai darbas būtų pasisekęs. Organizatoriai mokėjo 
gražiai pakalbėti apie Amerikos lietuvių nepadarytus 
darbus,- bet jie nepajėgė papasakoti,kaip naujoji Bend
ruomenė tvarkysis.

Nepajėgimas atsakyti Į kelis pagrindinius klausimus 
privertė anksčiau Amerikon atvykusius ir Lietuvos lais
vei vieną kitą dalyką padariusius lietuvius atsargiau su
tikti visas po Antrojo Pasaulinio Karo atneštas naujoves. 
Jie nekliudė naujiems organizatoriams, bet jie laukė re
zultatų. Jie norėjo pamatyti, kokių vaisių duos tie pasi
ryžėliai, naujų darbo metodų skelbėjai. Ilgai laukti ne
reikėjo. Nespėję suorganizuoti didžiosios Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės, jie jau pradėjo tarp savęs peštis. 
Vietoj vieningos lietuvių organizacijos, jie pradėjo šalin
ti tuos lietuvius, kurie tikėjo tos naujos Bendruomenės 
reikalingumu ir bandė Įsitraukti Į josios darbą- Vienus

vo gražios, bet labai dažnai jos buvo tuščios, negyveni
miškos, praktiškam darbui nepritaikomos. ::

Po dvidešimt ar daugiau metų intensyvaus darbo, 
suvažiavo pačios didžiausios ir lietuviškiausios Vidurio 
Vakarų apygardos atstovai priėmė kelias įdomias rezo
liucijas. Vienoje iš pirmųjų rezoliucijų suvažiavusieji 
prašo apygardos valdybą kreipti daugiau dėmesio į litu
anistinį švietimą ir jaunimą. Matyt, kad iki šio meto bu
vusios valdybos nekreipė Į tai reikalingo dėmesio, o tre
čioji rezoliucija šitaip skamba: -į-

“Suvažiavimas paveda apygardos valdybai išaiš
kinti JAV Lietuvių Bendruomenės registracijos rei
kalus Illinois valstijoje ir atitinkamais teisėtais bū
dais sutvarkyti kai kurių asmenų ar organizacijų ne
teisėtą pasisavinimą ir naudojimą Lietuvių Bend
ruomenės vardo naujai Įkurtoms organizacijoms.” 
(Draugas, 1976 m. geg. 10 d., .4 psl.) .,_ ,
Illinois valstijoje organizacija jau veikia virš 20 me

tų. Ji šaukia susirinkimus, ruošia renginius, ima pinigus 
ne šimtais, o tūkstančiais, bet ji nepasistengė užsiregis
truoti Illinois valstijos Įstaigose, Organizacija gali būti 
labai didelė, ji gali planuoti dar didesnius darbus, bet ji, 
veikdama Amerikoje ir besirūpindama Amerikos lietu
vių reikalais, privalėjo užsiregistruoti tose valstijose, ku
riose ji tokį didelį darbą ruošiasi dirbti. Matyt, kad orga
nizatoriai gražiomis kalbomis ir rezoliucijomis buvo tiek 
užimti, kad nepasirūpino atlikti net pačio pagrindinio 
registracijos darbo. Jie turėjo laiko išmesti iš organiza
cijos ištisas Amerikos lietuvių apylinkes, dirbusias po ke
lis-metus toje Bendruomenėje, bet jie neturėjo laiko už
registruoti tos organizacijos.

Šitas klausimas dabar bus šiek tiek sudėtingesnis. 
Paaiškėjo, kad Cicero ir Marquette Parko lietuviai, su
siorganizavę Į apylinkes ir išmesti iš bendruomenės, pra
dėjo teirautis, ar mėtyto jai tūri teisę taip'pasielgti- Jie 
panoro pažiūrėti, kokias teises jie .turi ūnety^iš organi
zacijos lietuvius, kada jų pareiga buvo visus lietuvius 
-jungti. Jie panoro nustatyti, kuris -konstitucijos paragra
fas leidžia jiems išmesti apylinkes ir pasisavinti turtą. 
Netrukus jie nustatė, kad tokios teisės jie-neturi, mes or-- 
ganizacija teisiniu atžvilgiu neegzistuoja ir kbKštitūci- 
jos neturi. Tada išmestieji išėmė Illinois valstijoje JAV 
Lietuvių Bendruomenės ča'rteri ir veikia pagal Illinois 
valstijos Įstatymus. • '

Laimė, kad suvažiavimas nutarė klausimą aiškinti 
“teisėtais būdais”. Jeigu jie būtų bandę aiškinti prievat- 
ta ar apgaule, tai klausimą išspręsti būtų buvę sunkiau. 
Dabar visi atidžiai seksime, kas turi teisę organizacijos 
vardu kalbėti, ar tie, kurie yra užsiregistravę pas Hfi'onis 
valstybės sekretorių ir turi čarterį, ar tie, kurie velke ir 
tebeveikia be jokio čarterio.
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š. m. balandžio 25 d. McCor
mick Place patalpose, Chica
goje įvyko Chicagos ir apylin
kių lietuvių didžiulė šventė —

d. prieš pietus, j 
Per pietos patiki 
pranešimų ir paša 
tus baigsis tik sek

demonstracija JAV 200. metų pietų. Eee, manau, 
nepriklausomybės paminėji- pranešėjai suklysti
mas, su iškilminga programa., ir Šį kartą. Lietus 
šituo minėjimu lietuviai JAV- ir anksčiau. Eidair 
ėms pareiškė savo lojalumą, klausausi. žinios
pagarbą, meilę ir dėkingumą.

Labai gaila, tiesiog apgailė
tina, kad lietuvių chorai, kai 
kurie solistai ir kai kurios šo
kėjų grupės toje lietuvių iškil
mingoje demonstracijoje neda
lyvavo. Ar jie, čia paminėtieji; 
tuomi savo nedalyvavimu pri
sidėjo prie lietuvių vardo išau
kštinimo ar pažeminimo airfe- 
rikieeių ir kitų 
akyse, aš nediskntuosiu, tai pa 
lieku išaiškinti jiems patiems 
ir plačiajai lietuvių visuome
nei. Man, 'afctodo, kad tie Atsi
sakiusieji dalyvauti yra nusken
dę grupiniame patriotizme, it kaip maža kūdra, 
kad grupės kėshis pastatė aukš 
čiau už visos lietuvių tautos ir 
visuomenės interesus.

Esu skaitęs spaudoje pri
siminimuose, kad prieš pirmą
jį pasaulinį katą lenkai tiaž- 
nai kenkdavo įvairiems lietū- 
vių rengiamiems pbbuvfSmš, 
špektaktiamš ir kitiems rengi
niams; Petrapilyje, Maskvoje, 
Rygoje ir, net, mūsų pačių 
sostinėje Vilniuje, kad lietu
vius pažeminus -okupantų ru
sų ir kitų -tautų akyse. Bet tai. 
buvo svetimieji, lenkai; kurie

J. VENCLOVA
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nės. Lietus gali bai 
madienio vakare, 
iš miego pabudino 
Pasiklausiau. Lietu 
vėju smarkiai k( 
miegamojo langą. (

pagalvo jau. Naktį i

truputi po šeštos. š 
praaušusi. Vis dar ■ 
ja. Pusiau apsireng 
fronting pasižiūrėti 
kaip atrodo lauke, 
paplūdusi vandeniu

užsisuku -radio. -ir 
oro žinių, žinios 
kaip vakar vakare.

su sniegu, vėjas — 
tų 25 myliosAper ve

tos priešai. O tad patys lietu-! 
viai stengtųsi kitus lietuvius 
pažeminti amerikiečių ir kita
taučių: akyse, tai pirmas atsi
tikimas lietnv’ių Tautos istori
joje. Ir šitos juodos, šlykščios,

tos istorijos lapų jau niekados 
nebeis triūsime. Iki šiol tokiais- 
darbais užsiimdavo tik pusiau 
išprotėję lietuviai komunistai, 
kurie besąliginiai ir aklai tar
nauja Maskvai. .

' Labai tenka apgailestauti, 
kad prie to niekšiško ir-nešva
raus darbe savo -nagus prikišo 
dienraštis “-Draugas” 4r radio 
“Margutis” '(jau užsidaręs), -at- 
susakydami, net, už pinigus- 
skelbti lietuvių rengiamą -JAV 
200 m. nepriklausomybės mi
nėjimo šventę. ' •

Kelionė
Kiekvienas šventės pasiseki

mas ar ’nepasisekimas labai- 
•dažnai’ priklauso ir nuo bro Są
lygų. Tuomi buvo susirūpinę 
-to minėjimo rengėjai ir patrio-' 
tiškbji lietuvių Visuomenė.

siems lietuviams lėk
Apie 11 vai. paši: 

taigą — laukė Eėt 
ir audra. Ketai kad 
taip baisiai atrodo, * 
kia vandenyje “įsi 
nėjimo šventę Vretto 
žiuoti, nors ir aknto 
Reikia gelbėti lieti

Valgydamas pietų 
tą pasiklausau -oro 
Žinios nė truputį > 
Lauke temperatūra 
ižai, tėiškia netoli'i 
jas šiaurės -tytų 30 
valandą -greičiu. Ta 
■vėjas, bet tikra andi

Apsirengiu šiltai 
lietsargį ir išeinu į 
Išplėtęs lietsargį, pr 
audrą, šiaip taip 
pirmyn į. Califorfiij 
Čia apsižvalgau. Au 
matyti, bet ir mato 
bai -menkas, Už kė 
jau beveik nieko h< 
darysi, reikia laukti 
vos galiu rankose re 
gero -dar -suplėšys. -R 
tis kur prie namo ė

Prieinu prie artimiai 
tiesa -čia šiokia toki 
■lengviau ir lietsargį i 
sniegas su lietum ne
kiai bekerta į akis, 
bėda, medžiai' užsti 
sekimą, iš toliau i
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has ruožo traukinys paima apie 
tris tūkstančius keleivių. Elek 
triniai traukiniai važinės grei
čiau už dizelinius. Vilnius-Kau
nas ruožo kelio ilgis 113 kilo
metrų.

Bendrai Lietuvoje pirmasis 
gel eži nk elis pradėjo ve i k ti 
1862 ritėtais. Elektrinis atsira
do po 113 metų. (ELTA)

pos politiką. ‘\5.
Prezidentas Fordas Baltuose Rūmuose praeitų me

tų liepos 25 d. priėmė Alto pirmininką Dr. Kazį Bobelį 
ir SLA prezidentą Povilą Dargį ir pareiškė jiems, kad 
Lietuvos aneksija nebus pripažinta. Šį pareiškimą girdė
jo ir Aloyząs Mazewskis, nes ir jis-tada buvo pakviestas 
i Baltuosius Rūmus. -Prezidentas Fordas šiandien toliau 
nuėjo. Jis rašo, kad JAV remia Rytų Europos tautų lais
vės ir nepriklausomybės siekimus. p

fae foniniai Leip^go pavaka
rio mugėje buvo apdovanoti 
net keturiais aukšto meda
liais. Medalius laimėjusių ga
minių ^pavyzdžiai rodomi š. m, 
balandžio 1 d. Gimtajame 
Krašte. Deja, užrašai kirilica 
atrodo taip — (SSSR). Rodo
mi Panevėžio ‘'Ekrano” gamyk. 
los kineskopai Ir Kauno ga-

Dr. Valiūnas Ilgesni pasikal
bėjimą turėjo su dr. Jonu Va
laičiu, Altos vicepirmininku, 
abiejų organizacijų santykių 
ir veiklos klausimais.

Be to, dr Valiūnas painfor
mavo, kad yra. susitarta su 
PLB pasikeisti r y š rninkais.

Taryba patvirtino savo na
rio Stasio Lūšio Bostone suda
rytų Teisių ir Politinę Komisi-

305) nurodė, jog danai dar ir dabarvandenį bei jū-> 
rą vadina “vand”. Gi prof. W. Maciejowski (76-88) 
aiškiai tvirtino, jog vendų vardas paeina nuo lietuvių 
kalbos žodžio vanduo.

siatši nėra štfsipižinę Šfi šiuo virdu/famuo (vendais) 
vokiečių (germanų) padermės nuo pradžios savo .ry
tinius kaimynus Vadindavę”, -

Tai papildo pfrof. dr. F. Paudfer* (95-85): ‘*fWntet 
slavai gertūanų boro pavadinti vendų v^fdii, karte 
jiems patiems tisai svetimas boro ir taip gf jis ap
tarimui neišaiškinamas. Taip Vendų rsrdšS ptrftrfau 
tfu© ankstyvesnių kaimynų bato ptrkefttrs tfrt stn- 
vų.,.”. Prof. J. Abercromby (1-255) rašė: “Aš tttfe trofti 
Wend is not applet! by the Slova to themselves, but 
only by Teutons to their Slav neighbours’*. J

---- (Bus doogiau) ■ ? •

[vedė elektra varomus
. " . traukinius

Pirmi elektriniai traukiniai 
ruožas Vilnius-Kauans ir Vil- 
nius-Trakai buvo paleisti 1975

tojai, tiksliau tariant, Baltijos jūros pakraščio gyven
tojai, kaip ir pastebėjo prof. dr. T* Sulimirski (121- 
14): “Plinius Senasis mini vendus, kaip gyventojus 
prie Baltijos jūros vakarinėj Vyslos pusėj’’.čia dr. 
W. Kęstrzynski (66-76) konstatavo: “Jau prieš Kris
taus gimimų vendai buvo apsigyvenę Pameranijoj ir 
Baltijos jūra jiems dar buvo Vendų jūra”.

Senieji rašytojai (Plinius, Ptolemaeos etc), maža 
žinodami apie šiaurės rytų Europą, vendus priskyrė 
prie germanų. Tačiau patys germanai vendais vadino 
savo rytinius kaimynus,7 kaip. ir nurodė p ačią germa
nų istorikas prof. H. flirt (56-17Ž): ^Germanai savo 
rytinius kaimynus vadino vendaiš”.

O kadangi slavai užėmė vendų kraštą, tai germa
nai ir slavus vadindavę vendais. Prof. dr. W. Thom
sen (128-4) pastebėjo: “Bendrai senobinėj litera turo j

tarė prabangiai g pagyventi. Jiš 
norėjo, kad jo prabangą pama
tytų ir jo buvę draugai. Susikvie* 
tęs juoSj jig aprodinėjo savo na* 
mus ir gyrėsi, kad yra net trys 
plaukiojimo baseinai. .

— Trys baseinai ? L_ nustebti 
draugas:1 t— Ar nė perdaug?-į.

— Matai, viename šaltas van-» 
dū6, kitame karštas, o vienamė 
visai nėra •vandens, atsakė 
turmoils.' ,

— Suprantu, kad gali būti su 
šaltu it su karštu vandeniu. Bet 
kam reikalingas tas tuščiasis/

Na; ifiatai, -—paaiŠkind fur- 
tuėliš, — mbn tik dabar paaiškė
jo, kiek daug mano senųjų pa
žįstamų iš viso nemoka plaukti. 
Tai jiėms taš trečiasis.- i bJ

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

feldto dokrinos- reikalą. Marzewskiui labai nepatiko 
“velniškai neaiški” Kisingerio pozicija šiuo reikalu ir 
prašė patį prezidentą tarti jam ir‘Amerikos lenkams ofi
cialią JAV poziciją šiuo svarbiu Rytų Europos klausimu. 
Be kelių kitų dalyku prezidentas Fordas le'nkų veikėjui 
Mazewskiui šitaip rašo " "MB

“Aš galiu uztikriiiti tamstą, kad ■ nėra jokios” 
Sonnehfeldto dokrinos”, kuria Jungtinių Amerikos 
Valstybių Rytų Europos politika būtų “ tvarkoma. 
Ši administracija yra priešinga tariamoms pažiū
roms, paskelbtoms įvairiuose spaudos aprašymuose: 
Tie spaudos pranešimai jokiu būdu nepavaizduoja 
mano pažiūrų Rytų . Europos klausimu, ir aš esu tik
ras, kad jūs tai suprantate. . / - ? \

Kaip aš šių metų balandžio 2 dieną Milwaukee 
mieste pasakiau, kad‘Jungtinės Amerikos Valstybės 
prideramomis ir taikingomis priemonėmis remia 
Rytų Europos laisvės, ir tautų nepriklausomybės 
aspiracijas. Aš esu griežtai priešingas bet kokioms 
taip vadinamoms įtakos- . sferomis, ir. keliais atve
jais aš šią savo poziciją padariau formalia įvairių 
diplomatinių dokumentų dalimi Mano' padaryti ofi
cialūs vizitai į Rytų Europos valstybes ir mano pak
vietimas Rytų Europos valstybių vadų apsilankyti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse aiškiais patvirtina 
šią politiką. Tai politika, kurią as'kantriu patvaru
mu tęsiu ir nuo kurios-Jungtinės Amerikos Valsty
bės nenukryps.” (Dziennik Zwiazkowy, 1976 m’, geg.

Netiksliai perduoti, o dar netiksliau nurašyti sekre
toriaus Kisingerio pavaduotojo Helmuth Sonnenfeldto 
pareiškimai, padaryti Londone suvažiavusiems Ameri
kos diplomatams Europoje, lietuvių spaudoje savo laiku 
sukėlė didelio susirūpinimo. Amerikos Lietuvių Taryba 
rašė laiškus valstybės departamentui ir kongreso atsto
vams, o spaudoje buvo pasklidęs gandas, kad amerikie
čiai, norėdami tęsti detentės politiką su dabartinias 
sovietų valdovais, pripažino ar rengiasi pripažinti visas 
sovietų pretenzijas į Rytų Europą. Jeigu šių sovietų 
pretenzijų nepripažins, tai nebus taikos. Sonnenfeldtas 
neva pataręs diplomatams vairuoti šia krypimu ir siek
ti taikos. Ši Amerikos ir Vakarų valstybių politika So-' 
vietų Sąjungos atžvilgiu pavadintą Sonnenfeldto doktrina

Naujomis nuolaidomis sovietų valdžiai susirūpino 
ne tik pabaltiečiai, bet ir visa eilė kitų ' Rytų Europos 
tautų gyventojų. Jie kreipėsi Į kongreso atstovus, vals
tybės departamentą ir pačią prezidentūrą. Jie norėjo 
pirmiausia nustatyti faktus ar tokia doktrina atsakin
gų Amerikos pareigūnų yra priimta ir ar paskiri vals-

venime. Buvo reikalaujama, kad valstybės sekretorius 
Kisingeris padarytų aiškų pareiškimą Sonnenfeldto 
doktrinos reikalu, bet jis- visą laiką~esąs labai užimtas 
ir nieko tuo reikalu parašyti- negalįs. Kongreso atsto
vams jis pasakė, kad Sonnenfeldto. pranešimas buvo ne
tiksliai. perduotas į Washingtona, o neapdairūs laikraš
tininkai reikalą labai jau išpūtė. Kongreso atstovas Der- 
winskis, girdėjęs Kisingerio aiškinimus, pilno vaizdo ne
susidarė ir prašė patį prezidentą klausimą viešai paaiš
kinti.

Tuo tarpu pats sekretoriaus pavaduotojas Sonnen
feldtas padarė pareiškimus spaudai. Jis pareiškė, kad 
jo pranešimas Londonan suvažiavusiems diplomatams 
buvo netiksliai perduotas, vėliau dar netiksliau komen
tuotas. Jis pareiškė, kad JAV nepadare, nesirengia da
ryti Sovietų Sąjungai jokių nuolaidų- Šia proga jis pa
reiškė, kad JAV ne tik pritaria pavergtų Rytų Europos 
tautų laisvės ir nepriklausomybės aspiracijoms. Lietu
viai, rodos, tokiu valstybės departamento pareigūno pa-

nones, Alemani, Varini, Sidoni, Rugundi, Vangioneš, 
Carini. Prof. F. Owen “The Germanic People”: Am
brom, Jutes. Angles, Danes, Nervi, Sitones ect

—Šiek tiek apie germanų vandenvardžius

Visai panašiai gailina pasakyti ir apie germanų 
senuosius vandenvardžius: Dr. G. Muehlmann “Ver- 
zeichniss der geschishiličheri Namen”: Manus (upė), 
Isala (upė), Albiš (Laba), Sala, Visurgis (dabartinis 
Weser) etc. Dr. L. Wilser (151-109) germaniškomis 
upėmis laiko: Albte, Abula, Arą, Arula, Alara, Scal- 
dis, Isara. Siga ir t t

Apie vendus ■ i.-. «

Dabar tenka atskirai paliesti vendus ir gotuš,-.ku
rių genezės nagrinėjinio klausimas susiejamas dangų 
moj politiniais motyvais, d ne vien atsiremiani įįsto- 
riniuž fakfus. • ■ ’

Pats, vendų bei vandų vardas įvairiai istorikų ra
šomas: Venedi, Veneti, Ovehedoi, Wind, Wend, Van- 
dili, Wenden, Vattdil, Vandi, Wundi, VmtelU Vande- 
li, Vandeh, Wandalen, Wendi ir pail. j-.

Prof. T. Poesche (100128) nusakė, jog jų vardas 
paeina hWo Sėho Žodžio “vand’\ kuris reiškė Vandenį, 
ir tokiu būdu vehdai buvo vandenų gyventojai (“Wen
den sind demnacfi Wasserlente’*). Visai panašiai ma
nė ir prof. L Adeliing (3-361): “žddte Wėhd, Wand. 
Vend daugely) sefiosė kalbose reiškė vandenį, 
Prof. dr. S. Cross (18-8) priėjęs išvados: “the Wends 
would deWtc ’lhis appellation behig. water dwellers 
or lake dwellers’' — tnndeną gyventojai.
tojai.’*

Taip pat prof. N. Deržavin (23-24) vendus laiko 
vandenų bei pajūrio gyventojais. Dr. L. Wilier (151-
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t. tuvoje. Užsienių Reikalų Mi- 
dr. Va nisterija 1919 m. įsteigė savo 

j" ilgesnį ■ informacijos biurą, kurį .pava 
šū Mr. O’Neal,! dino ELTA, žemės ūkio mi

nisterija 1925 m. gruodį pri3ėi 
jo leisti žurnalų “žemės Ūkiš’7 
po kelerių metų žurnalą leido 
Žemės Ūkio Rūmai. . - A 

. Sųvo sukaktuviniame nume 
tyjė dabartinė žurnalo rfedėkči 
ja apie anuo metu įeistųjį žur- 
nalą rašo: “Tuometinės žemės 
ūkio ministerijos pradėtas teis
ti kaip žemės ūkiospecialis
tams skirtas iėidįhyš, žurnalas 
ilgainiui išbarė nemažą vagą, 
Skleisdamas ūkio mkslo ir ge
riausios praktikos žinias”.

Verta paminėti,, kad ir da
bartinis žemės ūkio žurnalas 
deda taip pat mokšl6 ir dabar
tinės žemės ūkio praktikos ži
nias bei kroniką. Savo ruožtu 
straipsniai bei žinios dažnu at
veju gaubiamos sovietinės 
“evangelijos” priedais. Tira
žas: ' 1925 m. — 876; 1935 — 
1,757;.1955 — 10,000; 1975 — 
26A13. . '<?■?-

tiniausios keltų ir lietuvių kalbos. Prof. F. Owen 
(93-70) rašė: “Taipgi germanų kalboj yra daug kel
tiškos kilmės žodžių.” čia dr.' į. Taylor (127-232) nu
rodė: “Teutonic (Germanic^ speech ir nearer to Lit
huanian than to any other Aryan langu age. According 
to the other theory, the ancestdrs of the Teutons aqui- 
red it from ancestors of the Lithuanians".

Vienok germanų kalba labėį daug pasikeitė, nus
tojo pirmykščio pavidalo: Pagal tą patį dr. L Taylor 
(127-28) germanų kalba 5 amž nustojo daiktavvardžio 
keleto linksnių ir įsivedė linksniavimui artikelius.

Germaną asmerią vardai

Kad senovės germanų kalba buvusi artima lietu
vių kalbai, parodys senieji germanų asmenų vardai, 
čia patieksime didoką skaičių. Senovės germanų var-

Prnf. G. Werle “Die aeltesten germauischen Per- 
sonnamen*: Agilo. Subilda, Ariovistus- (karalius), 
Arminius (vadas), Ascaricus. Atalus. Batemariūs (ka
ralius). Bando. Bisnla, Burdo, Ca t io\ įcus (tikis), (.ra
tilo. Gundoniadus (rikis), Hariobaudes (rikis), Hario 
inundas (rikis), Ihar (vadas), LaniogaisiŪS, Malob&ii- 
des (karalius). Marafaadus (didikas), Mblldio (didi
kas). Mcdericus (karalius). Agenaricns, NasuS (rikis) 
Raudo (didikas). Sido; Simo (karalius)-, Teuloboduš 
(karalius). Teutomeres. Segeles (rikis-), Vrius (kara
lius). Vadomarius (karalius). \Dr.Jo (karalius), Ta
nius (karalius), Vitilahius.

Germaną kilčių vardai _ \ į

Germanų kilčių vardai, aplik h pas atskirus auto
rius: Dr. G. Muehlmann “V’erzcichniss der geichichlli- 
chen \amen”: Cauci, Istavmies. Ingavctodš, Cknbri, 

ĮTcutones. Angli. Hermiones, Osi. Quad^ Suevi, Setn-

Dabar jau turime , ne tik sekretoriaus. Kisingerio 
pavaduotojo Sonnenfeldto oficialų pareiškimą, bet turi-

Las Vegas teisėjas K, C. Ha
yes visiems pretenzijų ieškoto
jams pataria-' apsiraminti ir pa
laukti iki -bus išaiškintas testa- 

’mento teisėtumas, t. y.r ar jis 
_ytk tikras šr fiktyvi, j - . ' >

reckis, inL Edmundas Cibas, 
ekonomistes Vytautas Mačys fr 
redaktorius Jackus Sonda — 
nariai. z

Posėdžiui pirmininkavS Liti 
das Tamošaitis, sekretoriavo 
Bronius Bieliukas. (ELTA)

Kanadiečiui aukoja ‘X 

laisvės kovai

Toronto apylinkės Tautos 
Fondo atstovybė nuo 1976 m. 
sausio 1 d. iki kovo 1 t y. 
per du mėnesius, surinko Tau
tos Fondui — Lietuvos laisvi
nimo reikalams — 6,763.50 dol.

- > - • , . . .

Aukotojų sąrašas ilgas, auko- 
fa nuo 250 iki 1 dol. Ypatingos 
pagarbos vertas šios Tautos 
Fondo atstovybės atliktas dar
bas ir pasišventėliai darbiniu-

Dienraščio kainas:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_________________ $30.00
pusei metu_____________ $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui________$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

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.

15 cents per copy.

ELTOS INFORMACIJOS
Vilkas rengiasi

/ išleisti ^7OŽ5O

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Tarybos posė
dis, įvykęs 1976 balandžio 30 
d., Kultūros židinyje Brookly- 
ne, svarstė š. m. Vliko sąmatą, 
kurios projektą paruošė Val
dyba. Sąmatos projektas buvo 
ilgai diskutuotas ir su. nežy
miais papildymais priimtas, 
šiems metams numatyta 70,- 

450.00 doL išlaidų. 1975 m- bu
vo skirta 56,450.00 dol. Sąma
tos padidėjimą lemia pašto, 
darbo, medžiagos pabrangi
mas. Be to, yra įvesta ir naujų 
sumanymų. ? . ■

Smulkesnę sąmatos išlaidų 
apžvalgą duosime kitame El
tos numeryje. Sąmatą Tarybai 
referavo finansų reikalams 
Valdybos narys Algis Vėdec- 
kas.' Prieš pradedant sąmatos 
svarstymą Vliko pirmininkas 
dr. K Valiūnas painformavo 
Tarybą apie bėgamąją tarp tau 
tinę politiką ir dviejų mėnesių

Valdybos -. veiklą. Daugiau 
buvo sustota ties. Helsinkio su
sitarimais ir dabar lietuvių vi
suomenėje varoma akcija, kad 
tie susitarimai ė būtą, signatarų 
vykdomi. Perdiskusijas šiuo 
klausimu, pranešėjui iškėlus 
mintį, kad Lietuvai Konferen
cijoje nedalyvavus, Konfėrėn-j 
cijbs nutarimai ' jos • nesaisto, Tas,- leidžiamas Vilniuje, savo 
daugumos narių ta prasme ir 1975 m. 12ubju nunierin nu* 
buvo pasisakyta. ni savo, 50-jų leidimo sukaktį.

Būvb - nagrinėti ii- Valstybės Tik šis žurnalas ir ELTA So- 
Departamėnto aiškinimai dėl vietų okupuotoje ■ Lietuvoje 
jč pareigūno Sonnenfeldto pa* leidžiami tais pat vardais, kaip 
sisakymų Rytų Europos ir So-ijie buvo leidžiami laisvoje Lie 
vietų Sąjungos klausimu

Tarp kitų klausimų — 
liūnas, paminėjo savo 
pasikalbėjimą 
kuris '1975 rudenį vadovavo 
jaunųjų: amerikiečių politikų 
ekskursijai į Sovietų Sąjungą 
ir svečiavosi Vilniuje. Iš pasi
kalbėjimo paaiškėjo, kad pa
našių ekskursijų galėsią būti 
ir daugiau, todėl’ekskursijų da
lyviai turėtų būti’.geriau apš
viesti apie Baltijos valstybių 
padėtį sovietinėje okupacijoje.

Dr. Valiūnui teko > prietauti 
su senatorium James L. Buck- 
lėy. šio ilgesnio pasikalbėimo 
pToga buvo paliesti • Lietuvos 
reikalai ir patirtas senatoriaus 
pilnas mūsų bylos supratimas 
ir noras dalyvauti Lietuvos by
los gynybbjįe. (čia verta pami
nėti, kad tokį savo nusistaty
mą senatorius au parodė: 1974 
m. gruody, vykdamas į Mask
vą, sen. Buckley iŠ Vliko paė
mė lietuvių politinių kalinių 
sąrašus ir juos Kremliuje panau 
dojo)^ . s

reiškimu pasitengdno ir, šit j klausirac daugi? -t nebekėlė. 
Tuo tarpu lenkai nei sekretoriaus Kisingerio, nei jo pa
vaduotojo Sonnenfeldto pareiškimais- netikėjo. Jie gir
dėjo ir skaitė atsakingų pareigūnų pareiškimus, bet jie 
norėjo išgirsti paties prezidento žodį tuo reikalu.

Aloyzas Mazewskis, Susivienijimo Lenkų Ameriko-

trims mėnesiams
viepam mėnesiui

Kanadoje:
metams —____
pusei metu___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
me tams _______________ ► $31.00
pusei metu__________ —. $18.00
vienam mėnesiui________ $4.uQ

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So, Halsted St./ Chicago 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. “

ternalės organizacijos pirmininkui Mazepškiui. Mums 
atrodo, kad dabar turėtų pasibaigti visos; abeonės pre
zidento Fordo pozicija ne tik pavergtos Lietuvos, bet ir 
visų kitų rusų pavergtų Rytų,Europos tautų atžvilgiu.

tybės atstovai* jau pradeda ją taikyti praktiškame gy-^Esame laimingi, kad prezidentas FbMas ~ Lietuvos „0*- 
verginio eigą geriau'pažįsta, negu kitų pavergtų tautiį- 
Jis Amerikos Lietuvių Tarybos narių buvo tiksliai infor
muotas apie visus sovietų prievartos veiksmus. Jam yra 
žinomi lietuvių liudijimai, padalyti Kersteno komitetui, 
jis savo bibliotekoje turi ir pačių lietuvių išleistą doku
mentinę medžiagą. Yra pagrindo manyti, kad lietuvių 
paruošta dokumentacija padėjo prezidentui Fprdųi su
sidaryti nuomonę apie komunistinės valdžios ekspansiją 
ir norą pavergti laisvas pasaulio tautas. Žinios apie Lie-

J. VENCLOVA

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

(Tęsinys) 
t

Germanų religija

Iš Juliaus Caesario (I)e Delio Gallico. 6, 21) suži
nome. jog germanai garbinę saulę, mėnulį, ugnį. Taci
to (Germania) - liudijimu, miškai bei alkos pas ger
manus buvę jų šventyklomis. Iš visu medžių, anot J. 
Grimm (45-42). germanai labiausiai vertino ąžuolą, 
taip kaip ir pas senovės lietuvius buvo. Medžiuose gv- 
venusios ir germanų mirusios sielos.

Pradžioj germanų dangaus dievas buvo Tiw. Ti- 
waz. prilygstąs indoeuropiečių dievui Dyaus. lietu
vių Dievui. Pagal prof. F. Owen (93-197), Vodin per
viršijo Tin (Tiwar.) ir pasidarė vyriausiu germanų 
dievu (“Vodin had displaced Tin as the chief god...”).

Fjorgyn. Fcrgnnia buvo germanų audros dievai
tis. kuris leisdavęs žaibus padangėj. Dr. (i. Wilke 
(150-114) tolygino: “Pagaliau Fjorgyn. kuris aiškiai 
pilnai atatinka lietuvių Perkūną ir indų Parjpanya”.

Anot prof. dr. J Negelein (90-41). germanų saulės 
dievaitis ant balto žirgo lankydavęs pavienes triobe- 
les. Germanai turėję ir daugiau dievybių: Saga (poezi
jos deivė). įdurta (jaunatvės deivė). Herta (žemės dei 
v< ). Velcda. Lokis. Gerda etc. be to. dar undines.

A pir germaną kalbų

K op jau minėta, germanų protėvyne buvusi keltų 
ir lieluviu kaimvnysk j. Tad ir germanų kalbai yra ar-
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PR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS

' 2858 W. 63rd Street
■ - - *

Valandos pagal susitarimą.

t e

, SUSIRINKIMŲ

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski 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
Talaf. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
8S0 SUMMIT STREET J 

ROUTE 58, ELGIN/ILLINOIS“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON'

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5649 

1 Relief.: 388-2233 1

** " **'— A.^, ,,'AuA»*

St. Louis, III., mieste jauni vyrai parkinimo aikštėje mokosi kaip naudoti jachtą. Jie...... w . - - - . - — . . .. _ turi
pasigaminę triračius, kurie varomi burėmis. Kai vėjas geras, tai ratukais jie gali labai gražiai 
pasivažinėti parkinimo aikštėje. Išmokus įkinkyti vėją ratukams stumti, labai lengva tą patį pada
ryti ir su valtimi. Amerika yra įvairiausiu išradimay kraštas. Čia išradimą gali užpatentuoti se
nas ir jaunas. ■ > \.T

• - OFISO V ALANDOS: '
Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vai-, 
aniradk penktadienį nuo 1—5. tied 

£r šestad. tiktai susitarus. "

DR. PAUL V, DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

Westchester ComnHinity klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 10.
‘-ux VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį B—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-272E

RhiZ.: QI 8-0873

DR. W. EIS1N - EĮSĮNAS 
AKUŠERIJA tR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia. skambinti’ 'Ml 3WH. ■ _
- - TEU— BE 3-5893 ’

DR. JL B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 
ODOS UGQS —CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandas pagal susitarimą.

CSKAGOS LIETUVIŲ NAŠLIU, NA- 
SLTOKIŲ ir pavienis klubas gegužės 
men. 14 d. 7 vai. vakaro Mukia prie$- 
pusmetini susirinkimą, turis įvyks 
Vy&u salėje, 2455 W. 47th St. Narių 
dalyvavimas būtinas aptarimui klubo 
svarbių reikalų. Suinteresuoti įstoti į 
klubo nąrius yra maloniai kviečiami 
atrilankyti. Po susirinkimo bus vai-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

L \ 9 K M
"Visa darykite be nriurmėjimy ir svyravimu kad būtumėte nepeik

tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iikrypusios giminės 
tarpe. J v tarpo jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pik 2:14, 15.

Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 
aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- 

W V”^CinkaU:j sekr^i skusti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke- 
____L------------------ lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri-

IITHUANTAN NATIONAL demokra- mums reikia kol esame Kristaus mokykloje., Esant Dievo vaikeliais 
' klubas šaukia susirinkimą, kuris i ~ \ _ ............__

ivyks trečiadienį, gegužės 12 d. Vai- ______
ČaiSo salėje 4258 S. Maplewood 7 UHaiktoją ’ .
vai. vakaro. Po susmukimo bus vai-1 
sės. ’

Bronė Žemgutis, proL rast

mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu Ir dėkingumu ir musų lūpos 
turi girti, ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy-

vinčio traukinio automobilis su 
3 paaugliais 17, 16 ir 15 metų 
buvo sutraiškytas. Crayslake 

susidūrime žuvo du jauni suau
gę vyrai.

7 žmonės sudegė 
name 6015 S. Halsted

Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Vėltii po mirtie#", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: " , ,

F. ZAViST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 
y ’ ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

WWWW»VVWėWWWVSW«W^V^WWWV*WW,VW*WaWVi

TĖVAS !R SONUS
________________.

Trijų aukštų apartmentų na
mui staiga, užsidegus, gaisre žu
vo 7 asmenys, du iš jų 4-5 me
tų vaikai, trečias 17 metų ber
niukas atbėgęs kitų gelbėti pats 
žuvo; viena gyventoja užsimu
šė, iššokdama iš trečio aukšto 
pro langą. Gaisro priežastis bus 
tiriama. Ugniagesiai įtaria, kad 
padegimo būta, kadangi pirmame 
aukšte- staiga atsirado didelė 
liepsna, kuri beregint užblokavo

■ ' .'-t.. i'.r_

ta, o tik.sudaryta komisija, nau
jam susirinkimui sušaukti. ,š. m. 
vasario 1, d. susirinkime buvo iš- 
-rinkta valdyba, bet padarytas 
nutarimas nepriklausyti nei vie
nai apygardai — nei RLB nei 
LB. Tokiu būdu atsirado trečia 
bendruomenė. /

Tokiai padėčiai susidarius, 
buv. 1975 metų, valdyba kreipėsi 
Vidurio Vakaru Apygardos pir

mininką* prašydama nurodymu,' 
"kam kasos knygą su pinigais iT 
pateisinamais' dokumentais per
duoti. Apygardos pirmininko 
nurodymu, kasa su dokumentais

• buvo perduota Apygardos Val-> 
~x_ •• TčT

. — r aujienas ga ma uzsisa- . žaliukų buv. valdybos na- 
-.yti telefonu, skambinant ad- Į^.
.niiiistraęijni .darbo valandomis. 
Taip f;/, kviečiama skambinto 
arba rašyri, prašant siusti susi- 
pažininmi. I^Lttouimo vajaus 
proga : N a-u jier-os - yra siunčia
mos susipažinimui -2. savaites 
nemokama i pagal ga utiis pagei- 
dąvimus ir galimu skaitytoju 
“išręstos.'

PATlksUNIMAS
■ . ■ ■■ • ’ v

š. nū balandžio 23 d. “Nau
jienose”, žinutėje iš East Chi
cagos, Ind., tūlas “East Čika- 
giškis”, tarp kitą reikalų, užsi
meną ir .apie LB East Chicagos 
apylinkės buvusią valdybą, kad 
“...išsivežė kasos knygą ir žaliu

kus j Marquette Parką ir dar 
-jiki šiol neprisiųntė pakvitavimo, 

kam tą turtą. įteikė”. ' . ’L -1
• Į tokį užmetimą, paaiškiname: 

1975 m. gruodžio 7 d. įvykusia-1 
me LB East Chicagos apyL su
sirinkime valdyba nebuvo išrink-

— Naujienas galima užsisa-

DR. K. k. N. MAS
*}T*Lr56i>4605?fr 485^4441^-

Q.F LS Al/ : > -

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

/Valandos pagal susitarimą. - .

Ofiso tel.: HE 4-1818 . . . - ’
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždarytą.

DR. FRANK PLECKAS
’ OPTOMETRISTAS .

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

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždarytą treč.

DR.. LEONAS SEIBUT1S 
inkstų; pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET .

Vai: anL'ad. Uuo I—4 po pTėfu. 
ketvirtad. nuo-5—1 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendri praktika/spec. MOTERŲ ligos 
Ofiso: 2652 WEST 59th STREET
" Te L: PR 8-1223?

OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

nagai susitarimą. * 
Atostogose iki gegužės 24 d.

V. Tumasonis, M. D., S. C
C H I R U R G A S 

2454 WEST 7Ht STREET
Ofiso halaf.: HEmlock 4-2123
Rwdv takto Glbson 84195 " -

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ra Undos 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 kojom 
(Arch Supports) ir 11.

2850 West 43rd St, Chicago lit. 60629 
TtftHx PRoapoet MOM

SKAITYK PATS LR ŽARA*? IM?
KITUS SKAITYTI
Naujienas

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

jom.'- Keturios “purchase” pre
mijos po 100 dol., kurias sukėlė 
moterų klubai. Dauguma premi
jų paskirstyta po 100 doL ir ke
turios po 25 dol. T ■ - . _ .'z

Tenka ir mums pagalvoti, kai 
mūsų menininkai nepalyginti pa
jėgesni ir geresnes meno paro
das surengia, bet jokių premijų 
už jų kūrinius neduodama. Ta
čiau mes irgi -turime labai daug1 
klubų, organizacijų, bet gal būt 
mums trūksta žinių apie mūsų' 
pačių kultūrinį gyvenimą ? Trūk
sta organizuotumo ir pagaliau 
nerūpi. Mes turime menininkų, 
kuriuos kitataučiai geriau įver
tina negu mes patys. M. ,š.

Dvejose nelaimėse 
žuvo penki žmonės
CHICAGO. Penkiolikos mi

nučių po yieną§ kito' tik skirtin
gose , vietose ^viem automobi
liams .susidūrus su; traukiniais- 
praeitą savaitgalį žuvo 5 žmo
nės. Spėjama, kad abiejų auto
mobilių vairuotojai nepaisė sig
nalų prieš pervažų.
į Prie Chicagos Heights trauki
nys automobilį nunešė per 300 
žingsnių, kur patekęs tarp jį at- 
stūniusio traukinio ir kito, sto-

visus išėjimus.

Kas buvo ryklio pilve į

—-

Laidotuvių Direktoriai

GALVĖSTON. — Texas. Mek | 
sikos įlankoj sugauto 400 sva-! 
rų ėvklio pilye rastas žmogaus 
žandikaulis, ranka, petys ir vie k 
nos kojos pėda. Nustatyta, kad r; 
valdžia deda pastangas iš to 
žandikaulio nustatyti jo tapa-> 
lybę.

riai - nepasisavino ir neišsivežė. 
Minimi “žaliukai” tebėra,- kaip ir 
buvo banke, , p banko knygutė 
su kasos knyga jr pateisinamais 
dokumentais .yra V. V. Apygar
doje. Rašančiam, matyti “žabu-' 
kai” vaidinasi ir neduoda ramy
bės. / ;
’ v - t

•buy. LB apyL pirmininkas 
O. Juodvalkienė,

. buy. apyl. jždiniiflcė.
. .... /. . . ■

Iš lenku dailės parodos
Nuo balandžio 26 iki gegužės 

8 d. Talman Federal Savings, 
5501 So. Kedzie Avė; vyko Po
lish. Arts Club 43-ji kasmetinė 
tapybos, skulptūros ir grafikos 
darbų paroda. Jury komisijoj 
buvo A. Cooper (Skupas), John 
Fabion ir Vernon Stake.

Išstatytą 111 darbų, bet iš 
didelio skaičiaus eksponatu pa
sigendame stipresnių darbų. 
Daugumą sudaro sacharinimai 
peisažai, ir kas būdinga, kąd tik 
tokie'ir nupirkti. Stipresnio pa
sirodymo negalima pastebėti. Iš 
tokio didelio skaičiaus, tik vie
nas kitas' paveikslas turi tapy
binės kultūros. Iš akvarelistų 
bus stipriausias Stan Dudek (4 
akvarelės) ir. Florence Kozlow 
medžio skulptūra “ČeHstas”.

šis lenkų dailės klubas peikia 
nuo 1926 metu. Jtfemų,‘kad turi 
labai didelį• rėmėjų; ansamblį: 
vien parodos komitetas sudary
tas iš 24 astitehų ir garbės na- 

- ’AS) Irių. Organizacijos bei pavieniai 
586-1220 'asmenys sukėlė'345 doL premi-

(Pr)- I

PERKRAUSTYMAI . ' “ ;

M 0 V i N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

•' ŽEilA KAINA 
R. 5 E R Ė N A 5 

Tel. WA 5-8063 -
— hiimim - --- - 1

M 0 V I N G
Apdraustas perkrausimas , 

is įvairi p atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place > - .
<FeL:. FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly ' Hills
GĖl IN Y CI A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMEfNTAS) 

gražiau®4?* Ir /aLdkal 
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
RCY R. PETRO (PUT?

5525 So. Harlem Aye* -

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
7 Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios p a pu oi bet

* Rnygg spintą «r lentyną.
i * K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įnšta, 5M2 psl.

K. Bielinit/DIENOJANT, gražiai V^ta, 464 psl. _
► • Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas.

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
;" i Prol. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

■ RIJA,, j dalis. 208 psk, jnšta — $3,00, minkštais air,
; geliais — $2jOO; fl 'gati^^S prl„ įrišta'— $3,00. mink*

tais viršeliais _____ .L__ ________ r............ .............. .
‘ Prof. S. Kairy*, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.

Kipras Sielini*, GANA TO'JUNGO,” 492 psL. minkštais vir
šeliais. —____ y - \__ x___________ _

Juozas Liūdžiu*, RAITAI, 250 psl. _ __________ ...
P. Liūdžiuviena, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIOD2IŲ,

88 psL------ —.L. _______________ ____
Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlntaaJ

170 psl. ______ _____į._____ __________ ;__ _
M. Gudeli*, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai .- ------------------------------- ;----------------------
v į Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

' .. NAUJIENOS^

kokią

$6-00
$6.00 <
Gra- t

$5.00 '

$2.00 
$530 i

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halted St, Chicago, Di. 60608. — T»L HA LSI00' 1

Paskaitos
, Ch. Meno institute ketvirta

dienių vakarais-(6:15 vai.) vyks
ta nemokamas paskaitos su skai
drėmis apie meną. Publika gau
siai lanko tas paskaitas.

Ten pat dienos metu nuo 12:15 
min. paskaitos (pusė vai.) gale
rijose: Ekskursinės paskaitos, 
nors ‘ir trumpos, bet verta pa
sinaudoti. <

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1 1 ■ 7 111 11 "1 -

■- . NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su Žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1^20C lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos

J kaina $6.00, minkšti viršeliai. į '
'‘i pĄ* ” ' -<♦*• - '■ * - 'į

Persiuntimm pastų reikia pridėti dar 50 centų.

-NAUJIENOS
V * 1739-So. Halsted St,* Chicago, III. 60608

' ; - ; ' Ję?

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

•
- 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

4 - -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
*- - ■ ‘ - • 7 - .

JLi,. KNYGOS ANGLŲ KALBA -j
A< VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai okU- 

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Vėtai" 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 S3.00. Kietais viršeliais $4.00. " , 5

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gadina įsigyti atsilankius i .Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. - g

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Nieko neri gražesnio apie namus/ laip 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, 
kiiri vadinasi , A *

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

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Niurnos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už S1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeKį 
arba Money Orderį u mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 

į |h|SQ tokiu adresu: ' ‘ - .

1739 S®. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 60608
. ________ _______________* ___________________ _

■M

ū NARIAI: ?

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
.Direktorių 
Associacijos

—i . ............................

Ambulance
PATARNAVI
MAS DIENĄ

■ IR NAKTĮ.
★

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3367 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE’ Phone: LAfayette 3-3 5 72

GEORGE F. RUMUNAS
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, Ill. 974-4410

- - P. J. RIDIKAS
S.154 S®. HALSTED STREET ' Phone: YArds 7-1911

— MAVUKNOS, CHICAGO «, ILL— MONDAY. MAT 10 1976
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>1. Vi ni k<i.st ue i kilis orga-^ 
nizatorius, pirmininkauja East

ir Gary A. 1^ 
skyriui. Talkinant A. L. T. 
valdybai ir virtinėms organi
zacijoms, politiniai darbui

m<*ler\> o 21 x’X’rai; nuo 631A, 
j pki 1OU metų amžiaus, kuo ii|hm 
s j ypatingu nusjpclnę

pici-kultūrinėj Neikfoje. Minėtdj ] 
saloj kabo daugelio Chicagos

* 
licluvui po įlieta j.

Patricija Vaitkutė is (hi- 
rie aukšt. mokyklos ir Michael 

i A. Pieža iš St. Rita mokyklos 
‘gavo Marquette National ban- 
f ko stipendijos. .

Mari jos aukšt, mokyklos 
net mokinės yra priimtos į 

pasira.Švtu peticijų išsi- Nacionalinę . garbės mokinių 
ųsta 850(1 ir šiais metais jau jš-’'''augiją, tarp jų - Kąren, Pef 

------- 1 G e r likaitėi . . «.
(icš ta u tai te, - ISancv 

Geržaitytė, Lisa Gudelytė, Thet

vie tin tins 
politiniai

East Chicagoje ir Gary vyksta 
sklandžiai. Praeitais metais Lie 

!u\os laisvinimo reikalais ata
tinkamiems J. A. V. pareigū
nams i

j"

Už šį Beverly Schultz pasikalbėjimą su kiaule, vykusį IUchmpnd,
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siųsta 2235. T aipat pasiųsta ne: 
mažas skaičius laiškų ir tele

gramų.
— Edutardas (L Bogus^Qui- 

gley-South aukšt. mokykloj 
abiturienas iš Brighton Parko 
apylinkės, priimtas į Naciona
linę garbės mokinių draugijų 
ir bus aprašytas tos draugijos 
almanache. Jis yra sūnus lietu
viams žinomo finansininko Ed 
vardo Bogus, buvusio Stan 
darb Fed. Taupymo bendrovė-

ankšt.

‘draugijų, tarp jų — Kairėn Pef 
! ronytč, Sharon Ger likaitė< 
Bornadeta

VA. A.«fWV| HHQ OV MOVICi <JlkU>J Q-I VlISSty I*Viz

Va., tvarte, Kodako' bendrovė davė prernifa. Kodako vertintoj^ gru
pė gavo 300,000 panašiu fotografiįy, bet šis "pasikalbėjimas" pripa
žintas geriausiu. z L
pė gavo 300,000 panašiu fotografiįy, bet šis "pasikalbėjimas" pripa

/

rėsa Kalat, Galė Kazlauskaitė, pardavimų gegužės-14 d. nuo 
ryto iki 8 vai. vak. sa$’Q- salė- 

railė, Čelesta Macijūnaitė, Ire,- !^’, SoWestern AyęicSiam ; *** V V ■>* • • • • — '♦v. • >

Audra Kubiliūtė, Kristina Ku- 
.... j... ,

na Racevičiūtr, Dana 
naitė ir "Birutė Tąiyuiynaitė. ;

— Southwest Liqns klubas 
kasmet skiria premijas ir ruo
šia bendrus pietus gerinusiems 
apylinkės mokyklų sportinin
kams ir akademikams, šiemet

Bačifi-“ išpardavimui priimami dai k-
tai trečiadienį nuo 10 vai. ryto.

MAGDUTĖS” 
MARGUMYNAI

A » -

Naudint/i pttUiriniai

• Pirmoji visos 
Moterų-Teisių konvencija bu
vo, 1850 m«-spalio'23-24 d. Wor- 
cesterio mieste. Joje nagrinėjo 
~įneterų teisės; pareigos ir San 
tykiavimo’’ klausinius.

Taurusis jaus vynas j'-

AmerikostVynams kenkia,j>i-

Amerikos

je, o dabar esančio Grunwald1 (arpe tokiu 20 mokiniu yra pa-:
Taupymo b-vės viceprezidentp.jsi^nyj^ moksle . Valdmaras

- Catherine 4. Balsitis iš 
Park Ridge apylinkės pakvies
ta Į The Hall of Fame už nuo
pelnus apylinkei ir miestui. Ji 
yra sudariusi muzikos bei dai
nos grupę, su kuria veltui at
lieka menines programas lab
darybės draugijoms ir pelno 
nesiekinčioms organizacijjoms, 
Prieš 4 metus gavo vargnų 
kytojos diplomą, o dabar,-su
laukusi 66 metų, mokosi groti

šiemet bus pagerbtos’įvairių daiktų bei drąįmžių iš-gitara.

nio

Žukauskas iš Curie mokyklos, 
pasižymėjusi sporte Anna Ar
cus iš Hubbard ir taip pat pasi
žymėjęs sporte Stasys ■ Domi- 
kaitis iš Luther-South 
mokyklos. Iškilmingi pietūs 
bus antradienį Artesian resto
rane. Kalbės dr. Limman, pre
mijos įteiks klubo pirip. dr. 
James J. Gardner.;

— Amerikos:^ Legiono- Da- 
ridhs — Girėno pastas ruošia

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. •’ 

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

aukšt

ir kitokį dalykq^

. • Au<lrąi siaučiant jccperkū- 
nijai trankantis yra Jahai^pa- 
vojinga kalbėti teieffi®ajps*dvl

giėji vynai, todėl daugelwrakys’
bei dcniė'sjįsJ^-ypstą ‘j įi^ięhi-

SIUNTINIAI;! LIETUVĄ ' 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 « ’ 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairię prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

SHE

Tel. WA 5-2787

'■ laiduose -elektros indufięijos.
• Bespalvis nagams-* takas 

. stabdo kojinių bei panaši^rne- 
• džiagų irimą. Todėl mažas la
ko butelėlis pravartu turėti ran 
kinukuose ne tik nagants,--bet 
aprangos apsaugai.- ■ — m-

• Nuodinga gyvatė Įgelia tik
'vienoje ar dvejose vietose/ o 
nenuodingos padaro visą eilę 
įgėlimo žymių. ' \

s Nustojusi veržlumo sraig
tą. medyje sustiprina actas; ar
ba peroksido vanduo, įsisun
kęs į medį aplink sraigtui •• .

« Artėjant vasaros barš
čiams sunaudokite turimus bly" 
.nams arba tortams /mišinius, 
ypatingai su riešutų .arba vais- 
sių priemaišomis. Įvairus va-: 
bzdžiai juos mėgsta ir deda sa 

•vo kiaušinėlius. Kai kurie’ mo
ka įeiti pro fabriko feįpak3^'

' mus. . . ml
s Nedažytas • 

atbaido . daugelį vabzdžių, Jie

Artėjant vasaros .karš-

nius. pienas tokių garsiųjų vy- 
, nu via yengpų. Tokajušr--l^ji 
ba'tųjįj-vynų, karalhisi^s yiĮą 
kvapus, pątrąiiklaus ^aldunio, 
bet nepersaldus. neskystas ir 
nes 1

nu via Vengry Tokajušr

kvapus, pą#ąuklaus jąaldunie,

kilbus pafiaŠus į praScužų 
Sautėffi^Sautėr§ą7.’^75

Tokajus udarvtas iš vvnuo-

Vengrijos; plote Karpatų altai 
nėse, Pfafeno " paežerėse. Kitur 
tokios vynuo^§ neišsauga. To
dėl dėl ..Tokajaus varžėsi vaši 
•Europoj ’patingiausi karatai.. 
Ramanovų dinastina specialiu 
po tvarfetfcijųyo p a ėmusi .visų 
Tokajaus vyną, o carienės Ka-

MOVING — Apdraustas perkraustyirias 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas.
z AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
--- =x==—=======   ,--- - „ , . ....

SSJ

•JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui gkel-
Amerikos^ JietuvhĮ dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- 

biamas Naujienų platinimo vajus. ' ~

V WJIEN0S- tvirtai stoviu ir kovoja už ^Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

tiniais. ’ w

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Instttu-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgaliok

rijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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.

^Ujdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga
skeFddama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 

grandinę tolimesniems darbams "ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
t*'7 7----- j" ’ ’ " * ’ * ’ .............................................
mviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago Į e Ir Kanadoje metams — 530.00, puse> metų — $16.00, 

trims mėn.

h£LK WANTED — MALS 
a rt.-v DafPir.iąky jįt;ju» 

. . . AUTOMATIC SCREW* 
- -machine operators

Men to Set Up and operate 
No. 00G — OG-N’o. 2G 

Automatic Brown & Sharpe Machine 

1321 N. Wood St. — Gln'cago 
PHONE: 276-1312

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE C°K SALE 

Namai, Žemė —' Pardavimui

v

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE 
f $52 CICEROJE

(10/20/5/ UM)
, Pensininkams automobilių

U APDRAUDA
Amžius 62—80

778-22333. BACEVIČIUS 
^assKsasassssssssasBsą

istorinės praeities paroda, mi
nint JAV 200 metų Biscentennial 
sukaktį, apimanti 120 metų ’lai
kotarpį nuo .Benjamino Frankli
no lyoę^jpmimo.iki Thomas Jef- 
fersonoEjnirties 1826 m. Doku- 
mentaW:ir.nuotraukomis bus nu-.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIŠ

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I •W

j MUTUAL FEDERAL SAVINGS
rT £

2212 tv * Ccrmak Roai
PETKAS KAZANAUSfclS, Prezidentas r 

Chicago IV Vlrginir 7-7747

X-

Antradienis,<xcgužis-May 11 d., 1975 m.Chicago, Ill.G r.Di ci:
20540

^cr-
^ashij

TJ0<iical
!r,9ton.

YOU ;o;C^S
VL;C

°- c.

' The Fir$t aiid Greatest
Lithuanian Datb/ in America

iš'

>

šviesta-’to laikotarpio politinė 
jr k^Qr^e<y«i^la. t7Me<ižiaga 
surinka iš knygynų, muziejų
įvąir^artifaktaį,-laiškai ar įvai-^ 
ri <gy- 

epochoje. 
įSaUš^ ^parodos';sudaro. svarbių

1826 metų. Franklinąs, ir ’Jeffer-

ri < n^ibfabilij^’' kolčnistų
tA
Dalis5: -parodos' zsfldaro svarbių 
įvykių'chrenoįdgiją nud!706 iki

šonas vaidino svaršų -politinĮ ir 
gių, aa^n^tik nėditištiline į*™ w^neieWdkQs ir 

fe- - {'Europos gyvenime.
,Ci.Į'V-’7Įk-'-ri 'įJ'-’S'-': t

Parodą, finansuoja IBM kor-

socialinį vaidmenį' Amerikos
/

x; BU TŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS — VALDYMAS —

NOTA RIAT AS — VERTIMAI. ’
J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. “BACEVIČIUS —. BELL REALTY
7 ' INCOME TAX SERVICE’

6455 So. Kedzie Ave.

V >

v

778-2233

f

prafena^paežerėse. Kitur

dėl dėl, Tok a jaus

Ramanovij -dinąstiria ‘spęcidl^ 
po tvarkiu; / buvo p aėmusi .visą

terinos Didžiosios vyno rūsius 
saugojo neb Specialus kazokį 
dalinys. " . G'U

r dalinys. ‘ Miškinyte

Fra nidi n M Jeff ers on

DeL MIRTIES šeimoje skubiai par
duodama Marquette Parke 2-jii aukš
tu mur. rezidencija. Skambinkite sa
vininkui 77SO917 arba 925-6897.

PIRKIT PELNINGUS
- NAMUS''

*

The l.hhuaaan Daily
Published by The I uhu^ntan News PuBinhicj Co.. Inc.

1739 So. HaUted Street, Chicago, 1U. 60608 
HAymarket 1-6100

Oru' Million Lithuanian 
In The I mu d Stairs

.B<?-

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci?
. _ " , ~-—J 

mokesčiai. Puikus investavimas.
GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu

tu mūras. Geros pajamos. Savininkas

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb.

Mūro garažas. I vakarus nuo Kedzie.

cero Ąye. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.
> gerai išlaikytas 4 puošniu bu-'

Snansioja. - J
NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 

butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje.

va -j^htoūh. iiuansuoj si lijjyi kot- 
poracija. ši -paroda buvo kilno-

Paryžiuje, .
Varšuvoje, Londone,, New Yor- ? 
ke, -o dabar Chicagoje  ̂JŠ Chica- -

jama užsienyje
.’•'r’T • - •

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeŲ 436-7878

gos-bus perkelta i San Francis- - • 
jėte/KaHibrnija.. M. š. .j»;;^alifornija

Studentu paroda
3 ■' Chicagos /Meno institute nuo

gegužės 14 iki birželio/ 13 d. 
’vyks -instituto studentui darbų 
paroda. Parodoje bus- tiktai pa- 

Chicagos Meno institutu Jie* rinktieji darbai, kuriems skirtos
-v

BUSINESS' CHANCES 
Biznio Progos

INVESTUOKITE NUO $2,500 IKI 
$10,000. Jūs esate garantuoti 16% 
už jūsų pinigus ir ^atsiimsite origina
lią investavimo sumą ne vėliau, kaip 
per 3 metus mėnesiniais nuošimčių 
;išmokėjimais. Jūsų pinigai- bus sau- _ *- ' _. J • ■» 5

ūz jūsų pinigus ir ^atsiimsite origina-

. pos 4 d< bus aįidaryta ir 'tęsis jstipeiidijos arbaFellowship. Dar-i

. iki rugsėjo n^astinė' ir Ubai Įvairūs, — 
he dailės; paroda, bet iAmetikos i jnas, projektai ir pan
iki rugs  ̂o -5^ nėį^astinė ir | bai jtairūs taikomasis 'me-

raudonmedis s

per 3_ metus mėnesiniais nuošimčių 

.gojamr naudojantis banku.
?5 TUS .ESATE GARANTUOJAMI 

NIEKO NEPRALAIMĖTI
Skahibmkite Mr. ALLEN angliškai

LUKSUS apartmentų 2 aukštų mū-
- ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
: metinių pajamų. Perkat už <$65,000 

? GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au-
- to — mūro garažas^rti,vienuolyno.

Tik $28,800. 7 -

t 4 BUTU gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette ’ Parko bažnyčios — 
$45,000.

9 KAMBARIU mūras.; tinka paja
moms. I vakarus' nuo* ' Kalifornijos. 
Marquette Parke $23,300. _

PLATUS komercinis sldypas. Blo
kas nuo šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus; / -d' 7

ERDVUS 6 kambariu tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šeimai! Arti mū
sų ofiso :— $21,000. ‘

r GRABUS 2 butu mūras. . Atskirt 
?azo šildvmai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500. -

■- VISU mukiausias 15 metu 2 bit

arti Marquette' Parko bažnyčios —

moms. I vakanis'nuo* f Kalifornijos.

tų mūras. 2 šildvmai ir nn 2 vonias. 
Snecialistu statvfas negailint pinigų 
už Dranga. Marquette Parke —

cxn AAA ; X.

tarp-8 ryte ir 5 vai. popiet./

Tel. 338-3335 arba 743-9683.

nekenčia raudonrhedžio ąr ka
dugio kvapo.

8 Bananai, suvynioti į alu- 
minijaus popier, išsilaiko šal
dytuvo daržovių .skyriuose y- 
daug ilgiau. .
.. s 75 mylių per. valandą vG
jas jau yra vadinamas uraga
nu. . '

$ Vyresnieji amžhinii asme-
nys praranda jautrumą lūpo
se, bet nepraranda.galuose pir
štu.
‘ • Iš krautuvių kasmet pava
giama už apie<20 bilijonų. Nors 
<5% pavagia tarnautojai, o tik 
25% pirkėjai, bet visi pasta
rieji turi padengti visus nuos-‘ 
tolius.

— Lietuvos Prekybos Rūmų 
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d. Martinique 
restorane. Dar yra laika užsi
sakyti stalus.. /Bus jteikta 4 sti- 
pendij os mūsų -uoliems studen
tams ir rcikalingiemsT^pagalbosę 
Bus idomi programa;? Grandis 
šoks tautinius šokius,: nebus il
gų kalbų. Vakaro vedėjas bus 
dr. Vytautas5 P. Dargis. Dėl re

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumėruojant Naujienas tikslu sudaryti ' įnirtu T
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašin bet ir visne LWvHn« Z^T^QC1JU .saukite J. EAans, Jr.
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^ 737-8600 arba V. Samošką —

521-4558. '* (pr.)

$830, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn, —■ $230. Užsieniu©- —
*• — $31.00 metams, Susipažinimui siunčiama savaitę nemolomal. Į

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. CT
* S- ssr W M Mi M) M «R «SS MSB SHi M*. MM* ant «■» MM M-K 0* jn. -mis

NAUJIENOS, T
1‘ 39 . So. Halsted St„ J

Chicago, BĮ. 60608 į,

□ Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudu

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ___________________;_____________

dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

ADRESAS

i _ NAUJItNOS, CHICAGO «. ILL.— MŪNDaY. MAY 10 "167* "
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your mother’s holiday feast With two favorite couples •

į Xcxr dinner this weekend, be grateful for her gift package
\ -ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing’ mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5*

^siautė sweet green peas and a bottle of chilled wine are aU you 
.need for a post-holiday party. ;!.* --

tURKKT A UXING WITH STUFFING RING

Anything less than a 20-pound. turkey iroald. be an insult' to

į Sor dinner this weekend, be grateful for her gift package of. left-
u 11 a, IULIUO cb Tlh

mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5-

s H 1 package (6 m,) chickėn, 
flavor stuffing mix , 

1J4 cops vater
/ VW

£ 5-minute—cook frozen

j 3 cups diced cooked turkey y
' l.can.. (1A54 m.) condensed.’ 

cream of mushroom soup
2 tablespoostspimiento strips

• 2 taMespoons sherry Tifiej
- or water . :f

flavor staffing* mix
-r-— '■ / ./’

'! ‘3 ^ckaces (li ox. each)

f ■ sweet sreen peas

Prepare stuffing mix as directed on package, using cup?» 
‘ vater. Gently press into a greased 4-cup ring rnoed; keep warm. 
.Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warn. 
i Combine turkey, soup, pimiento, wine, and % cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture Just comes to a boCL 

>T7nmcdd stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into center of ring. Serve with remaining peas. Makm

*^ter. Gently press into a greased 4-cup ring motd; keep “varzEu 
, —-n MALCV4CXL UU. pUC&agC ~ £CCP TUTIR,
i Combine turkey, soup, pimiento, wine, and cup of the peas in 

«- saucepan. Cook and stir until mixture Just comes to a boEL 
vVmncdd stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and Into center of ring. Serve Tith remaining peas, Makm
< aerrlngiL t ■ ’

Nesenai išėjusi laukta
Juožės Vaičiūnienės knyga

. : TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS r r. O * ‘=

----  100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
‘iPersiuntimui .paštu reikią pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių.

%.

i

- -- 1. .-- T "

ĮįoPHIE BAR C U S
VALANDOS \

Visos programos iš W0PA,

3

1490 ¥5. A. M.r
Lietuvių kaioar T~rsdien nuo-pirma-

dienio;iki penstadienin 12:30— 
-1:00-v. popiet. —’ šeštadieni if 
, sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai

1:00 v. popiet.
, j.............

ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629v
f

T E B R A
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BREŽNEVAS NEDALYVAVO JAM 
SURUOŠTAME PAGERBIME 

Brežnevas norėjo užimti GreČkos vietą,
bet‘tos pareigos atitėko gen. Ust’movui

MASKVA, Rusija. — Praeitą šeštadieijį Maskvoje buvo'su
juostas didelis pagerbimas pirmajam partijos sekretoriui Leoni-
dui’Brežnevui, bet jis nedalyvavo tame pagerbime. Tvirtinama, 

inžinierių Dimitri jų,.Ustinovą krašto apsaugos ministeriu, vietoti 
mirusio Greškos. , -

tiievas nepatenkintas, politinio .biuro nutarimu paskirti

mirusio Gretos
Sovietą karo vadai siūlė kraš

to apsaugos ministeriu ir vyriau
siuoju sovietų karo jėgų viršinin-

>

ku. paskirti maršalus Kuilkovą
>-*- _ - <_ i- _-’į - - r

arba; JakubovskĮ;' bet politinis 
biuras parinko, inžinierių, kuris 
Sovietų'Sąjungą padarė atomine 
galybe.galybe.

Ustinovas generolo laipsnio
-- C' neturėjo . , ?_

-- ' - U-’ ' - . • ; ~ ~

Dabartinis sovietu karo va-
- -į .-'T- **;■. -'3 L-—'--’.'-’ '■

A

das baigė Leningrado kato tech
nikos institutą ir visą laiką _dif•

-• ■bo ’ krašto ; apsaugos darbuose
7 Jis j%uvof' vyriausias pienuotoj as 

ir vykdytojas atominio apsigin- 
; klavimO; Yarn labai gerai pažįs-

vySdytojas atoiuinio apsigin-

tama-’ kiekvienąatominiųginklų
■ ' - s ~ fe-'”' ' ■ .-.S1---

fazė, ''ri-- --’ •

*■7 *Poi ‘ - -~
kinęj kad ateities' karas bus ato-

’ "o karas todėl’ atomo ginklų 
specialistą padėjo' sovietų karo 
j ėgų priešakyj e. Inžinierius Di-

- •>V'’'

ifeuro nariai
- '/'h 
ąšiti-

Italiją sukrėtė du 
žemės drebėjimai 
ĮjpiNT, Italija.ŲDIN, Italija. — Praeitą sek

madienį Italiją/ sukrėtė dar du
žemės drebėjimai“ sukėlę didelę 
panika ir privertę bėgti iš namų
dešimtis.. tūkstančius, italu. ŠĮ
kartą labiausiai buvo sukrėsta 
visa Paduos ir , Veronos provin
cijos. ,

Oficialiai skelbiama, kad žuvo 
virš L000 žmonių, bet iki šio 
meto suregistruotų, šu nustaty
tais ir užrašytais žuvusių var
dais iki sekmadienio vakaro bu- 
' vv WMS J->ev icm-xo.; ucumhujw,

tais ir užrašytais žuvusiu var-

i

r
<•*’> 
v

j 5

• ■/. ■■

? ? YY."

K

' - ’ y--

•:h’

■*. -T'-V

>a

*' 0'

fe#
>^^7

. “’Az.

«ž:

■ - . > ■ -

7

-•
i*-.---’-. —, ■ 

' ■■■

-"--.U"'“-■‘i '

..'į^įL 
Y®...

A

■■'.fefefe—-T,;'

į

y-i:

^^'■■^Zfefe

NO. 112

3

A?

i

I
K

KSŠ, ' :

SU
M<£9

VALDŽIA NUTARĖ PERKELTI
IZRAELITUS IŠ JORDANIJOS
Patarė stiprinti JAV karo pajėgumą ir 

siekti taikos visame pasaulyje -i
BALTIMORE, Md. — Iš ilgos ir varginančios kelionės grižęs

.sekretorius Henry Kisingeris pasakė kalbą Chizuk Amuno sina
gogoje susirinkusiems žydams pasaulio taiką ir Izraelio ateiti lie- 
čiačnią kalbą. Pirmon eilėn jis patarė Įtikinėti Izraelio vadovus, 
kad jie tartųsi dėl taikos Artimuose Rytuose. Pradžioje buvo pa
sklidusios žinios, kad taika Artimuose Rytuose bus jėga primesta, 
jeigu Izraelio vadovybė nesusitaikys su Izraelį supančiomis arabų 

•vvalstybėmis.

Praeitais metais pačiame, Londono centre tškUo keli dangoraižiai. Iki šio meto aukščiausi buvo serųj bažny-
čiu bokštai, bet paskutiniais metais žymiai aukščiau iškilo plieno ir cemento dangoraižiai, kurie duoda vietos_ n.au-___ , , ... . ..

. jausiu įstaigų rastinėms ir laboratorijoms.

vp 812. Bet reikia neužmiršti,;
•Įkaddaugelis-miesteliuirkaimų
dar "tebeguli nepaliesti.

'mb karas todėl’ atomo ginklų
" • . - . J. c .. . . .' . - * -. ■ -

mitri jus Ustinovas buvo tiktai
pulkininkas sovietų armijoje,.

Italų karo -helikopteriai ap
leisti išgriautus namus bakteri
jas naikmančiomis/dųjomis, ka
ro vadovybė bijo, kad' nekiltų 
cholera, bet namai- dar neatkasti

-’^ GEORGE MEANY SUW Į
JIMMY CARTERIO PUSĘ

Turky premjeras labai rimtai įspėjo

bet jis tuoj au buvo ’paketas į
pilnos generolo laipsnį ir liepta
jam- valdyti krašto apsagos mi- 

. : nistėriją. ■
Paskelbta, kad Brežnevas

‘ ■ — maršalas’ ;f ;i

Sovietų karo- vadovybę jau
praeitais metais buvo paskelbu
si politinį gen. Leonidą Brežne-
vą sovietų maršalu.’,-Aukštiem^

. karininkams leidžiamame leidi-
nyje marš. A. Grečka aiškino, 
kodėl Brežnevas vertas būti mar
šalu: jis davė sovietų karo jė
goms viską, ką jos prašė; jis su
gebėjo tuos reikalavimus pra
vesti partijos ir vyriausybės pa-
sitarimuoše.,.

- Ankščiau sovietų karo- jėgų 
Vadovybė turėjusi sunkumų net
ir su komunistų partijos vadais, 
bet Brežnevas visą laiką prita
rė kariams. Politbiurą.s buvo da
vęs Brežnevui maršalo titulą, 
bet-pačioje Rusijoje žinia ne-

ir. lavonai neištraukti.

Ligoninės praneša,, kad sun-
kiai sužeistų žmonių • skaičius 

^prašoka 2,Q00, <F pastogės ne
teko 150,000 žmonių. Apie sek-

- ' _ Amerikos kongreso partijy vadus
WASHINGTONAS. D. C. —. George--Meany, Amerikos dar

bo federacijos prezidentas, pradėjo linkti Į Jimmy. Carterio pusę.
WASHI&GTONAS; D. C.

t

Iki šio meto jis rėmė sen. Henry Jackšono kandidatūrą prezidento 
pareigoms, bet pastebėjęs, jis vis dėlto neturi krašto gyveh tojų 
daugumos pasitikėjimo, patyrė savo pavaduotojui Aleksandrui

madienio vakare užregistruotus 
drebėjimus tikslesnių žinau dar 
nėra? Ifelai 
rrv»vlivron-f-i m-i nomdi m nonvuorc- •** .

Barkantii atsakinėti Į Jimmy Carterio telefono pašaukimus.

Aiškėja, kad Carteris kelis kar-

griūvantieji namaii jų neužvers
tu. • " . ’ • - i . . ■

buvo paskelbta. Naujienos tą 
žią skaitytojams buvo paskel
busios. . ■ ■ '

Brežnevą garbino Vladimir 
ščėrbadcy -'' ščerbackj'

Maskvoj k Suruoštame minė- 
jime svarbiausią kalbą pasakė 
ukrainietis Vladimir šČerbacky, 
politbiuro narys ir artimas Brež
nevo draugas.

Visa Maskva stebisi, kodėl ta
me .minėjime nedalyvavo pats 
Brežnevas. Minėjimo metu buvo
pakartotnai priminti visi jo gau
ti medaliai ir pažymėjimai, Dne- 

x prodžerŽinške, kur Brežnevas 
buvo gimęs, šeštadienį atideng-

šydarrias organizuotų darbinin
kų paramos; bet jo prašymas

Lockheed skandalo 
teismas Japonijoje 

■ " " ? ■■ , * 
Apygardos teisme 

prasidėjo byla prieš vieną Japo
nijos biznierių Yoshio >• Kodam a,

TOKIO.
A

nebuvo, duotas, atsakymas. Kai 
Carteris laimėjo Pennsylvanijos 
pirminius' rinkimus, tai Mėany 
patarė’ savo bendradarbiams- ati- 

, džiau sekti pirminių rinkimų re-

U Kalifornijai gresia" 
žemės drebėjimas?
Associated Press praneša, kad 

mokslininkai Įtaria, jog- San 
Andreas Plyšio (San Andreas

■ Fault) visu 100 mylių- ilgumu 
žemės pluta yra pakilusi per 10 
inčų aukštyn, kas reiškia, kad 
bręsta naujas žemės drebėjimas. 
Dešimt inčų (nyfkščių) pakili
mas atrodo per menkas kad reik
tų kreipti dėmesį, bet geologai 
tokį pakilimą skaito ženklu,, kad 
žemės.kevale -vyksta rimti persi- 
grupavimai.

Iškilimas ypač padidėjęs per 
30 mylių Į šiaurės vakarus nuo 
Los Angeles miesto centro ir 
apima mažiausiai 4,500 ketvir-

Ispanija .-\merikai 
aukoja Don Kichotą 

į; WASHINGTON AS. — Ispani
jos karalius Juan Carios Jung
tinių Amerikos Valstybių 200' 
metų sukaktuvių proga aukoja 
Amerikai 20 pėdų aukščio ir 56 
tonas sveriančią Don Kichoto 
skulptūrą, kuri birželio 3 dieną 
bus pastatyta' Kennedy Centre 
Washingtone. Cervantes veika
le “Don Kichot” vaizduojamas 
likimą žmogaus, kovojančio su 
iliuzijomis. Skulptoriaus Aure
lio. Teno darbo Don. Kichoto 

' (Quixote)'skuiptūra. pripažinfa ' 
kaip moderni, bet reprezenta
tyvi. bus pastatyta Kennedy 
Centro šiaurės rytų kampe.

Cr

lio Teno darbo Don. Kichoto

kurs iš Lockheed lėktuvų gamy-
bos firmos priėmęs,440 milijonų 
japoniškų jenų Capie $1.5 mili
jono)kyšį už pastangas paveik-
ti Japonijos valdžią;’kad’ pirktų 
daugiau Lockheed produkcijos 
—■ lėktuvų.7 ' ...

Kardinolo apologija
Bostono kar-BOSTONAS. — Bostono kar

dinolas Humberto Medeiros vie
šai atsiprašė South Bostono gy-
ventojų:už pasakytus žodžius, 
kuriais jis buvo atsisakęs betar- 
pininkauti siekiant taikingo ra
šių sugyvenimo toje airių dau
gumoje apgyventoje miesto da-

zultatus. ^Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas nenori,
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i
i
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Susirinkusiems Kisingeris aiš
kiai pasakė, kad nei JAV nei ku
ri kita valstybė nediktuos Arti
mųjų Rytų valstybėms,. kaip 
siekti taikos ir kokia ta taika tu
ri būti. Jis aiškiai pasakė, kad 
turės būti pasitarimai, derybos 

- ir susitarimai tarp kovojančių 
įšaliu, nes joms teks taikiai gy
venti.

Minėtos sinagogos vadovybė 
nutarė Įteikti Kisingeriui pažy
mėjimo ženklą už labai svarbų 
vaidmenį pasaulio taikos srityje. 
Savo kalboje -Kisingeris pagyrė 
žydų tautą, kurios narių tarpe 
yra toli matančių ir taikos sie
kiančių narių. Tai jau antroji 
kalbą, kurią sekretorius, sako.. 
Amerikos žydams.

Kad Izraelis pajėgtų-atsispir
ti Artimuose Rytuose veikian
čioms jėgoms, jis patarė Ame
rikos žydams remti JAV pastan
gas būti galingoms. Amerikos 
pajėgumas ginti savo šalį ir 
Įvesti taiką bet kuriame pasau
lio kampe yra būtinai reikalin
gas. Jis pareiškė, kad šių metų 
biudžetas leis sustiprinti JAV 
karo jėgas, kad jokia kita pa
saulio valstybė negalėtų kėsin
tis Į JAV nepriklausomybę. į 
Amerikos interesus arba kabi
nėtis prie Amerikos draugų. Jei
gu tiktai laisvės priešai pajus, 
kad JAV nėra pakankamai ga
lingos arba jeigu jos pačios ne
norės savo interesų ginti, tai tai
kos nebus.

Sekretorius Kisingeris pareiš
kė, kad Artimuose Rytuose tai
kos dar nėra. Padaryti keli svar
būs žingsniai taikai siekti, bet 
dar teks daug dirbti, kol taika 
bus pasiekta. Kisingeris labai ge
rai supranta sunkią Izraelio pa
dėtį. Jam aišku, kad dabartinių 
teritorijų atidavimas gali pa

veikti krašto vidaus padėtį, bet 
jis vis dėlto pateikia siekti tai- • 
kos ir pradėti pasitarimus.

Jeruzalė, Izraelis.
kabinetas pradėtą sekmadienį 
nutarė iškelŲ žydus, Įsikūrusius 
Izraelio užimtoje Jordanijos da- 

ioje dešinėje Jordano 
Izraelis įkurdino dido

ką žydų šeimų skaičių Jordani
jos žemėj, kurias arabai nepa
sisekusio karo metu paliko ne
dirbtas ir nenaudojamas.

Jordanijoje pravesti rinkimai 
j įrodė, kadp didelė arabų daugu
ma pasisakė už arabus, o ne už 
sąjungą su Izraeliu, davusių 
jiems geriausias sąlygas dirb
ti ir savo reikalus tvarkyti.

i s
s 
3 
ži

■ iy

a
^3
-I
■I

7

I1
’J

:“

Britu ministerio 4
Derybos Japonijoje
TOKIO. — Britanijos užsienių 

reikalų ministeris Anthony Cros
land atvyko iš Kinijos trijų die
nų vizitui Japonijoje, kur pra
dėjo pasitarimus su Japonijos 
užs. reik., ministeriu Kiichi Mi- 

i yazawa.
Informacijomis iš britų val

džios šaltinių, derybos vyksta 
dėl abipusės prekybos, kur Bri
tanija nori sumažinti iš Japo
nijos gaunamus japoniškų spal
votų televizijos aparatų, auto
mobilių ir kitokių produktų im
portą.
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.■ySpaudė netikras
• šimtadolerines

’-•‘NEW YORKAS. — Slaptosios 
tarnybos agentai miesto dalyje 
Bronx -susekė dirbtinų pinigų tainių mylių plotą.

j J Nors vargiai yra pagrindo ma
rie'buvo pagaminę 16 milijonų | nyri, kad žemės menkas pakili- 
sumos falšyvų šimtadolerinių : mas reiškia Įžangą Į žemės dre- , j , , • ii*“ 1 i x r\^ t .X. S- * 1

spaustuvę ir suėmė 6 vyrus, ku- j

kad naujai igrinktoji JAV ad
ministracija pradėtų kirsti dar
bininkų ■ unijoms. %

Turkų premjeras įspėjo-

JAV' politikus 4j
Ankąra, Turkija.^- Jeigu kon

gresas kuriais'-nors sumetimais 
n*
JAV susitarimo Su Turkija, tai 
josios kalbos negali būti apie 
bėt kokį- JAV ir Turkijos ap
saugos susitarimą, — pareiškė'

lyje. Kardinolas pasikalbėjime, 
su spauda pareiškęs, kad jis ne-

tvirtintų ’ dabar pasirašyto

falšyvų,, šimtadolerinių j mas reiškia Įžangą Į žemės dre- 
banknotų, sunkiai atskiriamų į bėjimą, bet 1974 metais Įvykęs 
nuo tikrų pinigų, 5 iš tų vyrų I drebėjimas Los Angeles (San 
suimti pačioje spaustuvėje su 3 Bernardino Valley?) kaštavo 64 
milijonais gatavų šimtadolerinių žmonių gyvybių.

Labiausiai gruntas iškilęs 
banknotų tebebuvo atspaustos miestelio Palmdole apylinkėje, 
dar tik vienoje pusėje, šeštasis kur Los Angeles administracija 
vyras suimtas prie spaustuvės 
automobilyje su $100;000 dirbti
nu doleriu. . -

nuo tikrų pinigų^ 5 iš tų vyrų ! drebėjimas Los Angeles (San

ir-13 milijonų dolerių “vertes”

perka apie 20,000 akrų naujam 
aerodromui statyti.

Mokslininkai žemės sritį išil
gai San Andreas Plyšį, nuo San 
Francisco iki pat Meksikos pie- 

- Gydymas nuo j tinio galo, aiškina kaip spyruok-i CHICAGO, ■i—-Gydymas nuo i tinio galo, aiškina kaip spyruok- 
premjeras Suleimanas-.Demirel. heroino vartojimo, kuriam JAV | lę, kuri palengva įsitempia ir

Turkai labai nepatenkinti JAV 
kongreso nutarimų neparduoti
turkams ginklų, kai graikai ruo
šė perversmą Kipro saloje, bet
kongresas nepatvirtins .naujai
aptartos sutarties j f «»

ketinąs vykti į South Bostoną premjeras* nesakė, Ką Turki-
“kalbėti, maldauti; prašinėti kaip 
daug kas mano, kad turėčiau. 

“Ko man ten eiti 7 Kad mane ak-

ja darys, bet-amerikiečiai galu
tinai turės išsikraustyti iš Tur-

išleido kelis šimtus milijonų do- , staiga atsileidžia, atpalaiduoda- 
lerių sintetinio narkotiko metho-( ma neapsakorrįai dideles ener- 
done pagalba nepasisekė. gijos jėgas.'

LIBANE PREZIDENTO RINKIMAI
TAIKOS NEGRAŽINO 

į'_į- -į. ■ v

Ispanijoj prasidėjo 
valžybos dėl sosto 
ESTELLA. Ispanija. — Vie

nas asmuo buvo užmuštas ir 23 
sužeisti, kai vienas “dešinspar- 
nis”. pradėjo šaudyti tremtinio 
karlistų lyderio Carlos Hugo Bur 
bon Parma vadovaujamą “kai- 
riasbarnių’' monarchists susi
rinkime.

Susišaudymas Įvyko, kai apie 
5,000 slapta grįžusio princo Car
los Hugo rėmėjų šalininkų su
sirinko Montejurra kalne Į sa
vo metinę sueigą, kur princo 
Carlos Hugo jaunesnis brolis ku- į 
nigaištis Sixtas turėjo iš kalno 
viršūnės pasakyti kalbą.

lyje. esa? 
pusėje.

Izraelio
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tas didelis biustas Brežnevui Kad 
Brežnevas.buvo maršalas, jis jau 
praeitais metais žinojo, šešta- 

4 j dięnio-susirinkimas, jam - vigai 
nebuvo reikalingas.

mentimis svaidytų 1” pasakęs 
kardinsiąs.

Kardinolo atsiprašymas buvo 
per sekmadienio pamaldas per
skaityta iš sakyklų aštuoniose

v

•i.

itijos ir visi -reikalai pakryps ki
ta kryptimi.

Praeitų, metų pabaigoje So
vietų Sąjungos premjeras Ko
syginas atvyko į Ankarą ir pa-

South Bostono-katalikų bažny-1 siūlė parduoti 1 sovietų ginklų
Hose. " " turkų taritorijai'ginti. --

M 4^..'-.T.'

. ... u ask?'?;

- f BEIRUTAS, — Aršios kautynės tarp krikščionių jėgų ir 
musulmonų kairiųjų sekmadienį visu įniršimu vėl prasidėjo 
, Naują prezidento Elišs Sarkis 
šeštadienio rinkimuose, išrinki
mas taikos negrąžino! kadangi 
kairieji musulmonai jo nepripa
žino. Politiniuose rateliuose vien- 
balsi*i tvirtinama, kad taikos

<iMalrt«si»_pr*<dw- ti.

tas nepasieks susitarimo šu mu
sulmonų vadu Kamai Jumblattu, 
kurs apie savo planus nieko ne
pasakė.

Atsinaujinusiuose kovose jau 
daugiau kaip 185 žmonės užmuš-

Pastatė galingą karo mašiną

Kol Amerikos kariai žaidė ka
rą Vietname, o
siuntė ginklus, sovietų inž. Usti
novas padarė Sovietų Sąjungą 
galinga atomo jėga. JAV turi 
11,000 tankų, o rusai turi 40,000.

vyriausybė ten

^^^3
JAV turi 1,081 raketas, o rusai J Vėsesnis 
turi l„680. Saulė teka 5:86, leidžiasi 7:58
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>1. Vi ni k<i.st ue i kilis orga-^ 
nizatorius, pirmininkauja East

ir Gary A. 1^ 
skyriui. Talkinant A. L. T. 
valdybai ir virtinėms organi
zacijoms, politiniai darbui

m<*ler\> o 21 x’X’rai; nuo 631A, 
j pki 1OU metų amžiaus, kuo ii|hm 
s j ypatingu nusjpclnę

pici-kultūrinėj Neikfoje. Minėtdj ] 
saloj kabo daugelio Chicagos

* 
licluvui po įlieta j.

Patricija Vaitkutė is (hi- 
rie aukšt. mokyklos ir Michael 

i A. Pieža iš St. Rita mokyklos 
‘gavo Marquette National ban- 
f ko stipendijos. .

Mari jos aukšt, mokyklos 
net mokinės yra priimtos į 

pasira.Švtu peticijų išsi- Nacionalinę . garbės mokinių 
ųsta 850(1 ir šiais metais jau jš-’'''augiją, tarp jų - Kąren, Pef 

------- 1 G e r likaitėi . . «.
(icš ta u tai te, - ISancv 

Geržaitytė, Lisa Gudelytė, Thet

vie tin tins 
politiniai

East Chicagoje ir Gary vyksta 
sklandžiai. Praeitais metais Lie 

!u\os laisvinimo reikalais ata
tinkamiems J. A. V. pareigū
nams i

j"

Už šį Beverly Schultz pasikalbėjimą su kiaule, vykusį IUchmpnd,
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siųsta 2235. T aipat pasiųsta ne: 
mažas skaičius laiškų ir tele

gramų.
— Edutardas (L Bogus^Qui- 

gley-South aukšt. mokykloj 
abiturienas iš Brighton Parko 
apylinkės, priimtas į Naciona
linę garbės mokinių draugijų 
ir bus aprašytas tos draugijos 
almanache. Jis yra sūnus lietu
viams žinomo finansininko Ed 
vardo Bogus, buvusio Stan 
darb Fed. Taupymo bendrovė-

ankšt.

‘draugijų, tarp jų — Kairėn Pef 
! ronytč, Sharon Ger likaitė< 
Bornadeta

VA. A.«fWV| HHQ OV MOVICi <JlkU>J Q-I VlISSty I*Viz

Va., tvarte, Kodako' bendrovė davė prernifa. Kodako vertintoj^ gru
pė gavo 300,000 panašiu fotografiįy, bet šis "pasikalbėjimas" pripa
žintas geriausiu. z L
pė gavo 300,000 panašiu fotografiįy, bet šis "pasikalbėjimas" pripa

/

rėsa Kalat, Galė Kazlauskaitė, pardavimų gegužės-14 d. nuo 
ryto iki 8 vai. vak. sa$’Q- salė- 

railė, Čelesta Macijūnaitė, Ire,- !^’, SoWestern AyęicSiam ; *** V V ■>* • • • • — '♦v. • >

Audra Kubiliūtė, Kristina Ku- 
.... j... ,

na Racevičiūtr, Dana 
naitė ir "Birutė Tąiyuiynaitė. ;

— Southwest Liqns klubas 
kasmet skiria premijas ir ruo
šia bendrus pietus gerinusiems 
apylinkės mokyklų sportinin
kams ir akademikams, šiemet

Bačifi-“ išpardavimui priimami dai k-
tai trečiadienį nuo 10 vai. ryto.

MAGDUTĖS” 
MARGUMYNAI

A » -

Naudint/i pttUiriniai

• Pirmoji visos 
Moterų-Teisių konvencija bu
vo, 1850 m«-spalio'23-24 d. Wor- 
cesterio mieste. Joje nagrinėjo 
~įneterų teisės; pareigos ir San 
tykiavimo’’ klausinius.

Taurusis jaus vynas j'-

AmerikostVynams kenkia,j>i-

Amerikos

je, o dabar esančio Grunwald1 (arpe tokiu 20 mokiniu yra pa-:
Taupymo b-vės viceprezidentp.jsi^nyj^ moksle . Valdmaras

- Catherine 4. Balsitis iš 
Park Ridge apylinkės pakvies
ta Į The Hall of Fame už nuo
pelnus apylinkei ir miestui. Ji 
yra sudariusi muzikos bei dai
nos grupę, su kuria veltui at
lieka menines programas lab
darybės draugijoms ir pelno 
nesiekinčioms organizacijjoms, 
Prieš 4 metus gavo vargnų 
kytojos diplomą, o dabar,-su
laukusi 66 metų, mokosi groti

šiemet bus pagerbtos’įvairių daiktų bei drąįmžių iš-gitara.

nio

Žukauskas iš Curie mokyklos, 
pasižymėjusi sporte Anna Ar
cus iš Hubbard ir taip pat pasi
žymėjęs sporte Stasys ■ Domi- 
kaitis iš Luther-South 
mokyklos. Iškilmingi pietūs 
bus antradienį Artesian resto
rane. Kalbės dr. Limman, pre
mijos įteiks klubo pirip. dr. 
James J. Gardner.;

— Amerikos:^ Legiono- Da- 
ridhs — Girėno pastas ruošia

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. •’ 

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

aukšt

ir kitokį dalykq^

. • Au<lrąi siaučiant jccperkū- 
nijai trankantis yra Jahai^pa- 
vojinga kalbėti teieffi®ajps*dvl

giėji vynai, todėl daugelwrakys’
bei dcniė'sjįsJ^-ypstą ‘j įi^ięhi-

SIUNTINIAI;! LIETUVĄ ' 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 « ’ 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairię prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

SHE

Tel. WA 5-2787

'■ laiduose -elektros indufięijos.
• Bespalvis nagams-* takas 

. stabdo kojinių bei panaši^rne- 
• džiagų irimą. Todėl mažas la
ko butelėlis pravartu turėti ran 
kinukuose ne tik nagants,--bet 
aprangos apsaugai.- ■ — m-

• Nuodinga gyvatė Įgelia tik
'vienoje ar dvejose vietose/ o 
nenuodingos padaro visą eilę 
įgėlimo žymių. ' \

s Nustojusi veržlumo sraig
tą. medyje sustiprina actas; ar
ba peroksido vanduo, įsisun
kęs į medį aplink sraigtui •• .

« Artėjant vasaros barš
čiams sunaudokite turimus bly" 
.nams arba tortams /mišinius, 
ypatingai su riešutų .arba vais- 
sių priemaišomis. Įvairus va-: 
bzdžiai juos mėgsta ir deda sa 

•vo kiaušinėlius. Kai kurie’ mo
ka įeiti pro fabriko feįpak3^'

' mus. . . ml
s Nedažytas • 

atbaido . daugelį vabzdžių, Jie

Artėjant vasaros .karš-

nius. pienas tokių garsiųjų vy- 
, nu via yengpų. Tokajušr--l^ji 
ba'tųjįj-vynų, karalhisi^s yiĮą 
kvapus, pątrąiiklaus ^aldunio, 
bet nepersaldus. neskystas ir 
nes 1

nu via Vengry Tokajušr

kvapus, pą#ąuklaus jąaldunie,

kilbus pafiaŠus į praScužų 
Sautėffi^Sautėr§ą7.’^75

Tokajus udarvtas iš vvnuo-

Vengrijos; plote Karpatų altai 
nėse, Pfafeno " paežerėse. Kitur 
tokios vynuo^§ neišsauga. To
dėl dėl ..Tokajaus varžėsi vaši 
•Europoj ’patingiausi karatai.. 
Ramanovų dinastina specialiu 
po tvarfetfcijųyo p a ėmusi .visų 
Tokajaus vyną, o carienės Ka-

MOVING — Apdraustas perkraustyirias 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas.
z AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
--- =x==—=======   ,--- - „ , . ....

SSJ

•JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui gkel-
Amerikos^ JietuvhĮ dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- 

biamas Naujienų platinimo vajus. ' ~

V WJIEN0S- tvirtai stoviu ir kovoja už ^Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

tiniais. ’ w

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Instttu-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgaliok

rijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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.

^Ujdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga
skeFddama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 

grandinę tolimesniems darbams "ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
t*'7 7----- j" ’ ’ " * ’ * ’ .............................................
mviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago Į e Ir Kanadoje metams — 530.00, puse> metų — $16.00, 

trims mėn.

h£LK WANTED — MALS 
a rt.-v DafPir.iąky jįt;ju» 

. . . AUTOMATIC SCREW* 
- -machine operators

Men to Set Up and operate 
No. 00G — OG-N’o. 2G 

Automatic Brown & Sharpe Machine 

1321 N. Wood St. — Gln'cago 
PHONE: 276-1312

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE C°K SALE 

Namai, Žemė —' Pardavimui

v

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE 
f $52 CICEROJE

(10/20/5/ UM)
, Pensininkams automobilių

U APDRAUDA
Amžius 62—80

778-22333. BACEVIČIUS 
^assKsasassssssssasBsą

istorinės praeities paroda, mi
nint JAV 200 metų Biscentennial 
sukaktį, apimanti 120 metų ’lai
kotarpį nuo .Benjamino Frankli
no lyoę^jpmimo.iki Thomas Jef- 
fersonoEjnirties 1826 m. Doku- 
mentaW:ir.nuotraukomis bus nu-.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIŠ

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I •W

j MUTUAL FEDERAL SAVINGS
rT £

2212 tv * Ccrmak Roai
PETKAS KAZANAUSfclS, Prezidentas r 

Chicago IV Vlrginir 7-7747

X-

Antradienis,<xcgužis-May 11 d., 1975 m.Chicago, Ill.G r.Di ci:
20540

^cr-
^ashij

TJ0<iical
!r,9ton.

YOU ;o;C^S
VL;C

°- c.

' The Fir$t aiid Greatest
Lithuanian Datb/ in America

iš'

>

šviesta-’to laikotarpio politinė 
jr k^Qr^e<y«i^la. t7Me<ižiaga 
surinka iš knygynų, muziejų
įvąir^artifaktaį,-laiškai ar įvai-^ 
ri <gy- 

epochoje. 
įSaUš^ ^parodos';sudaro. svarbių

1826 metų. Franklinąs, ir ’Jeffer-

ri < n^ibfabilij^’' kolčnistų
tA
Dalis5: -parodos' zsfldaro svarbių 
įvykių'chrenoįdgiją nud!706 iki

šonas vaidino svaršų -politinĮ ir 
gių, aa^n^tik nėditištiline į*™ w^neieWdkQs ir 

fe- - {'Europos gyvenime.
,Ci.Į'V-’7Įk-'-ri 'įJ'-’S'-': t

Parodą, finansuoja IBM kor-

socialinį vaidmenį' Amerikos
/

x; BU TŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS — VALDYMAS —

NOTA RIAT AS — VERTIMAI. ’
J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. “BACEVIČIUS —. BELL REALTY
7 ' INCOME TAX SERVICE’

6455 So. Kedzie Ave.

V >

v

778-2233

f

prafena^paežerėse. Kitur

dėl dėl, Tok a jaus

Ramanovij -dinąstiria ‘spęcidl^ 
po tvarkiu; / buvo p aėmusi .visą

terinos Didžiosios vyno rūsius 
saugojo neb Specialus kazokį 
dalinys. " . G'U

r dalinys. ‘ Miškinyte

Fra nidi n M Jeff ers on

DeL MIRTIES šeimoje skubiai par
duodama Marquette Parke 2-jii aukš
tu mur. rezidencija. Skambinkite sa
vininkui 77SO917 arba 925-6897.

PIRKIT PELNINGUS
- NAMUS''

*

The l.hhuaaan Daily
Published by The I uhu^ntan News PuBinhicj Co.. Inc.

1739 So. HaUted Street, Chicago, 1U. 60608 
HAymarket 1-6100

Oru' Million Lithuanian 
In The I mu d Stairs

.B<?-

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci?
. _ " , ~-—J 

mokesčiai. Puikus investavimas.
GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu

tu mūras. Geros pajamos. Savininkas

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb.

Mūro garažas. I vakarus nuo Kedzie.

cero Ąye. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.
> gerai išlaikytas 4 puošniu bu-'

Snansioja. - J
NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 

butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje.

va -j^htoūh. iiuansuoj si lijjyi kot- 
poracija. ši -paroda buvo kilno-

Paryžiuje, .
Varšuvoje, Londone,, New Yor- ? 
ke, -o dabar Chicagoje  ̂JŠ Chica- -

jama užsienyje
.’•'r’T • - •

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeŲ 436-7878

gos-bus perkelta i San Francis- - • 
jėte/KaHibrnija.. M. š. .j»;;^alifornija

Studentu paroda
3 ■' Chicagos /Meno institute nuo

gegužės 14 iki birželio/ 13 d. 
’vyks -instituto studentui darbų 
paroda. Parodoje bus- tiktai pa- 

Chicagos Meno institutu Jie* rinktieji darbai, kuriems skirtos
-v

BUSINESS' CHANCES 
Biznio Progos

INVESTUOKITE NUO $2,500 IKI 
$10,000. Jūs esate garantuoti 16% 
už jūsų pinigus ir ^atsiimsite origina
lią investavimo sumą ne vėliau, kaip 
per 3 metus mėnesiniais nuošimčių 
;išmokėjimais. Jūsų pinigai- bus sau- _ *- ' _. J • ■» 5

ūz jūsų pinigus ir ^atsiimsite origina-

. pos 4 d< bus aįidaryta ir 'tęsis jstipeiidijos arbaFellowship. Dar-i

. iki rugsėjo n^astinė' ir Ubai Įvairūs, — 
he dailės; paroda, bet iAmetikos i jnas, projektai ir pan
iki rugs  ̂o -5^ nėį^astinė ir | bai jtairūs taikomasis 'me-

raudonmedis s

per 3_ metus mėnesiniais nuošimčių 

.gojamr naudojantis banku.
?5 TUS .ESATE GARANTUOJAMI 

NIEKO NEPRALAIMĖTI
Skahibmkite Mr. ALLEN angliškai

LUKSUS apartmentų 2 aukštų mū-
- ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
: metinių pajamų. Perkat už <$65,000 

? GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au-
- to — mūro garažas^rti,vienuolyno.

Tik $28,800. 7 -

t 4 BUTU gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette ’ Parko bažnyčios — 
$45,000.

9 KAMBARIU mūras.; tinka paja
moms. I vakarus' nuo* ' Kalifornijos. 
Marquette Parke $23,300. _

PLATUS komercinis sldypas. Blo
kas nuo šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus; / -d' 7

ERDVUS 6 kambariu tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šeimai! Arti mū
sų ofiso :— $21,000. ‘

r GRABUS 2 butu mūras. . Atskirt 
?azo šildvmai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500. -

■- VISU mukiausias 15 metu 2 bit

arti Marquette' Parko bažnyčios —

moms. I vakanis'nuo* f Kalifornijos.

tų mūras. 2 šildvmai ir nn 2 vonias. 
Snecialistu statvfas negailint pinigų 
už Dranga. Marquette Parke —

cxn AAA ; X.

tarp-8 ryte ir 5 vai. popiet./

Tel. 338-3335 arba 743-9683.

nekenčia raudonrhedžio ąr ka
dugio kvapo.

8 Bananai, suvynioti į alu- 
minijaus popier, išsilaiko šal
dytuvo daržovių .skyriuose y- 
daug ilgiau. .
.. s 75 mylių per. valandą vG
jas jau yra vadinamas uraga
nu. . '

$ Vyresnieji amžhinii asme-
nys praranda jautrumą lūpo
se, bet nepraranda.galuose pir
štu.
‘ • Iš krautuvių kasmet pava
giama už apie<20 bilijonų. Nors 
<5% pavagia tarnautojai, o tik 
25% pirkėjai, bet visi pasta
rieji turi padengti visus nuos-‘ 
tolius.

— Lietuvos Prekybos Rūmų 
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d. Martinique 
restorane. Dar yra laika užsi
sakyti stalus.. /Bus jteikta 4 sti- 
pendij os mūsų -uoliems studen
tams ir rcikalingiemsT^pagalbosę 
Bus idomi programa;? Grandis 
šoks tautinius šokius,: nebus il
gų kalbų. Vakaro vedėjas bus 
dr. Vytautas5 P. Dargis. Dėl re

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumėruojant Naujienas tikslu sudaryti ' įnirtu T
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašin bet ir visne LWvHn« Z^T^QC1JU .saukite J. EAans, Jr.
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^ 737-8600 arba V. Samošką —

521-4558. '* (pr.)

$830, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn, —■ $230. Užsieniu©- —
*• — $31.00 metams, Susipažinimui siunčiama savaitę nemolomal. Į

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. CT
* S- ssr W M Mi M) M «R «SS MSB SHi M*. MM* ant «■» MM M-K 0* jn. -mis

NAUJIENOS, T
1‘ 39 . So. Halsted St„ J

Chicago, BĮ. 60608 į,

□ Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudu

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ___________________;_____________

dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
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your mother’s holiday feast With two favorite couples •

į Xcxr dinner this weekend, be grateful for her gift package
\ -ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing’ mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5*

^siautė sweet green peas and a bottle of chilled wine are aU you 
.need for a post-holiday party. ;!.* --

tURKKT A UXING WITH STUFFING RING

Anything less than a 20-pound. turkey iroald. be an insult' to

į Sor dinner this weekend, be grateful for her gift package of. left-
u 11 a, IULIUO cb Tlh

mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5-

s H 1 package (6 m,) chickėn, 
flavor stuffing mix , 

1J4 cops vater
/ VW

£ 5-minute—cook frozen

j 3 cups diced cooked turkey y
' l.can.. (1A54 m.) condensed.’ 

cream of mushroom soup
2 tablespoostspimiento strips

• 2 taMespoons sherry Tifiej
- or water . :f

flavor staffing* mix
-r-— '■ / ./’

'! ‘3 ^ckaces (li ox. each)

f ■ sweet sreen peas

Prepare stuffing mix as directed on package, using cup?» 
‘ vater. Gently press into a greased 4-cup ring rnoed; keep warm. 
.Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warn. 
i Combine turkey, soup, pimiento, wine, and % cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture Just comes to a boCL 

>T7nmcdd stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into center of ring. Serve with remaining peas. Makm

*^ter. Gently press into a greased 4-cup ring motd; keep “varzEu 
, —-n MALCV4CXL UU. pUC&agC ~ £CCP TUTIR,
i Combine turkey, soup, pimiento, wine, and cup of the peas in 

«- saucepan. Cook and stir until mixture Just comes to a boEL 
vVmncdd stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and Into center of ring. Serve Tith remaining peas, Makm
< aerrlngiL t ■ ’

Nesenai išėjusi laukta
Juožės Vaičiūnienės knyga

. : TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS r r. O * ‘=

----  100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
‘iPersiuntimui .paštu reikią pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių.

%.
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ĮįoPHIE BAR C U S
VALANDOS \

Visos programos iš W0PA,

3

1490 ¥5. A. M.r
Lietuvių kaioar T~rsdien nuo-pirma-

dienio;iki penstadienin 12:30— 
-1:00-v. popiet. —’ šeštadieni if 
, sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai

1:00 v. popiet.
, j.............

ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629v
f

T E B R A
Br»bg«nybij, LalkrodZUl.. Dorino* 

visoms progoms.
1237 WEST 63rd STn CHICAGO 

Telef. 434*4680

A

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS 

Pardavimas ir Taisymais 
2646 WEST 69th STREET

T.l.fj REpubllc 7-1 Ml
✓

- ■ -~ ; ' --- ■-**”
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS. 4065 Arch»r Av»

Chlcięo, HI. SC631 T«L YA 7-5980

didžiausios kailiu
pasirinkimas

P*8 ^nixrteU

' Chicagoje

ir. pag vienlnteU 
kailininką 9^1V Chicagoje -■ >«»?<

HjkNORMANA

t

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima įgauti*Naujienose aržia pasiunčiant čekį

NAUJIENOS

m

derf 'tokiu adresu
ar Money or-

BURŠTEINĄ 
įjfcTel. 263-5826 
^Stf (i»taiao«) ir 
Lįj \11-9A^ 

' (buto)

1739 Halsted St, Chicago, IHinois 60608
A ’’ į (K/' , f <)v >VZ ’.A

: .^'91
O ‘ c F. €• *»

A A// AAAAAA****

185 North Waboh Avemio
2nd Floor Chicago, HL 60601
T A ’ ■

Specialistu statytas negailint pinigu 

uz $57,000.

'VAL D IS
REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tel. RE 7-7200

^TTD’S REAL ESTATE
PIRKSIT’. — ■PA’RDUOSTT —

- ?7UOMOSrt’’ ’
; ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums natamam

RALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE ’•oi •>«> KKCt _ '

8929 SO. HARf-EM AVĖ
Tel. 598-3290 

135-TA IR ARCHER AVĖ
-Tel. 257-5861

i

LEMONTE. netoli 134 St. ir 'Archer.
narduodami vieno akro sklypai-namų

Tel. 257-7978
statybai. '

■ M. a: ŠIMKUS
Real Estate. Notary' Public.

INCOME H’AX SERVICE\ .
4259 S. Maplewood. Tet. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai,-pildomi pilietybės praj- 

šymai ir kitokį blankai. 'symai ir kiloki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

MHVMaMinHMHaMBMMMilIMnMBBHMBMMHBM

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill. 60609 Teel VI 7-3447

«

D Ė M E S I O 
^2—ao M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai*$70 pusmečiui automobifio 
Liability apdraudimas pensininkams.

/ r Kreiptis: 
/t LAURAITIS 

<645 So. ASHLAND AVE. 
573-5775573-9775

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

GA 4-8654

STATI FA»M

fHffUtANCf 
< -V

Suit Farm Fwe wt .teaany Qjrnpjmr

f SKAITYK IK KlTAjf PATARK 
J DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS“

n-IAUJl’-^OS’ BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TL AKYSE

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

MA*********
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BREŽNEVAS NEDALYVAVO JAM 
SURUOŠTAME PAGERBIME 

Brežnevas norėjo užimti GreČkos vietą,
bet‘tos pareigos atitėko gen. Ust’movui

MASKVA, Rusija. — Praeitą šeštadieijį Maskvoje buvo'su
juostas didelis pagerbimas pirmajam partijos sekretoriui Leoni-
dui’Brežnevui, bet jis nedalyvavo tame pagerbime. Tvirtinama, 

inžinierių Dimitri jų,.Ustinovą krašto apsaugos ministeriu, vietoti 
mirusio Greškos. , -

tiievas nepatenkintas, politinio .biuro nutarimu paskirti

mirusio Gretos
Sovietą karo vadai siūlė kraš

to apsaugos ministeriu ir vyriau
siuoju sovietų karo jėgų viršinin-

>

ku. paskirti maršalus Kuilkovą
>-*- _ - <_ i- _-’į - - r

arba; JakubovskĮ;' bet politinis 
biuras parinko, inžinierių, kuris 
Sovietų'Sąjungą padarė atomine 
galybe.galybe.

Ustinovas generolo laipsnio
-- C' neturėjo . , ?_

-- ' - U-’ ' - . • ; ~ ~

Dabartinis sovietu karo va-
- -į .-'T- **;■. -'3 L-—'--’.'-’ '■

A

das baigė Leningrado kato tech
nikos institutą ir visą laiką _dif•

-• ■bo ’ krašto ; apsaugos darbuose
7 Jis j%uvof' vyriausias pienuotoj as 

ir vykdytojas atominio apsigin- 
; klavimO; Yarn labai gerai pažįs-

vySdytojas atoiuinio apsigin-

tama-’ kiekvienąatominiųginklų
■ ' - s ~ fe-'”' ' ■ .-.S1---

fazė, ''ri-- --’ •

*■7 *Poi ‘ - -~
kinęj kad ateities' karas bus ato-

’ "o karas todėl’ atomo ginklų 
specialistą padėjo' sovietų karo 
j ėgų priešakyj e. Inžinierius Di-

- •>V'’'

ifeuro nariai
- '/'h 
ąšiti-

Italiją sukrėtė du 
žemės drebėjimai 
ĮjpiNT, Italija.ŲDIN, Italija. — Praeitą sek

madienį Italiją/ sukrėtė dar du
žemės drebėjimai“ sukėlę didelę 
panika ir privertę bėgti iš namų
dešimtis.. tūkstančius, italu. ŠĮ
kartą labiausiai buvo sukrėsta 
visa Paduos ir , Veronos provin
cijos. ,

Oficialiai skelbiama, kad žuvo 
virš L000 žmonių, bet iki šio 
meto suregistruotų, šu nustaty
tais ir užrašytais žuvusių var
dais iki sekmadienio vakaro bu- 
' vv WMS J->ev icm-xo.; ucumhujw,

tais ir užrašytais žuvusiu var-
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VALDŽIA NUTARĖ PERKELTI
IZRAELITUS IŠ JORDANIJOS
Patarė stiprinti JAV karo pajėgumą ir 

siekti taikos visame pasaulyje -i
BALTIMORE, Md. — Iš ilgos ir varginančios kelionės grižęs

.sekretorius Henry Kisingeris pasakė kalbą Chizuk Amuno sina
gogoje susirinkusiems žydams pasaulio taiką ir Izraelio ateiti lie- 
čiačnią kalbą. Pirmon eilėn jis patarė Įtikinėti Izraelio vadovus, 
kad jie tartųsi dėl taikos Artimuose Rytuose. Pradžioje buvo pa
sklidusios žinios, kad taika Artimuose Rytuose bus jėga primesta, 
jeigu Izraelio vadovybė nesusitaikys su Izraelį supančiomis arabų 

•vvalstybėmis.

Praeitais metais pačiame, Londono centre tškUo keli dangoraižiai. Iki šio meto aukščiausi buvo serųj bažny-
čiu bokštai, bet paskutiniais metais žymiai aukščiau iškilo plieno ir cemento dangoraižiai, kurie duoda vietos_ n.au-___ , , ... . ..

. jausiu įstaigų rastinėms ir laboratorijoms.

vp 812. Bet reikia neužmiršti,;
•Įkaddaugelis-miesteliuirkaimų
dar "tebeguli nepaliesti.

'mb karas todėl’ atomo ginklų
" • . - . J. c .. . . .' . - * -. ■ -

mitri jus Ustinovas buvo tiktai
pulkininkas sovietų armijoje,.

Italų karo -helikopteriai ap
leisti išgriautus namus bakteri
jas naikmančiomis/dųjomis, ka
ro vadovybė bijo, kad' nekiltų 
cholera, bet namai- dar neatkasti

-’^ GEORGE MEANY SUW Į
JIMMY CARTERIO PUSĘ

Turky premjeras labai rimtai įspėjo

bet jis tuoj au buvo ’paketas į
pilnos generolo laipsnį ir liepta
jam- valdyti krašto apsagos mi- 

. : nistėriją. ■
Paskelbta, kad Brežnevas

‘ ■ — maršalas’ ;f ;i

Sovietų karo- vadovybę jau
praeitais metais buvo paskelbu
si politinį gen. Leonidą Brežne-
vą sovietų maršalu.’,-Aukštiem^

. karininkams leidžiamame leidi-
nyje marš. A. Grečka aiškino, 
kodėl Brežnevas vertas būti mar
šalu: jis davė sovietų karo jė
goms viską, ką jos prašė; jis su
gebėjo tuos reikalavimus pra
vesti partijos ir vyriausybės pa-
sitarimuoše.,.

- Ankščiau sovietų karo- jėgų 
Vadovybė turėjusi sunkumų net
ir su komunistų partijos vadais, 
bet Brežnevas visą laiką prita
rė kariams. Politbiurą.s buvo da
vęs Brežnevui maršalo titulą, 
bet-pačioje Rusijoje žinia ne-

ir. lavonai neištraukti.

Ligoninės praneša,, kad sun-
kiai sužeistų žmonių • skaičius 

^prašoka 2,Q00, <F pastogės ne
teko 150,000 žmonių. Apie sek-

- ' _ Amerikos kongreso partijy vadus
WASHINGTONAS. D. C. —. George--Meany, Amerikos dar

bo federacijos prezidentas, pradėjo linkti Į Jimmy. Carterio pusę.
WASHI&GTONAS; D. C.

t

Iki šio meto jis rėmė sen. Henry Jackšono kandidatūrą prezidento 
pareigoms, bet pastebėjęs, jis vis dėlto neturi krašto gyveh tojų 
daugumos pasitikėjimo, patyrė savo pavaduotojui Aleksandrui

madienio vakare užregistruotus 
drebėjimus tikslesnių žinau dar 
nėra? Ifelai 
rrv»vlivron-f-i m-i nomdi m nonvuorc- •** .

Barkantii atsakinėti Į Jimmy Carterio telefono pašaukimus.

Aiškėja, kad Carteris kelis kar-

griūvantieji namaii jų neužvers
tu. • " . ’ • - i . . ■

buvo paskelbta. Naujienos tą 
žią skaitytojams buvo paskel
busios. . ■ ■ '

Brežnevą garbino Vladimir 
ščėrbadcy -'' ščerbackj'

Maskvoj k Suruoštame minė- 
jime svarbiausią kalbą pasakė 
ukrainietis Vladimir šČerbacky, 
politbiuro narys ir artimas Brež
nevo draugas.

Visa Maskva stebisi, kodėl ta
me .minėjime nedalyvavo pats 
Brežnevas. Minėjimo metu buvo
pakartotnai priminti visi jo gau
ti medaliai ir pažymėjimai, Dne- 

x prodžerŽinške, kur Brežnevas 
buvo gimęs, šeštadienį atideng-

šydarrias organizuotų darbinin
kų paramos; bet jo prašymas

Lockheed skandalo 
teismas Japonijoje 

■ " " ? ■■ , * 
Apygardos teisme 

prasidėjo byla prieš vieną Japo
nijos biznierių Yoshio >• Kodam a,

TOKIO.
A

nebuvo, duotas, atsakymas. Kai 
Carteris laimėjo Pennsylvanijos 
pirminius' rinkimus, tai Mėany 
patarė’ savo bendradarbiams- ati- 

, džiau sekti pirminių rinkimų re-

U Kalifornijai gresia" 
žemės drebėjimas?
Associated Press praneša, kad 

mokslininkai Įtaria, jog- San 
Andreas Plyšio (San Andreas

■ Fault) visu 100 mylių- ilgumu 
žemės pluta yra pakilusi per 10 
inčų aukštyn, kas reiškia, kad 
bręsta naujas žemės drebėjimas. 
Dešimt inčų (nyfkščių) pakili
mas atrodo per menkas kad reik
tų kreipti dėmesį, bet geologai 
tokį pakilimą skaito ženklu,, kad 
žemės.kevale -vyksta rimti persi- 
grupavimai.

Iškilimas ypač padidėjęs per 
30 mylių Į šiaurės vakarus nuo 
Los Angeles miesto centro ir 
apima mažiausiai 4,500 ketvir-

Ispanija .-\merikai 
aukoja Don Kichotą 

į; WASHINGTON AS. — Ispani
jos karalius Juan Carios Jung
tinių Amerikos Valstybių 200' 
metų sukaktuvių proga aukoja 
Amerikai 20 pėdų aukščio ir 56 
tonas sveriančią Don Kichoto 
skulptūrą, kuri birželio 3 dieną 
bus pastatyta' Kennedy Centre 
Washingtone. Cervantes veika
le “Don Kichot” vaizduojamas 
likimą žmogaus, kovojančio su 
iliuzijomis. Skulptoriaus Aure
lio. Teno darbo Don. Kichoto 

' (Quixote)'skuiptūra. pripažinfa ' 
kaip moderni, bet reprezenta
tyvi. bus pastatyta Kennedy 
Centro šiaurės rytų kampe.

Cr

lio Teno darbo Don. Kichoto

kurs iš Lockheed lėktuvų gamy-
bos firmos priėmęs,440 milijonų 
japoniškų jenų Capie $1.5 mili
jono)kyšį už pastangas paveik-
ti Japonijos valdžią;’kad’ pirktų 
daugiau Lockheed produkcijos 
—■ lėktuvų.7 ' ...

Kardinolo apologija
Bostono kar-BOSTONAS. — Bostono kar

dinolas Humberto Medeiros vie
šai atsiprašė South Bostono gy-
ventojų:už pasakytus žodžius, 
kuriais jis buvo atsisakęs betar- 
pininkauti siekiant taikingo ra
šių sugyvenimo toje airių dau
gumoje apgyventoje miesto da-

zultatus. ^Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas nenori,

1
I

as
i
i
!

i
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Susirinkusiems Kisingeris aiš
kiai pasakė, kad nei JAV nei ku
ri kita valstybė nediktuos Arti
mųjų Rytų valstybėms,. kaip 
siekti taikos ir kokia ta taika tu
ri būti. Jis aiškiai pasakė, kad 
turės būti pasitarimai, derybos 

- ir susitarimai tarp kovojančių 
įšaliu, nes joms teks taikiai gy
venti.

Minėtos sinagogos vadovybė 
nutarė Įteikti Kisingeriui pažy
mėjimo ženklą už labai svarbų 
vaidmenį pasaulio taikos srityje. 
Savo kalboje -Kisingeris pagyrė 
žydų tautą, kurios narių tarpe 
yra toli matančių ir taikos sie
kiančių narių. Tai jau antroji 
kalbą, kurią sekretorius, sako.. 
Amerikos žydams.

Kad Izraelis pajėgtų-atsispir
ti Artimuose Rytuose veikian
čioms jėgoms, jis patarė Ame
rikos žydams remti JAV pastan
gas būti galingoms. Amerikos 
pajėgumas ginti savo šalį ir 
Įvesti taiką bet kuriame pasau
lio kampe yra būtinai reikalin
gas. Jis pareiškė, kad šių metų 
biudžetas leis sustiprinti JAV 
karo jėgas, kad jokia kita pa
saulio valstybė negalėtų kėsin
tis Į JAV nepriklausomybę. į 
Amerikos interesus arba kabi
nėtis prie Amerikos draugų. Jei
gu tiktai laisvės priešai pajus, 
kad JAV nėra pakankamai ga
lingos arba jeigu jos pačios ne
norės savo interesų ginti, tai tai
kos nebus.

Sekretorius Kisingeris pareiš
kė, kad Artimuose Rytuose tai
kos dar nėra. Padaryti keli svar
būs žingsniai taikai siekti, bet 
dar teks daug dirbti, kol taika 
bus pasiekta. Kisingeris labai ge
rai supranta sunkią Izraelio pa
dėtį. Jam aišku, kad dabartinių 
teritorijų atidavimas gali pa

veikti krašto vidaus padėtį, bet 
jis vis dėlto pateikia siekti tai- • 
kos ir pradėti pasitarimus.

Jeruzalė, Izraelis.
kabinetas pradėtą sekmadienį 
nutarė iškelŲ žydus, Įsikūrusius 
Izraelio užimtoje Jordanijos da- 

ioje dešinėje Jordano 
Izraelis įkurdino dido

ką žydų šeimų skaičių Jordani
jos žemėj, kurias arabai nepa
sisekusio karo metu paliko ne
dirbtas ir nenaudojamas.

Jordanijoje pravesti rinkimai 
j įrodė, kadp didelė arabų daugu
ma pasisakė už arabus, o ne už 
sąjungą su Izraeliu, davusių 
jiems geriausias sąlygas dirb
ti ir savo reikalus tvarkyti.
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Britu ministerio 4
Derybos Japonijoje
TOKIO. — Britanijos užsienių 

reikalų ministeris Anthony Cros
land atvyko iš Kinijos trijų die
nų vizitui Japonijoje, kur pra
dėjo pasitarimus su Japonijos 
užs. reik., ministeriu Kiichi Mi- 

i yazawa.
Informacijomis iš britų val

džios šaltinių, derybos vyksta 
dėl abipusės prekybos, kur Bri
tanija nori sumažinti iš Japo
nijos gaunamus japoniškų spal
votų televizijos aparatų, auto
mobilių ir kitokių produktų im
portą.
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.■ySpaudė netikras
• šimtadolerines

’-•‘NEW YORKAS. — Slaptosios 
tarnybos agentai miesto dalyje 
Bronx -susekė dirbtinų pinigų tainių mylių plotą.

j J Nors vargiai yra pagrindo ma
rie'buvo pagaminę 16 milijonų | nyri, kad žemės menkas pakili- 
sumos falšyvų šimtadolerinių : mas reiškia Įžangą Į žemės dre- , j , , • ii*“ 1 i x r\^ t .X. S- * 1

spaustuvę ir suėmė 6 vyrus, ku- j

kad naujai igrinktoji JAV ad
ministracija pradėtų kirsti dar
bininkų ■ unijoms. %

Turkų premjeras įspėjo-

JAV' politikus 4j
Ankąra, Turkija.^- Jeigu kon

gresas kuriais'-nors sumetimais 
n*
JAV susitarimo Su Turkija, tai 
josios kalbos negali būti apie 
bėt kokį- JAV ir Turkijos ap
saugos susitarimą, — pareiškė'

lyje. Kardinolas pasikalbėjime, 
su spauda pareiškęs, kad jis ne-

tvirtintų ’ dabar pasirašyto

falšyvų,, šimtadolerinių j mas reiškia Įžangą Į žemės dre- 
banknotų, sunkiai atskiriamų į bėjimą, bet 1974 metais Įvykęs 
nuo tikrų pinigų, 5 iš tų vyrų I drebėjimas Los Angeles (San 
suimti pačioje spaustuvėje su 3 Bernardino Valley?) kaštavo 64 
milijonais gatavų šimtadolerinių žmonių gyvybių.

Labiausiai gruntas iškilęs 
banknotų tebebuvo atspaustos miestelio Palmdole apylinkėje, 
dar tik vienoje pusėje, šeštasis kur Los Angeles administracija 
vyras suimtas prie spaustuvės 
automobilyje su $100;000 dirbti
nu doleriu. . -

nuo tikrų pinigų^ 5 iš tų vyrų ! drebėjimas Los Angeles (San

ir-13 milijonų dolerių “vertes”

perka apie 20,000 akrų naujam 
aerodromui statyti.

Mokslininkai žemės sritį išil
gai San Andreas Plyšį, nuo San 
Francisco iki pat Meksikos pie- 

- Gydymas nuo j tinio galo, aiškina kaip spyruok-i CHICAGO, ■i—-Gydymas nuo i tinio galo, aiškina kaip spyruok- 
premjeras Suleimanas-.Demirel. heroino vartojimo, kuriam JAV | lę, kuri palengva įsitempia ir

Turkai labai nepatenkinti JAV 
kongreso nutarimų neparduoti
turkams ginklų, kai graikai ruo
šė perversmą Kipro saloje, bet
kongresas nepatvirtins .naujai
aptartos sutarties j f «»

ketinąs vykti į South Bostoną premjeras* nesakė, Ką Turki-
“kalbėti, maldauti; prašinėti kaip 
daug kas mano, kad turėčiau. 

“Ko man ten eiti 7 Kad mane ak-

ja darys, bet-amerikiečiai galu
tinai turės išsikraustyti iš Tur-

išleido kelis šimtus milijonų do- , staiga atsileidžia, atpalaiduoda- 
lerių sintetinio narkotiko metho-( ma neapsakorrįai dideles ener- 
done pagalba nepasisekė. gijos jėgas.'

LIBANE PREZIDENTO RINKIMAI
TAIKOS NEGRAŽINO 

į'_į- -į. ■ v

Ispanijoj prasidėjo 
valžybos dėl sosto 
ESTELLA. Ispanija. — Vie

nas asmuo buvo užmuštas ir 23 
sužeisti, kai vienas “dešinspar- 
nis”. pradėjo šaudyti tremtinio 
karlistų lyderio Carlos Hugo Bur 
bon Parma vadovaujamą “kai- 
riasbarnių’' monarchists susi
rinkime.

Susišaudymas Įvyko, kai apie 
5,000 slapta grįžusio princo Car
los Hugo rėmėjų šalininkų su
sirinko Montejurra kalne Į sa
vo metinę sueigą, kur princo 
Carlos Hugo jaunesnis brolis ku- į 
nigaištis Sixtas turėjo iš kalno 
viršūnės pasakyti kalbą.

lyje. esa? 
pusėje.

Izraelio
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tas didelis biustas Brežnevui Kad 
Brežnevas.buvo maršalas, jis jau 
praeitais metais žinojo, šešta- 

4 j dięnio-susirinkimas, jam - vigai 
nebuvo reikalingas.

mentimis svaidytų 1” pasakęs 
kardinsiąs.

Kardinolo atsiprašymas buvo 
per sekmadienio pamaldas per
skaityta iš sakyklų aštuoniose

v

•i.

itijos ir visi -reikalai pakryps ki
ta kryptimi.

Praeitų, metų pabaigoje So
vietų Sąjungos premjeras Ko
syginas atvyko į Ankarą ir pa-

South Bostono-katalikų bažny-1 siūlė parduoti 1 sovietų ginklų
Hose. " " turkų taritorijai'ginti. --

M 4^..'-.T.'

. ... u ask?'?;

- f BEIRUTAS, — Aršios kautynės tarp krikščionių jėgų ir 
musulmonų kairiųjų sekmadienį visu įniršimu vėl prasidėjo 
, Naują prezidento Elišs Sarkis 
šeštadienio rinkimuose, išrinki
mas taikos negrąžino! kadangi 
kairieji musulmonai jo nepripa
žino. Politiniuose rateliuose vien- 
balsi*i tvirtinama, kad taikos

<iMalrt«si»_pr*<dw- ti.

tas nepasieks susitarimo šu mu
sulmonų vadu Kamai Jumblattu, 
kurs apie savo planus nieko ne
pasakė.

Atsinaujinusiuose kovose jau 
daugiau kaip 185 žmonės užmuš-

Pastatė galingą karo mašiną

Kol Amerikos kariai žaidė ka
rą Vietname, o
siuntė ginklus, sovietų inž. Usti
novas padarė Sovietų Sąjungą 
galinga atomo jėga. JAV turi 
11,000 tankų, o rusai turi 40,000.

vyriausybė ten

^^^3
JAV turi 1,081 raketas, o rusai J Vėsesnis 
turi l„680. Saulė teka 5:86, leidžiasi 7:58
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KRAUJAVIMAS IŠ IŠEINAMOSIOS ŽARNOS

Izabelė Kandrotienė

Mūsų spaudoje

Ne viskas kraujas kas raudona

Kraujavimo atpažinimas

Vltl

šia d»
las tr

vėliau1 pietumis K N. Gedimino 
pilies menėje. . '

Į1 Lietuvių Namai-yra iajjai po
puliari? savo sekmadienių po
pietėmis, kur lietuviškoj atmos
feroj laiką galū praleisti- iršei-

j avimas' yra iš galutinės' virški 
nimo kanalo dalies. . .. •

Surask priežastį — tik tada sėk
mingai padėsi kraujuojančiam

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _________

manau, visi esame toms darbš-

aukotą: kartais- ir taip, reikalingą 
poilsio laiką. Padėkoti šiiį lie
tuvių Namų .įkūrėjams it dar- 

Onos Indre- ’ buotojamsr kur >turi prieglobsį

Ištirk — tik tada sakyk 
kad nieko blogo nėra

Daugelis tyrimų sugalvota pa
slėptam kraujavimui susekti 
virškinimo kanale. Apie juos 
sekanti kartą.

Išvada. Šiandien negyven
kime vakarykščios dienos žinio-

\į« m#

Kanados naujienos
Toronto liet. Mamų Velykų stalas. Solistės O. Valiuke
vičiūtės iš lietuves koncertas. V. Vaitiekūno iš Čikagos 

;• meno darbu-paroda ir kt. /

(proctologic study). Gali 
vietinis tos žarnos susirgi- 
(ulcerative colitis) ar vė- 
Tos abi negerovės gali su- 

kraujavimą. Hemorojus 
vėžiu

Gana neaktyvumo iš gydytojo pusės ir paciento ap
sileidimo — išeinamosios žarnos kraujavimas reikalauja 
skubaus ir atsakančio tvarkymo. Mediciniška tiesa

Tik atsakančiai ištyrus pa
galima jam atsakančiai 
Šitos tiesos neturėtų pa

ne vienas mūsiškis. Tik 
s savo dvasioje 

aikai

“Niekam pasauly aš nepavy-. viešnios iš Lietuvos, Trimito 
džiu, nei šlovės garso, nei totų grupės dainininkės tiesiog į šir

mis. šiandien medieiHS..y'ra pa
jėgi žmogui ’padėti"daugeliu, at
vejais. Tik mes visi lietuviai at
sakančiai renkimės tokios pa
galbos priėmimui? Tiktaip pa
sirengę mes nesigailėsime ir per 
anksti ir be reikalo negulšimės 
ant menčių. Pirmiausia, mes 
leiskimės ištiriam® itors ir ma
žiausia kraujavimą, iš išeinamo
sios žarnos gavę. .

Pasiskaityti. Consultant, May 
1976.

ČIA, direktorius George ftush bus 
įpareigotas koordinuoti visasz gauna
mas žinias apie įvykius . užsienyje, 
jeigu bus priimta, senato komiteto re
zoliucija visoms žinioms koordinuoti 
ir tvarkyti. ČIA- turės gauti visu ži- 
niy santraukas.^ įr. padaryti reikalin
gi., išvadas. Daugelis nepatenkinti 
Hooverio ‘ paskutiniais metais: vestais 
darbais.;' . . '

Virškinimo kanalo bet kurios į stemplės 
vietos (nuo burnos iki išeinamo 
sios angos) kraujavimas tik ta
da sėkmingai 
surandama to 
žastis. Todėl 

visokias 
nuomones

Tik ir čia nepasiduokime sva- Į 
jonėms — iliuzijoms: ne visada j 
esti lengva susekti iš kur kraujas . 
teka. — jis tik pasirodo išeina- į 
mosios žarnos angoje. Gali bū- i 
ti būti minėtas kraujavimas iš- 
nubrėžimo žarnos sienelės- kietu 
mėšlu. Toks nubrėžimas duo
da kraujavimą, bet tas nubrėži- ■; 
mas greit sugija ir kraujavimo j 
priežastis nesiduoda suranda- ’ 
rna. Nežiūrint visokių galimy
bių, kraujuojantis pacientas iš j 
išeinamosios žarnos turi būti r 
.nuodugniai-apžiūrėtas. Tas dąr- 
-bas yra gydytojo žinioje ir at
sakomybėje. žinoma, -pacientas 
turi būti- pasirengęs tokiam ty
rimui. Jei'jis vadovaująs dar 
pereito šimtmečio nuotaikomis 
— kada niekas žmogui negalėjo 
reikiamai padėti, nieko gero net 
geriausias gydytojas nepadės. 
Pacientas turi būti nusiteikęs 
reikiamai gydytis, o nereikalauti 
kokios ten žvakutės bei mes
ti es 
cientą 
padėti, 
miršti 
ligui st 
taip dabartiniais

Kitaip elgdamiesi mes sutvar- 
<cmą vėžį išeinamojoje žarnoje 
šsiauginsime iki nesutvarkomo
jo. Tada vėl kartosis sena is
terija: mes rinksimės prie ne- 
aiku. mirusiojo atsisveikinimui, 
i?.m gėlių nunešime, užuojautą 
riminėms reikšime...

Dilelis kraujavimas iš išeina 
mosios gali būti dvejopas: 1

mas bendras negeroves, kurios 
gali sukelti išeinamosios žarnos 
kraujavimą.

Šitokį darbą atliekant, pada
roma išeinamosios žarnos tyri
mas 
būti 
mas 
žys. 
kelti 
(hemorrhoids) kartu su 
tos žarnoj atsiranda dėl sylini- 
-nori (straining), kuris esti vė
žio atveju, o ne dėl tiesioginės 
vėžio įtakos.

noms. čia netikėtai teko- susi
pažinti •' pirmąjį“ '‘Nepriklauso- 
mos Lietuvos’^'redaktorių p. V- 
Dagilį. Juk Nepriklausoma Lie
tuva tais laikais* ^gimė Toronte, 
būrelio idealistų’‘įkūnyta! O; to
liau sukinėjasi^ iis ^riestasis: M 
L. redaktorius Pranckūnas, Ar
čiau prie scenos prie vieno sta
lo visų trijų lietuviuj.parapijų 
dvasiškiai, . čia sukinėjasi tai 
vienas, tai kitas’įvairių: kultūri
nio lietuviško veikimo, šakų na
riai. Kitų tik veidai man pa
žįstami. Kitų net nepažįstu, to
dėl ir suminėti negalėčiau. Bęt 
svarbu, kad jie i?

0 pabaigai maloni staigmena 
— solistės O. Valiukevičiūtės

Tik šių dienų medicinai atsa
kanti elgsena šiandieniniam lie- 
t viui priimtina yra Verskime 
save kiekvienas elgtis pridera
mu — šių dienų medicinos pa
jėgumui atsakančiai. O tas el
gesys kiekvieno lietuvio mini
mu reikalu vra sekantis. > z

. P-uf. Vaclovo Biržiškos
S K N l. .1 I.' LIETUVI š K į

KNYGŲ ISTORIJA^
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226- put i a pi it. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už .M.OO/ ąLkfotvpse 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, jei pinigu* pasilsite tokiu »dra*u 

N A U J I E N O S j
I73»-So. Halsted Street Chicago,

mos su sax? mažaisiais, U taip 
laimingi visūšięji.' čia ir kny
gos ‘mylėtojas galt pasirinkti 
kas jgni prie širdies iš nemažo 
skaičiau* knygų.

Vienu žodžiu šie Uetuvių Na
mai lietukams, kaip kitiems avi
lys. čia vykstą tai vienokios, 
tai kitokios repeticijos, čia už
suka* iš toliau ątvažiavdsieji, ir 
yra visiems pristatomi sekma
dieni ų popietėse.

Tenka tik palinkėti ir ateity 
būti tiek vieningiems ir darbš
tiems kaip tėvo sode bitutės, 
kada' ten žydėjo obely4 ir vyš-

j liukevičiūtei dalyviai padėkojo 
gausiais plojimais ir atsistoji
mu.' ' . . k-.-.-

Puota S baigėsi. - Darbšciosids 
bitelės liet: Namų būrelio na
rės paškliję po salę turės daug 
darbo sutvarkyti ' salę, j Matau; 
būt reikalinga kiekviena pridė
ta ranka. Bet aš šiandien-per
daug šventiškai nusiteikusį,’;” ir 
dar kopiu į trečiąjį Lietuvių Na
mų, aukštą, į Gedimino pilies me
nę,; nes jau tuo užsidaro daili
ninko V. Vaitiekūno meno pa
roda, o aš dar ten nebuvusi. O 
taip- norėtųsi čia pabraidyti po 
Baltijos bangas su. tais “Ginta
rų žvejais”, ^pastovėti su vaidi- 
lutėmis prie aukuro ir pasiklau- 
syti-ką žymiai .pranašauja...

Kartu norėtųsi palėnkti gal
vą ir padėkoti7 kiekvienai būre
lio, narei uždėtą darbą padarant 
ši savaitgali ne eilini”, ■ Ir pade- ■

Balsavimų aprašymai 
svetimu stiliumi

> Apie ^Fiį-Bendruoniėnėš -rin
kinių eigą ,Chicagoje - propagap 
diniu sliliimf aprašė J. Kaunąs 
Draugo 101 nrr-Ypatingai yra 
įtartina to‘ aprašymo pradžiai 
ir pabaiga: ■

— Balandžio .21 d. rytų S:30 
yąl; prie . rinkimų .būstinė's 
susirinko ilgoka eilute balsuo
tojų, 9 vai. atidarius būstinės 
dūris, gausus būrys balsuotojų 
užpildė salę. Rinkiminė komi-- 
sija .stengėsi’ greitai aptarnaų.; 
ti: sfįrašai Irtivo paruošti, kiek-. 
viėna& balsuolojas gavo -į>alsa-: 
vinjo lapų, ir pasirašė atskiruo
se lapuose, kad balsavo: "/

. ..... Gausiui . balsavo . Gage 
Parko, Brigton Parko, Bridge- 
porto,. Cicero.,Leinonto ir Meh 
rose Parko apylinkių lietuviai 
Rinkimais visur buvo didelis 
susidomėjimas ir sklandžiai 
praėjo. Atrodo, kai kurių ląįkA 
raščių raginimas nebalsuoti,, 
propagandinių laiškų siuntinė 
įimas ir gausus, dalinimas’pro
klamacijų, kurių turinys nu- 
k reip tas prieš EB-nės - rinki
mus, ne' tik nepakeiikė balsavi
mams, bej, priešiiigai, tautie
čius, paskatino gausiau daly
vauti balsavimuose.

Tas pats blogis bus, jei mes 
kraujavimą iš išeinamosios žar
nos laikysime nieku dėtu — vien 
dėl hemorojaus esamu, jei mes 
nuodugniau išeinamosios žarnos 
neištirsime — ir ten galimo vė
žio neieškosime. Todėl kiekvie
nas lietuvis, kuris kraujuoja iš 
išeinamosios žarnos privalo bū
ti ištirtas nuodugniai. Kad ir 
toks turi hemorojų. vis vien rei
kia toliau jis patyrinėti.

Visų pi?-ma reikia išjungti ki
tos kraujavimui minėtam prie
žastys, ne vien tik hemorojus. 
Toliau, reikia pacientas visas 
apžiūrėti — reikia išjungti esą-

Krbohės j I.ip’u
Iliustruota fčrio nuobraukomis 331 psl S3 Oo

KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
Intunsto į- Iv-'

knygos pz rašytos lengvu graži’! MHuimi

LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
p<’ Kaina ^200.

LHJ8LINC UNIJOS SUKAKTIES PAPAiTĖJE

WhenWe 
tumeaout to pasture, 
will it still be green?

Ilgamečio RALFO pūmrhinko, ' i
prelato J, R. KONČIAUS k^yga f ‘ 

ATSIMINIMAI įį RALFO VEIKLOS 
" dirfpli puslapiai, daug nubfraulu

H- Ii viršeliai $4.00, minlcšti — $3.00?^5fT 
ii’ •• * . ' e *' "oOjĖ’-* >

kiekvienam helaviu\ ypačreni tin i ui. Degiau-
< • ’obėjui, siuntusiam siunfinuis į Volqetijtolr ki- 

....’'etas. Knygą pasiųąimė adresaluisjft^^Cfei|^> 
<•!< <’»ki arba Money Orderį

N A U .1 CĖ N'dš-''
‘ifreel. Chicago. ITTInmo ęftfihk

šviesiai kemjS®-— ui
į nepakitęs/if lengvai at^žįšta- 
mas. 2. Tarasus it smala krau- 
,ją^— pakitęs, pasiritęs ir me
dicinoje vadinamas melena.

Da.ug yra mediciniškoje lite
ratūroje žinių apie kraujavimo 
vietos nustatymą iš kraujo spal
vos. Kai iš mėšlinės veržiasi tam 
sus it smala kraujas — tikima, 
kad tas kraujas eina-iš viršuti
nės virškinimo kanalo dalies: iš 
burnos, stempės, skrandžio, dvy- 
ikpirštės žarnos... Kai Įcraujas 
esti šviesiai, raudonas —sumano
ma. kad jis randasi iš kairės pu
sės stęrosios žarnos ir iš . išei
namosios žarnųs. Bet yra išim
čių iš tos taisykės. Kai kraujas 
užsistovi ilgiau apatinėj žarnos 
dalyje, nors jis būtų kilęs iš kai
riosios storos žarnos dalies ar 
išeinamosios žarnos — jis pasi
keičia, pajuoduoja. Tada netei
singai galima manyti apie to 
kraujo atsiradimą -iš viršutinio 
virškinimo kanalo (iš stemplės 
ar skrandžio). į *■ : Koks tas. Draugo, patino 

aprašomas gausumas Jikrųmo- 
je buvo parodo statistika.- Va
kar, t. y. įjabųidzįp 5 d, ^aųto- 
mis’patikimomis statistikos ži- 
niomis 1973 m. į LB. Tarybą 
Visoje’ Vidurio .Vakarų, Aęy- 

j 'gardoje, į kurią įeiną jy ^iięa- 
gos .raiestas-' -suj; ą^hbkemis, 

j baisa va.4,523 asmenVs,. .šiluose 
rinkimuose. dalyvavjd -tik -2,305 
asmenys. Pastarasis ^Kaičius 
gali nežymiai, tik 
^imtrmis,.;pąsįkeisti. Minimas 
propaganciiuių laiškų siuntinė
ji nia s ir gausus proklamacijų 
dalinimas ar tik nebus šukei- 

■- -:*v .AL.. *• - ' . j

tas kinkų drobė j imo. ? Į :
K. Petrokailis

you’ve got to plan for it And - - 
one way you can do just that., 
is by signing up for the ’ '7 ”'' 
Payroll Savings Plan wherer" -' 
you 'TOrk. An amount you 
specify will be set aside from ’ 
-each paycheck and used’to'* " ' “ 
buy US. Savings Bonds.

Then, when you’re ready > 
to stop working, you’ll still 
be able to keep on livjngr 
New E Bonds pay ft* intėmi wiA W 
to maturity of 5 years (4&C the first year). 
Lcatr ae-cfeabuyed Bends cap 
be replaced if records afre prorfdBcL Wh4 r 
tioeded. Beads can be cashed at your 
bank. luterest ia not object to state. <x local 
inoxne taxes, aurTfedeml tax maf- r 
deferred tratil iftfemption. ■ -

galėjau sušukti su. gės — Lietuvos saulės, sąvo dai 
rtos gintaro lašais... Vž ta'Irai

sutvarkomus, kai : nės angoj 
krfujavimo prie- 
meskime iš 
savas netikslias 

leiskimės reikiamam 
ir nuodugniam ištirimui. Tik 
tada mes neapsivilsime ir pasė
komis džiaugsimės

Iš kitos pusės — gali atsitik
ti priešingai: esant stipriam žar
nų judėjimui kraujas kilęs iš 

krandžio ar dvylik- 
pirštės žarnos (duodenum) gali 
mažai pakitęs pasirodyti mėšli- 

jis tada bus švie
siai raudonas. Tada neteisingai I čioms ponioms dėkingi, kad da- 

:al-įgalima bus manyti, kad krau--vė progą virš 480 žmpn^ pra- , . ... .
leisti keletą - valandų tokioj-, pa- kiekvienam asmeniui ųz pa
kilioj nūotailtdj.T ’ ;

. čia .margučiu^ daužo, ir tei
raujasi reikšmės' javų želmens 
trys gentkarfiės:. p. <” 
įienė^ Ogamėt^ lietuvių visu^t ’T jauiBmas _ — ri^eKpne,';®^^ 
menės veikėjos ir Naujienų ben- tautos ateitis, ir jau s'aūlėly- 
dradarbės, ten ir M.-F: Yoku-; džio’ priartėjęs lietuvių pęnsinin- 
bynienė su savo _ “prieaugliu”, "kų būrys. _
Ta-- pati M. F. Yokubynienė,t lietuvių . Namuose įsikūręs 
Naujienų. “Gabridės” autorė. pensininkų būrelis st-
čiasavo margutį taupo jau savo švente ąavo-trijų metų įsikūri- 
anūkėliųi buvusi Frenzelytė. mo sukaktj.-Sukaktuvių progra- 
Kiek prisimeiru-Yjosios tėvelis ma prasidėjo 12-vai. dieną Prisi-

bai gaila’
Ligt^ros dainium — bet tar bu 
vo praeity. Tada būčiau, sakiu- kią dainų, dovaną solistei O Va
ši, gaila, kad tenka nešti dvasi
nį skurdą, toli nuo lietuviško 
kultūrinio gyvenimo, nuo lietu
viškos knygoČA Tada* aš šito 
tikrai pavydėjau visiems lietu
viškiems centrams visoms 
kolonijoms. Bet tai palyginti jau 
tolima praeitis./t. ■-

Šiandien, šiuose Toronto Liet. 
Namuose, šioj, didžiojoj kara
liaus 
pasakyti “mano? sieloj šiandien 
šventė” L-Ir ne dėl to, kad stalas 
apkrautas tikrais kulinarijos kū
riniais — ^^rąSausiais ir; ska
niaisiais valgiais, paruoštais 
Lietuvių Namų Moterų būrelio, 
tikslu parodyti -lietuvių ,šv. Ve
lykų papročius jų jau nemačiu
siems. Taip, čiaudėta daug^dar-

GERIAISIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įsvarcbntorms knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, hcg’ima nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
insp Vokietijoje 273 psl.. kietais drobes viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačirrskas, IŠEIVIO DALIA. Atiminimai. Išeivio Dalia 
yra naiūraii ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knrca gausiai inu 
struota 300 psl. Kaina 7 dol

ČlKAGtET£S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir PaJ<jnL’oj^ Vaizdus aprašymai, ka ;i len mat/’ kokia* 
kaifcfe girdėjo ir ką ja4 žmonės pasakė 95 osl $160 Yra taip oat 
rsretsfa i anglų kalba

0 Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ 
va ’Spūdžiai Iliustruota fo>o nuo*ra ikomis 331 psl

D Kuraitis
?or:aus n istaboma 
ižmaskavimai Abi

Vincas Žemaitis,
3 istorinis’ žemėlapiai

Vincas
84 pd Kama $1 50

Šie ir kili leidimai vra garinsimi

NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED ST . CHICAGO. HX. 60601
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irmas kraujo pasirodymas iš 
išeinamosios žarnos išjudina pa
cientą ir paskatina gydytoją ly
gi i stipriai. Gyvenime taip at- 
.rilnka, kad apsileidus tuo lai
ku -acientui ir gydytojui — ne
svarbus tas reikalas darosi pa
cientui ir lygiai pro pirštus pra- 
lei-tinas gydytojui. Ypač daž- 
n-'i taip atsitinka tada kai mi
nėtas kraujavimas sustoja sa- 
v.!;me, ar pavartojus kokį menk
nieki, taip dabar labai peršama 
Besiorientuojantiems spaudoje, 
per radijo ir TV.

čia reikia sustoti ir pagalvo- 
jrs imtis veiklos. Gana betu
ri-. ms leistis apgaudinėjamiems 
visokiems visokiems išnaudo
tojams. Neklausykime ir nepir
kime ir nepirkime visokių “pre- 
na~atioii H”, ir kitų kitokių nie
kų mums per spaudą ir orą per
šamų. žinokime, kad ne gydyto
jo natarimi nepirksime jokio, vos 
vaisto, jokios mosties, jokio ten 
“preparato”. Tai bus išmintin- 
yi tusia mūsų elgsena.

Tiek gydytojas, tiek pacien
tas turi žinoti, kad raudonai nu-, 
dažytos išmatos ne visada esti 
dėl kraujo. Kartais daugelis da
lykų gali nūraudoninti išmatas. 
Tada klaidingai galinta palaiky
ti kraujavimu, kada jo visai nė
ra. Sxhirbiausius išmatų rau
donai nuražytojus išmatų- čia 
prisiminkime: rašalas ar dažai, 
T^enolphthalrin (vartojamas 
liuosavimui ridųrių), ružavas 
tualetinis popieris, raudonas jei
to, braškės, burokėliįai, dar kiek 
ir slyvos.

Didėlio kraujavimo iš viršu- 
■tinio virškinimo kahato>pasęko- 
je apturėtos išmatose juodos-dė
mės lengva- . atpažinti. Mažas 
kraujavimas susekti kiek sun
kiau: reikia specialiais būdais 
mėšlas ištirti, kad susekus krau
ją jame. Taip pai paslėptas 

kraujavimas susekamas specia
liais tyrimais mėšlo, žinoma, kad 

į mėšlas pasidaro juodas kaip 
išmala vartojant geležies .turįn- 
jčius vaistus, šitos tiesos nė vie
nas pacientas neturėtų pamiršti, 

r Tais atvejais beveik .negalima 
pasakyti-, ar pacientas kraujuo- 

f ja iš virškinimo kanalo, vien tik O"tb įl Kl— friš mėšlo išvaizdos. Tada reikia 
’ e gTIS‘ į jis tirti dėl kraujo jame buvimo 

specialiu būdu. Tada lengvai at
skiriama juodumas dėl kraujo 
gautas, ir dėl geležies apturė-
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Brighton Parkas
na- 

Imu savininkų draugijos geguži
nė įvyko gegulės 2 d. Vyėių pa-

.. M0NTREAL10 NAUJIENOS
Žvejotoje - Medžiotojų klubo "Nida“ dešimtmetis
Savo dešimties metų jsikūri- 75 svarią erši trą'

jotojai- ir meškeriotojai suruošė žvejotoįas — Albinas Urbonas, 
gegužės mėn. 1 ti„ šeštadienį, k':ris pagavo nors ir ne tokią 
Aušros Vartų salėje, pasikvies rudelę Žuv£jt t tokią nuostabią, 
darai; iš Bostono jinomą rašy- kadiiet niekas us negalėjo atpa. 
toją Antaną Gustaitį paskaityti Žinti. nes šiai- laikais tokių ne- 
savo kūrybą. . . Į besu)vejojair Už tokią ne-
. Pradžioje klubo pirmininkas matytą - neremta ravautą žuvį. 
Augustinas Milė, pasveikino su- Albinas Urbo- .v iš Molsono ben- 
sirinkusius svečius ir paprašė ąt- drųvės. kur ji dirba gavo auk- 
sistojimu pagerbti mirusius 11 sp medali ir š Faunos Federa- 
klubę narius. į

Toliau pakvietė tarti žodį at-

Kvebeko Faunos viceprezidentą veiklą.. 
Albert-.Courtemanche ir Kvebe-' 
ko ’Faunos Federacijos "H-os apy
gardos (kuriai priklauso ir mū
sų Nidos klubas) atstovą Roger 
^foūffe. * . c J

Po garbingųjų.svečių sveiki-

v Ražo Vladas Rasčiauskas , - T
Kai apsirengvin, tai zodikai sunkiosios foto kameros nebe-

vilksiu. Kai patikrinu padary- mo paminėjimą Montrealio Žve-' Yra ir lenas pagarsėjęs 
tas fotografijas,, tai matau, kad 
šiandien,maža lentute, kuka 
galima padaryti gerą f<»tografi 
ją. J)abar rinkoje yra. dar ma
žesni ųū' lengvesnių, kuriomis 
galinį netraukti labai gerą 
fotografiją. ’ -

Nuvargęs, gerai išsimiego
jau- Kai prabudau, tai laivas 
jau buvo nuplaukęs gerų Ger- 
lacho sąsiaure' dalį ir rinkosi 
rietą įjudinamoje Rojaus įlan
koje (Paradise Ray). Rojum? 
ta vieta vadinasi ne' dėl nepa
prastai gražios gamtas ar gėlių, 
bet dėl nepaprastai didelės .ir 

■ įvairios, paukščių peryklos. Nie
kur tokių spalvotų paukščių 
nemačiau, kokius mačiau Ro
jaus įlankojėLTen buvo susto
jusios didžiausios j ų kaime
nės. Paukščių tyrinėtojams ir 
specialistams; tai tikras rojus. 
Jie eina, lipa-į krantą, &u, pin- 
givinais ir albatrosais šneka, 
juos fotografuoja ir užsirašmė- 
ja. Jie įsivaizdiioja, kad niekur 
kitus tokių paukščių pulkų jie 
negali užtikti. CL jeigu kur ir 
yra daug paukščių, tai ten nėra 
tokių paukščių. Jiems svarbu 
Arktikoj vaikus perinčių paukš 
či.ų lizdai..-;. - _ t

Apžiūrėję ir prifotografavę 
įvairiausios -rūšies pingvinų, 
(išskyrus karališkuosius, kurie 
su paprastais pingvinais nesi- 
maišo) albatrosų, žuvėdrų, pietų 
kurapk'ųį audronašų, šauklį ų, 
nerikų-ir įvairiausios rūšies bū 
kų, ūkaujančių skardžiausiais 
balsais ir kertančių didėjęs žu
vis,- rengėmės į svečius- pas ar- 
gentiniečius. Jie pasirinko Ro
jaus pusiasalį antrai savo ąrk- 
tikos stočiai. i-: ■

Viena sena amerikietė, bu
vusį: vieno pietų universiteto 
ornitologo žmona, negalėjo at
sitraukti;, nuo albatrosų ir žu
vėdrų.- Ji neina, tai ir žodikas 
neplaukia. Negali nieko palik
ti. Zodikų -kapitonas. Įsakyta 
parvežti visus turistus, kuriuos 
įjsalą išvežė.“ Tokia džiūsna, 
raukšlėtų veidu, senos mados 
drabužiais, ilgų a ulelių balais, 
žemom kurkorn, specialiai nu
pjaustytom iai kelionei, ilgom 
pirštinėn, kad uodai Arktikoj e

kelig mūsų dar nuvežė kiton 
viduryje .salos esančia , ežerė
lio pusėn, kad galėtume apžiū
rėti saloje dar prieš kelis mė- 
fus lavą ir dūmų kąlnys vertų
si ugniakainj. Gaila, kad jis 
buvo jau aprimęs. Bet jeigu-jis

.būtų Javą ir pelenus yertęs, tai 
kaži ar mūsų laivas būtų-prie 
salos priartėjęs ir įplaukęs į 
Banginių įlanką. Būtume daug 
nustoję, nes ta Deception Island 
yra-vienas nepaprastas gamtos 
stebuklas.^ £ala nedidelė, ap
linkui iškilę aukšlį Rainai, o 
yiside!to pačioje .saloje yra šil
to, vandens, kuriame galima ir 
pasimaudyti, /

z \ Man buvo smagu, kad, galė
jau ir- aš, žilo pląukoį sulaukęs, 
su penkiais ekspedicijos na
riai'maudytis,\bet turiu prisi
pažinti, kad antrą kartą į Art-

• ktikos vandenis aš jau’ nener- 
ęiau. Tas mėšlungis, taip grei
tai pradėjęs koją kramh-ti, 
man. baimės jvarę. Tai' buvo 
įspėjimas, kuris'man liks iki- 
mirties. Visi mirties bijome, 
nors ir žinome, kad ji ateis ir 
bu.s neišvengiama. Visi norime 
gyventi, todėl .mirčiai į nasrus 
negerta šokti... - - ' .

' Iš Apgaulingosios salos mūsų 
laivas patraukė į vadinamą 
Gęrlacho sąsiaurį, puškėdamas 
toliau į Pietus. Džiugu, kad ka- 
pitonas vandenis gana .gerai 
pažįsta ir laivą moka siaurais 
vandens kanalais' labai gražiai 
išvesti į platesnius -vandenis. 
Be siaurų sąsiaurių,-kapitonui 
reikia daboti' akmenis,, . kurie 
savo viršūnes kartais iškiša ą 
paviršių, lo kartais visai netoli 
jo. Vandenyje pasislėpę nema
tomi akmenys, sudaro didžiau 
šią pavojų Arktikos vandenyse 
plaukiojau tiems laivams.

P^imaudymas;. pasivaikščio- 
jinias^salos paviršiuje ir nosies 
ikįšimąs E ugniakalnip .akį, ge
rokai privargino. O mane la
biausiai vargina ta sunkioji fo 
to; kamerą, kuri,, sako, turi par 
garamUr paSuSį geriausius vaiz 
dus. Užsikabinęs ant paties aš 
ją vilkau ant kranto ir tempiau 
pakraščiais, -.bet .turiu; ‘pripa- 
žrhti<-fea<i jį mane vargino. Jei 
gu įlti tą-r&erfe; vyksiu' j 'Pietų 
Ąš.fgalį.arba dar bandysiu lip- nesukahdžiptų josios rankų, 
tį į Himaląjų; kalnus, tai tos negalėjo pajudėti nuo tupinčių 

■ "'i ’ ■ >
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įcros piniginę premiją.
. Steponas Kęsgailą labai įdo- 

vykusius svečius, kanadiečius: joiai au jumoru nušvietė klubo

Ruošiant metinius narių su

jienos, Bronius Nainy %,
/<hI| ”Naujicn<><\ ntl pa-l Brighton Parko lietuvių 

sušuko: Ar jos <hir išei
na r

Anot pensininko <ir. Jurkaus, 
reikia sušukth Kas via dabar 
darosi? Kaip galima stalyti to- 
xį klausimą dienraščiui, kuris 
virš 60 metų eina, kuris yra daug" svečių, 
plačiai skaitomas ir gilią vagą atvykusius iš kitę valstijų bei 
išvaręs Amerikos lietuvių tau- kolonijų. Padžkojo visiems

talpose.

"irm. Bronius Paliulis savo 
I kalboje pasidžiaugė, kad, nežiū
rint gana šaltoko oro, susirinko 

. Pristatė svečius.

išvaręs Amerikos lietuvių lau- kolonijų. Padžkojo visiems už 
' tiniame ir kultūriniam gyveni- skaitlingą atvykimą, darbuoto-

, . 2: . • • x 1 Jimmy C»rteris turi pinigu, laimibuvimus IT r J uos sujungiant su pirminius rinkimus ir turi cfaugiau 
jaunųjų talentų pasirodymais, ;atstovu ruošiamoje demokratę 
būna daug.jaunimo ir tuo būdu ^“eikZl^v ‘balsj'
jaunimas sėkmingai įtraukiamas 
lietu viškon, veiklom

vilties juos surinkti ir tapti partijos 
kandidatu prezidento rinkimams. 
Kandidatu tikėjos būti senatoriai- v t* - “ - y vui) jciibivi iui

nimu sir geriausiu Nidos klubui Lietuvybės reikalams klubo Henrv Jackson ir Hubert H. Humph- 
Hnkėjimų^< sekė sveikintojai: 
Montrealio. lietuvių bendruome
nės pirmininkas Juozas Šiaučiu- 
liš, Aušros Vartų klebonas Jo-

paaukota W dol. Paneigė žve-;
Jams;apkaltinimus, kad jie esą ty konvencijoje.
“melagiai girtuokliai”. ,

Esą žvejotojui ištisas dienas

■ ine? Jau gana to, kad LB, skelb 
dama spaudos menesį, išsiun- 
nėjo remtinų laikraščių sąra
šą, į kurį sąmoningai ‘‘Naujie
nų” neįtraukė. Vadinasi, jeigu 
jūs taip, kaip LB vadai nori, 
negalvojate ir nerašote, bet tu
rit savo nuomonę ir teisę kriti
kuoti, tai jus reikia uždaryti— 
sunaikinti.
'■Taip pat, viename LB susi
rinkime Clevelande PLB gar-!

-. { A i. J A V V* V M * a

bės pirmininkas -spaudą, kuri šokančių netrūko. Visi maloniai 
kritikuoja frnt. LB veiklą, pa-; pabendravo keletą valandų paT

jams, kurių rūpesčiu ir darbu šis 
parengimas suruoštas, aukoto
jams už dovanų laimės šaltiniui, 
kurių buvo virš šimto.

Matėsi daug linksmų veidų, 
gavūsių vertingų dovanų. Pirm. 
B. Paliulis, nuolat vaikštinėjo 
lankydamas svečius ir visiems 
pasakydamas malonų žodį.

Tas kėlė visiems malonią 
nuotaiką. Muzikantai nenuilsta
mai grojo lietuviškus šokius, o

i “NEPRIĖLAUSOMA LIETUVA” naujam . skaitytojui "
. L; Gtcrge St. ” tik už $5.00 metams!

' ■: La Salle, PO., Montreal 690, \
. . . . > Kanada • ' (Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti fr prisiųsti
* * ’ ’ - i * Į

su virš nurodytu
■ -j-' *

prenumeratos •:
i mokesčiu.,

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus v adresas)

-Ėėjusi-iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje. ’a!;

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
' bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, v
1739 So. -Halsted SL,Chicago, BL 60608

nas Kubilius SJ, šaulių kuopos su rrieškeęe sėdint laive ir dar 
vicepirmininkas St. Riautas, jū- lietui lyjant, tenka gerokai pa
rų šauliai — Št. Vyšniauskas drebėti nuo šalčio ir todėl viena 
ir šv. Onos draugijos vardu J., kita'čerkutė esanti būtinai rei-

I kalinga-palaikymui kūne šilimos; 
kad nesustingti j ragą. - 

Na o pasipasakojimuose prie- 
teliams, truputį padidinti pagau
tą žuvį esąs ne melas, bet dory
bė paskatinanti gaudyti tik di
džiąsias-žuvis.
, Bet žvejys klebonas Jonas Ku
bilius, degraduotas į Nidos klu- 
bo kapelionus, visgi sukūręs žve
jams maldą, kurią jie'turi su
kalbėti prieš merkiant meškerę 
į vandenį į
“Viešpatį duok man pagauti 

tokią- didelę žuvį, kad nereikėtų 
meluoti dėl jos didumo”..

Toliau sekė rašv tojo Antano 
Gustaičio savo kūrybos skaity
mas; ' ■ . . ' . . ■

Lietuvos universitete Antanas 
w Gustaitis studijavo ne tik iiierą- 

tūrą, germanistiką, bei pedago
giką, bet lankė ir prof. B. Sruo
gos vedamą-, teatro seminarą.

Todėly talentingai parašytus 
sayo humoristinius kūrinius, An
tanas Gustaitis scenoje...skaito 
ir'kaip nemažiau talentingas ak
torius.77
J . Kaip visame kame, taip ir me
ile,reikalingas ne tik Talentas, 
bet ir jo išmokslinimaj iki aukš
čiausio meistriškumo.

Tas meistriškumas ypač rei
kalingas scenoje dainuojant, mu
zikuojant, vaidinant ir skaitant 
literatūros kūrinius.

Rašytojai nestudijavę artistiš
ko skaitymo meno, neturėtų sce
noje skaityti patys savo kūrybą, 
jos nežlugdyti. Be gero balso 
pastatymo bei aiškios dikcijos 
talentingiausiai parašyto kūri
nio,- arba kunigo iš sakyklos sa
komo pamokslo niurnėjimas, tik 
pykdina klausytojus, bet nelei
džia džiaugtis kūriniu, ar kuni
go žodžius dėtis į širdį.

Už tai, kad. Antanas Gustaitis 
ne tik talentingas rašytojas, bet 
ir geras aktorius, kaip visur ki
tur taip ir *pas mus turėjo di
džiausią pasisekimą artistiškai 
išpildęs savo humoristinius kū
rinius: “Kirkilo drama”, “švęn- 
toji karvė”, “šuns odė savo po
nui”, “Kainas ir Abelis”, ir pu
blika ilgai plodama dar išprašė 
paskaityti “Žalgiris”.

Visi kūriniai humoristiniai, 
bet Antano Gustaičio humoras 
neužgaunantis.*s Jis, rodos, čia 
pat skraido aplink tave, bet as-

Kušlaikienė
Raštu sveikinimus atsiuntė 

žvejų-medžiotojų klubai: iš Ha- 
jniltono, Ošavos, Sudburio ir 
.Tillsonbūrgo — visi iš Ontario 
prpyihci jos. _ Apzyalginį-praneši- 
mą' apie Nidos7 įdubo veiklą,, pa
darė iškiliausias klubo žvejys ir 
dar iškilesnis ^visuomenininkas 
Steponas Kęsgailą. -
- Entuziastingai meškeriodamas 
su savo ištikima padėj ėj ą ponia. 
Joana Kęsgailienė, nusigabenę 
į šiaurę, net į Baskatūno ežerus, 
kartą ten pagavo milžinišką, net

žuvėdrų. ‘
— Skubėk, o tai paliksime, 

—■ aš jai surikau, kai laivelio 
kapitonas patarė man ją pa-* 
šaukti ir pasakyti, kad jau plau 
kiame.

To -neužteko,.' reikėjo . lipti 
iš laivelio ir veik atsivesti.

Tu - nežinai, koksi čia di
delis tųrtas„.-7sL aiškina ji. man. 
čia nėūžrkšvsi, tai -ir-' liks^nfe- 
užrdašyta . —. aiškina ji. Mari, 
josios aiškinimas visai nerūpi. 
Aš jai, sakau, kad bus palikta 
saloje, tai visas jos gyvenimas 
nueis niekais. . ,

— Tu nežinai, ką sakai, -— 
ji, man atsakė. — T ai“ malo
niausioji mano gyvenimo die- 
na. Niekad ji nebuvo pilna to
kio džiaugsmo... Juk tai di
džiausias radinys. .. < . •

Jeigu aš ją būčiau sutikęs 
prieš kokią 30 metų, tai gal nie 
ko nesakyčiau žodikui, jei bū
tų, ir palikęs pusdieniui... Aš 
jai būčiau parodęs gyvenimo 
džiaugsmą ir jo šaltinį, kuris 
Rojų padaro bet kurioje.pašau 
lio vietoje, bet sii šia ta aki
niuota džiūsna, kas galėjo Rp^ 
juje .pasilikti? Turėjau bėdos, 
kol atvedžiau į zodiką ir pasi
leidome į laivą. -

Aš paukščių nepažinau. Sky
riau albatrosą" nuo pingvino ir 
skua nuo kurapkos, bet apie 
tų paukščių gyvenimą mažai te 
nusimaniau. Ta paukštinė džiu 
sna mdn surašė, angliškus ir . 
lotyniškus Rojaus paukščių var 
dus ir, pasakojo; ką tie paukš- 
čiardaro ir kaip jie maitinasi. 
Ji papasakojo kaip audronaša 
atneša audrą, o kaip žuvėdros '

f

Skaitytoju Balsai
Ar “Naujienos” 

dar išeina?
Aprašydamas ĄLB. Tarybos 

sesiją a Filadelfijoj š. m. ba
landžio 22 d. ^Dirvos” 17 No. 
korespondentas J. Bubelis, tarp 
kita ko, rašo:

“Kai sesijoj buvo pasisako
ma vienaip ar kitaip apie lietu
vių laikraštiją,' tai buvo užk-

vadino prostitucine, geltonąja 
spauda. Pagalvokime, kas bū
tu iš tokios spaudos, jeigu tie 
ponai turėtų cenzūros galią? 
Juk jie patys gerai žino, kokie 
pasidarė laikraščiai Lietuvoje, 
komunistam okupavus kraštą ir 
įvedus jų griežtą cenzūrą. Nie
kas nebenorėjo skaityti jų laik 
raščių. Tai baisus nuosmukis. 
Kas liktų iš spaudos, atėmus 
laisvę? Būtų tik skeletas.

. Liūdna, kad šitokius pareiš
kimus opoziciniai spaudai da
ro vyrai, kurie skaito save pa
saulio lietuvių bendruomenės 
vadais.

Asmeniškai aš, reikšdamas kuris yra spaudos laisvės sar- 
prolestą prieš opozicinės span- gyboj. A’. Karulis

sudalindami nuomonėmis įvai
riais reikalais. Jautėsi maloni 
šeimyniška nuotaika. Malonu 
kiekvienam tokiame sambūryje 
dalyvauti. Klausinėjo, kada 

,Brighton parko namų savininkai 
vėl sudarys tokią namų malonią 
progą? — Ir neabejotina, kad 
susirinks svečių žymiai daugiau.

Stasys Pat laba

dos, šiuo atveju “Naujienų” 
nekultūringą įžeidinėjimą, si
unčiu Naujienų mašinų įsigy- 
jimo fondui kuklią $10, — au
ką. Taip pat linkiu sulaukti 
daugiau' aukotojų dienraščiui,

LIETUVOS VARDO KILME
- Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

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
vai vardas,

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

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

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

iš aukšto pamato skanesnes žu meni§]ęai tavęs nepaliesdamas 
vis, neria ir jas išsitraukia. aitriais nagais ir linksmai sau 

Turiu tą josios lapelį su loty- juokiesi ne iž savęs, bet iš na-
aštriais nagais ir linksmai sau

niškais vardais, bet iš manęs 
ornitologas niekad nebus, o aš, 
nežinodamas lietuviškų Rojaus 
paukščių vardų, negi varginsiu 
skaitytojus lotyniškais vardais* 
Kas norės Arktikos paukščius 
pažinti, tai turės į Rojaus įlan 
ką važiuoti. O iŠ savo pusės 
galiu pasakyti, kad to ornito
logo paukštė, visą laiką bur
nos nepraverusi iki Arktikos, 
pradėjo čiulbėti... Kokių da
lykų ji man nepričiulbėjo ir ne 
visada apie paukščius..'.

(Bus daugiau)'

bago Kirkilo tragedijos, nors ir 
pats nesijauti jau toks šventuo
lėlis... v ;v.

Sužavėta publika linksmai plo
jo ir šaukė bravo didžiam artis
tui, ir iki pasimatymo Antanai 
Gustaiti vėl Montrealyje!

Pasibaigus literatūriniam kon
certui, džiaugsmingai nuteikta 
publika, apžiūrinėjo čia pat su
rengtą nuotraukų parodą, iš ku
rios buvo galima matyti žvejo
jančius “Nidos** klubo narius to
limiausiuose Kanados vandeny
nuose ir su pačiomis didžiausio- . 
mis žuvimis, pavertasis už Mau-

nų iškilmingai nufotografuotus.
Kelios nuotraukos parodė ir 

medžiotojus. Per tuos 10 metų 
sumedžiojo po briedį: B. Kirs
tukas, R. 'Bukauskas, J-. Kandi-: 
žauskas ir J. Markus. Tur būt, 
jie prišaudė nemažai ir gražuo
lių stirnų, lapučių,,baikščiųjų 
kiškelių ir laukinių paukštelių...

Po iškilmingo -minėjimo sce
noje, visi buvo'skaniai pavaišin
ti ir triukšmingai muzikai, ke
liančiai lubas į padanges, bubnūs 
be pasigailėjimo mušant publika 
entuziastingai šoko iki vidur
nakčių. Elzbieta Kardelienė

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR. RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$8.00rupmimą. __ ______________ ____ _ _____

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
. Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_ ,__

Minkštais viršeliais tik__________________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba monny orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ’iLL. 60698
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- f 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, į 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams jsi- r

Taupykite 
pasfmus

Taupykite dabar. 
✓

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted SL Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metam. ’ * TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

1 — NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL — TUESDAY. MAY 11, 1978



Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Luc
1739 So. Halsted Street, Chicago, HI. 60606. Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $850 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.

trims mėnesiams ________ $7.50
vienam mėnesiui________ $2.50

Kanadoje:
metams____________— $30.00
pusei metų_____________$16.00
vienam mėnesiui________ $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
metams ______________ $31.00
pusei metu  ___________ $l$.00
vienam mėnesiui________ k $4.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams __   $30.00
pusei metų______________$16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. __ _

Kitose JAV vietose:
metams______ -_________$26.00
pusei metu __ __________ $14.00

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

Reikia konsoliduoti jėgas
Pavojaus valandomis Amerikos lietuviai visuomet 

pajėgia susigaudyti ir išaiškinti, kam rūpi Lietuvos lais
vė ir Amerikos lietuvių gerbūvis. Kartais klausimai at
rodo labai sudėtingi, paprastam žmogui kartais net sun
kiai suprantami, bet laikas viską iškelia aikštėn ir atne
ša reikalingos šviesos vieningam Amerikos lietuvių dar
bui, išryškina siekimus ir nuplėšia kaukę nuo apsimetė
lių, per kvailumą ar žinių stoką tarnaujančių didžiau
siam lietuvių tautos priešui — rusiškam okupantui- 

-\ ■ .

Lietuvius kelis metus vargino Amerikon atneštos' 
ir visiems lietuviams primestos Bendruomenės reikalas. 
Jeigu naujo fronto vadai būtų taręsi su Amerikos lietu
viais, o vėliau būtų tų susitarimų laikęsi, tai šiandien tu
rėtume ne tik anksčiau buvusią Amerikos lietuvių bend
ruomenę, bet turėtume ir naujai atneštąją, kuri būtų 
galėjusi apimti senus ir naujai atsiradusius lietuvius. 
Bet nauji politikai tartis nenorėjo, o jeigu kuriuo reika
lu vis dėlto susitarė, tai susitarimų nesilaikė. Bronius 
Nainys, tapęs Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninku, nepajėgęs pavergti lietuviškų organizacijų, pra
dėjo ardomąjį darbą. Jis buvo tikras, kad jam pavyks 
išardyti lietuvių įsteigtas ir naudingą darbą dirbusoas 
lietuvių organizacijas, fratemalius' susivienijimus, klu
bus ir draugijas. _

Nainiui nepavyko tikslo pasiekti. Nainio bendradar
biai, nepajėgę Amerikos lietuvių vardu kalbėti, pradėjo 
ardyti jau turimą Bendruomenę. Jie reikalavo paklus
numo, bet ne visi panoro klausyti. Protingų patvarky
mų vis klausė, bet didele dalis atsisakę klausyti nepro
tingų instrukcijų. Kai pagrindan buvo paimtas paklus
numo principas, tai tuojau kilo konfliktas. Vieni norėjo 
kad pasiskintų, kuriais sumetimais tektų vykdyti nepa
teisinamus patvarkymus, o kiti logiškų ir suprantamų 
paaiškinimų nemokėjo duoti. Jie iš viso, bijojo į pasita
rimus važiuoti ir aiškinti, nes patys nebuvo tikri pasi
rinktu keliu. Rezultate — Bendruomenė, dar nesuorga
nizuota, skilo. Šiandien turime dvi Amerikos Bendruo
menes.

Šiandien turime registruotą ir pastovias bendro

menėn jau įstojo visa eilė Amerikos lietuvių draugijų 
" ir klubų. Kam atrodo, kad Amerikos Lietuvių Bendruo
menė gali būti naudinga, privalo stoti j Dr. j)argio vado
vaujamą organizaciją ir dirbti kartu su kitomis lietuvių 
draugijomis naudingą darbą- Dar veikia ir. Gečio veda
ma Bendruomenė, bet susidomėjimas ja mažėja. Prieš 
dvi savaites vyko josios “rinkimai”, bet. iki šio meto dar 
nepaskelbti tų “rinkimų” daviniai Anksčiau jie skelb
davo davinius trečią po “rinkimų” dieną, bet šiandien 
dar ir dvieju savaičių nepakanka. Greičiausiai, kad dar 
nesusitarta “pafiksinimo” klausimu.

Be registruotos ir legaliai veikiančios Bendruome
nės, turime ir Amerikos Lietuvių Tarybą, kurią sudaro 
visos gyvos Amerikos lietuvių politinės grupės ir fratęr- 
nalūs susivienijimai. Tai pati gausiausioji ir darniausiai 
veikianti Amerikos lietuvių politinė organizacija. Ji yra 
atlikusi daug naudingų darbų, ji ir šiandien veda Lietu
vos laisvei reikalingą darbą. Visi Amerikos lietuviai, 
susidomėję politikos ar fraternalės šalpos klausimais, 
privalo remti ALTĄ. Patys pirmieji ir stipriausieji smū
giai buvo kirsti Amerikos Lietuvių Tarybai. Lietuvių 
laisvės priešai ir nesusipratėliai niekino ALTO steigė^ 
jus ir josios pradininkus,* o paskutiniais metais buvo 
šmeižiami ALTA sudarančių organizacijų .veikėjai, vi
są laiką parodę daugiausia tolerancijos/pasiryžimo ir 
pasiaukojimo. 'Ne tik anksčiau Amerikon atvažiavusieji, 
bet ir naujai atsiradusieji apdairesni politikai prirėmė 
savo petį prie ALTO ir dirba naudingą darbą kartu su 
senais amerikiečiais. Kas domisi politika, tai privalo įsi
traukti į Amerikos Lietuvių Tarybos /vedamą darbą 
centre ir skyriuose., (

Seniausias ir turtingiausias-yra Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje. Jis turi nustatytą konstituciją ir veik 
los taisykles. Susivienijimas yra* taip suorganizuotas, 
kad niekas jo negali apvogti, niekas jo negali į šalį nus
tumti ir niekas jo negali “užkariauti”,/kaip nauji, po-, 
litikai buvo pasišokę padaryti. Reikia tapti SLA nariu, 
mokėti kuopai reikalingas duokles, dalyvauti susivieni
jimo darbe, dalyvauti seimuose ir tada daryti įtakos į 
organizacijos veiklos kryptį. Organizacijos’ centro durų 
daužymas, reikalavimas organizacijos priešakiu padėti 
vieną ar kitą nevykusį veikėją viso susivienijimo nevei
kia, nes yra nustatyta tvarka reikalingoms pakaitoms 
pravesti. Bet SLA visą laiką dirba naudingą Lietuvos 
laisvei darbą, pirmasis davė $5,000 -Alto darbo pradžiai; 
Jis yra pasiryžęs ir toliau dirbti Lietuvos'laisvei ir mū
sų kultūrai našų darbą. Ą/t

Be. šių didelių organizacijų, Amerikos lietuviai turi 
dienraštį Naujienas, kuris kelia viešumon/tuščiavidurių 
politikų labai dideles asmenines ambicijas, pagrindines 
gero mokytojo auklėjimo dėsnius užmiršusio pasimetė
lio pretenzijas, lietuviams nenaudingą bendradarbiavimo 
.su okupanto atstovais primetimą ir Amerikos lietuvių 
skaldymo politiką. ' - ' ' ' Ly. ■

Amerikos lietuviai privalo konsoliduoti savo jėgas 
apie Amerikos Lietuvių Tarybą, registruotą JAV Lietu
vių Bendruomenę, Susivienijimą Lietuvių-Amerikoje ir 
Naujienas- Yra ir kitų draugijų bei klubų, -remiančių 
didelį Lietuvos laisvinimo darbą, bet čia'paminėjime pa
čias pagrindines, apie kurias privalo konsoliduoti visos 
sveikos ir Lietuvos laisvės nuoširdžiai siekiančios -Ame
rikos lietuvių jėgos. ' ; ' -.5 ..T-

P. STRAVINSKAČ

LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI

bendrininkai veikė didelėje 
slaptybėje, nesiskaitydami su 
priemonėmis, panauddami net 
kriminalus, kaip pvz., terorą, 
moralinį Smurtą, grąšymus ren 
gimo komiteto pasikviestiems 
minėjimo programai McCor
mick salėje išpildyti. Tasniek 
šybės pilnas vaizdas atsiskleidė 
tik vėliau, ypač prieš patį mi
nėjimą, kokiam dviem savai
tėm prieš Jį.

(Tęsinys)
XIV. Dėl JAV 200 meių ] 

/ sukakties minėjimo
1976. IIL I dieną, kada Lie

tuvių Spaudos Klubas priėmė 
šias Čia dabar komentuojamas 
rezoliucijas, jau buvo 27-nių 
Čikagos ir apylinkių lietuvių 
Organizacijų sudarytas specia
lus komitetas, pasivadinęs Lit 
huanian Bicentennial Cammit 
tee, ruošti JAV nepriklaisso- 
mybės 200 metų sukakties mi
nėjimui. Nors Lietuvių Spau
dos Klubas į to komiteto stei
giamąjį susirinkimą ir nebuvo 
pakviestas, bet visi jo kovo 1 
d. susirinkimo dalyviai vien
balsiai priėmė savo -KlV-ją re
zoliuciją, kuria aiškiai pasisa
kyta už tą minėjimą, ir jam 
ruošti komitetas nuoširdžiai 
pasveikintas, pasižadant jam 
darbe padėti. Toliau, anoje re
zoliucijoje griežtai pasisakyta 
“prieš jau pasireiškusį to mi
nėjimo trukdymą, kaip griovy- 
bos darbą, kenkiantį Amerikos 
tie tuvių geram vardui ir kartu 
Amerikai”, ų . : -T

r - t' - ■ ■ -<

Tuo metu (III. 1 d.), kai vi
sos, sakyčiau, pragaro jėgos, 
juodos, o gal dar ir raudonos 
rankos buvo sutelktos pogrin
dyje tam minėjmittt šukliudy-; 
ti, Lietuvių Spaudos Klubas 
tos piktybės ir niekšystės visa 
apimtimi dar nematė, nes pik
tavaliai ir begėdžiai šūsibaūdę- 
Tai, to Amerikos lietuvių aštd- 
rijpj didžiausio masto ir pi
ties bjauriausio nusikaltimo' tąja XIV-jti rezoliucija.

jezuftų. ir kaip gi jie Besi
šauks, jei j« Ir velykiniame 
jų žurnale neranda nieko gi
lesnio dvasios atgaivai. T&o 
tarpu “LaiŠknose lietuviam^” 
rasi nemažai prirašyta apie po 
Ii tiku, net gi apie kino filmus 
o daugiausiai seksologijos kitu 
simais. Bet gaila, retai juose 
rasi gilesnės minties religinių 
strafpšnių, net ir tokių veda
mųjų.

šio minėto žurnalo redakto- 
ris š. m. kovo mėn. “Laiškuose 
lietuviams” laidoje rašo: “Kai- 
kurie ima priekaištauti kad 
mes , turėtume rašyti tik .' reli
ginėmis temomis politiniams 
klausimams- nagrinėti turime 
iitus laikraščius bei žurna
lus”. .. Ąr gi tai neteisybė? Ar 
gi kunigas redaktorius neturė
tų į tokį pageidavimą visu rim \ 
tumu atkdeipti dėmėsi? Deja 
jis bąlandžio jnėri. “Laiškuose 
lietuviams” save teisindamas

Lietuvių Spaudos Klubas, te 
gul ir nebūdamas formaliu (tei 
sine žodžio prasme) to rengi
mo komiteto nariu, daug, labai 
daug savo talkininkavimu jam 
padėjo, net išgelbėjo jį iš ka
tastrofos, kada mūsų spaudos 
nusikaltėliai, bendrai veikda
mi net su kriminaliniais. nuSi- 
k ai tėti ai s buvo ne tiktai nūs- apkaltina teologijoje išsilavi- 
prendę komiteto visą minėjimo 
rengimo darbą pavesti niekais, 
bet savo planą buvo jau beveik 
įvykdę. Bet apie tai bus išsa
miai parašyta “Naujienose” 
atskirai Dabar Lietuvių Spau 
ds. Klubas'renka visą nusikals
tamąją medžiagą, kuri bus ati 
dengta ir parodyta visiems, 
kaip nešvarus vanduo prieš sau 
1p ‘ ■' ■ ...

LSK džiaugiasi tuo, kad jis, 
tuo metu, kada kaip tik minė
jimo rengimo kotiutetui’'su
teikė, kaip ir buvo įsipareigo- 
jęs savo visuotinio 1976. III. 1 
d. susirįnkiinopriimtąjair šia
me laikraštyje (jo 197d-nu 
“Tiess žodžio’’ 18 Nr.) paskelti

norius: “Girdi jie mielinti, rašo 
apie istoriją ar politiką, o. vie
nas kitas net su krikščionybės 
principais nesiderinčioje spau
doje, užšinriirieja politiniais 
ginčais, ieško įsivaizduotų blo
gybių, sukeldamas dulkių de
besis, apipurvina aplinką”.

Tai va, kaip jis bando nusi- - 
plauti rankas prieš tuos, kurie, 
prašo tėvelio'jėžuito religinių ; 
straipsnių. Noriu jo .paklausti 
ar tėveliai j ezuitai nėra teolo-

darbo taisykles turinčią JAV Lietuvių Bendruomenę GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE
- ■■ " A . - W ' t -V . V ♦

J. VENCLOVA

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

(Tęsinys)
Vienok istoriniai šaltiniai byloja kitaip. Prof. Ą. 

Voldemaras (111-71) konstatavo: “Tačiau yra patiki
mų nurodymų lietuvių buvimo kairėj Vyslos upės pu
sėj". Prof. W. Maciejwski (76-26) nustatė: “Tas pats 
buvo vienodai pas lietuvius prūsus 10 amžiuj, kas pas 
lietuvius pamariečius'.

Kad lietuviai gyveno Pameranijoj-tvirtino prof. 
J. Bury. dr. L. Pobloc.ki. prof. L. Halphen ir visa eilė 
kitų. Net Prūsų kronikoj rašoma: “Wenedia olim mine 
Lithphania”. O garsusis prancūzų istorikas prof. G. 
Poisson (102-276) priėjo išvados, jog Baltijos pajū
rio venedai nebuvo slavai, bet lietuvių kamieno gy
ventojai.

Bayer (Academ. Scicnt. Petrop.. VII t.. 360 p.) nu
rodė. kad 703 met. Lnnebourgo vendai kalbėję prū
sų bei lietuvių kalba. Dr. S. Horak (Poland and her 
National Minorities. 1961. 16 p.) pastebėjo, jog kašu
bu (pamariečių) kalboj randasi nemaža lietuviškos 
kilmes žodžių. Gi prof. S. Siestrzencewicz (122-173( 
aiškiai tvirtino: “Vendai kalbėję lietuviškai Lusace 
ir Pomeranijoj Ctolberųo ir Stolpo apylinkėse".

Tai patvirtina ir lietuviški vietovardžiai, randami 
vakarinėj Vyslos pusėj. Jau 15 amž. lenku istorikas 
.1. Dlnųosz rašė: “Wartha. .. circa castrorum San tok 
fluvio Noles mixlus*’. Nėra abejones, kad Santakos 
(Santok) vietovardis yra lietuviškas. Baltiškus, tiks

liau tariant lietuviškus, vietovardžius rado kairėj Vys
los pusėj prof. H. Kraite (Altpreusen, 1941, I t., II p.), 
Kilian (Altpreussen, 1939, IV, t, 67 p.) etc. Žymus is 
torikas'prof. G. Vernadsky (130-25) konstatavo: “Bal
tic or Lithuanian tribes”.

Ir archeologijos tyrinėjimo duomenys tą patį liudija. 
Archeologas Pr.Kulikauskas (67-112( nustatė: Tarp Ode 
rio ir Dauguvos susitelkia baltų genčių protėviai. Bal
tų genčių apgyventa teritorija atsiekiama pagal jų 
savitą materialinę kultūrą ir būdingesnius laidojimo 
paminklus”. Dr. M. Gimbutas (The Baits, 1963- 61 p.) 
tvirtiflo: “Vakaruose ji (baltiška kultūra) apima visą 
Pomeraniją..

Gotų klausimu

Daugelis be komproYnisų gotus priskiria prie ger
manų. Tačiau, plačiau pasirausius po įvairius šalti
nius ir juos giliau panagrihėjuš. su tokiu tvirtinimu 
negalima sutikti Tad, rašant apie germanus, tenka 
ad hoc paliesti pačius gotus atskirai.

Sulig dr. .1. Pinkėrton (97-6) gotų vardas pirmą 
kartą istoriniuose šaltiniuose buvo paminėtas 250 tin. 
po Kristaus, žinomas pasaulio istorikas dr. C. Kep
hart (59-263) aiškiai tvirtino: “Savo^kilme gotai bti- 
vo žinomi graikams kaip getai, bet dažnai juoš vadin
davę geografiniu vardu skitais. .. Vėliau juos (getus) 
romėnai vadino Gothi ar Gothones”.-

Dr. J. Prichard (101-369) pažyniėjo:- “Gotais romė
nai vadino getus”. Tos pačios nuornonės laikėsi ir 
gotų istorijos žinovas prof. H. Bradley (12-19) f r riša 
eilė kitų.

(ii žymiausias 5 amž. istorikas Orosluš (lib. I. c. 
6). kuris gerai buvo susipažinęs su pačiais gotais, 
konstatavo: “Gctac, qui el nunc Gothi”. St. Jerbtiintas

Neperseniausiai į mano ran- rai,. gražus ir prasmižgSk jį 
kas pateko balandžio mėnesiui pageidavimas, teisinga jų min 
skirtas tėvų jėzuitų leidžiūinės tis iš tėvelių jėzuitų .pageidau- 
mėnesinis žurnalas pAtUcfintas ti religinės minties straipsnių. 
“Laiškai lietuviams”. Varčiau. Lietuviškoji išeivija turi neirta* 

; o lapus nuo pradžios iki galo;! 
manydamas, kad j ame rasiu 
religine mintimi- parašytą-, Ve
damąjį apie Velykas. Mat, Šiais 
metais balandyje visas krikš
čioniškas p asaulis šventė- Vely- 
kas. Atvirai pasakysiu, kad nu 
sivyliau. Tėvelių vienuolių iėi 
džiamas žurnalas, skirtas lietu
viams katalikams, o apiė Vely
kas nė žodžio. ’ . .

Tiesa jame radau parašytą 
trumpą vedamąjį, gal tiksliau 
jį pavadinti redaktoriaus pa- 
jį pavadinti rėdaktoriauš pasi
teisinimo žodis, taij ką jis j a- 
mė “ rašo: Skaitytojai pa
geidauja, kad “Laiškuose lietu 
Viams” būtų daugiau šapųsdi- 
name religinių straipsnių. Tik-

geba parašyti religinės minties 
straipsnių ? Ar fožš redakto
riaus priminimas apie rašymą 
politiniais klausimais nėra jo 
Į taigojimas, kad politika lyg 
būtų kaž koks nešvarus, nusi
kalsiantis dalykas. Ir Vėl tėnkk • 
jo paklausti, o ką gi veikia 
“Laiškų lietuviiins” fedakto-’ 
rius? Kddėl jiš negalėtų parA-

! žą spaudą, bet jos paskirtis ir 
tikslai yra kiti. Joj e keliamos 
ir nagrinėjamos; kasdienio gy- 
venimo problemos, duoda in
formacija apie Vidaus bei už
sienio politiką. Joje mažai Ar
ba ir visai nerasi religinei nrint; 
čiai puoselėti straipsnių, ypač 
skirtų ankštėsnio išsil avinimo 
žmonėms” ■ V ....

Ir tis viso'reikia apgailestau
ti? .kad ne tik “Laiškai lietu- 
viams” tokių straipsnių nes
pausdina, bet ir kitų lietuviš
kų vienuolijų laikraščiai bei- 
jų priedai gilesnė religine min
timi'yra skurdūs. Todėl nerei
kia nustebti, kad katalikai jau 

/čia- alkį religinės minties skai

prisimena apie deimančiukų 
ieško jimą.Maftrbdbš,kativie- 
tbn jų ieškoti; seniai yra pri
brendęs reikalas rašyti religi
nius straipsnius, rtėš-jų 
skaitytojai mdiddtijž D j dk sa 
koma, kad žmonių balsas yra . 
DiėVo balsas." .frU-U?"'

šia proga norėčiąujjasisaky .
ti konkrečiau del redaktoriaus 
vedamajame metanių. kaltini
mų’teologams. Buk'jie nerašo 
religinių straipsnių, bet .užsi- 
įminėja politiniais ginčais. Ki- 
žįn ar kuris kitas teologinio iš
silavinimo asmuo yra tiek pri
rašęs t rašinių apiė politiką 
“Laiškuose lietuviams’, kiek jų 
prirašė redaktorius kun. Jub- 
zas Vdišnys. Ir kiek jis jaii 
yra sukėlęs dulkių debesų ,Ii&- ■>

tinių. Todėl ir šaukiasi tėvelių (Nukelta į 6 psl.) ;

(Epis. ad Galat) sako, kad gotai btrvo seniau vadi
nami .getais. Sidonius Appolinarus (5 amž.) vadino 
gotus getais ir ostrogotus masagefais. Net pats Jorda- 
nes (551 A. D.), kuris klaidingai tvirtino, kad gotai; 
yra atvykę iš Skandinavijos (jokių patikimų argu
mentų nėra apie gotų kilmę iŠ Skūndinarijos) savo 
istoriją užvardijo “D e Getarum sive GotharuniL reiš
kia, pats Jordanes gotus tapatino su getais.

Tokiu būdu istoriniai šaltiniai aiškiai byloja, jog 
gotai buvo getai. Gi patys getai buvo trakų dalis bei 
trakai: istorijos tėvas Herodotus (IV, 9S) įsakmiai 
pabrėžė: “Getai yra narsiausi ir teisingiausi iš visų 
trakų”. Anglų istorikas porf. J. YęatmarT (52-211) pa
pildė: “Getai buvo trakai. 57aconius. Ovidius ir Stra
bo tvirtino, jog trakai ir getai kalbėję ta pačia kal
ba’’, Taip' pat žymūs istorikas prof. F. Ldt (Lės inva
sions barbares, Paris, 1937, I t, 214 p.) trirtiiio: “Ge
tai vra trakai’’ (plačiau apie trakus J. Venclovos stu- 
dijoj?“Senovės trakai ir skitai”, 1975 m.). . . ..

Ir nei vienas objektyvus istorikas trakų riėpriski- 
ria prie germanų, o taip pat ir skitų. Eo ipso ir go
tai nebuvo germanai. Reiškia, pagal istorinius šalti
nius gotų negalima priskirti prie germanų.

(J priešingai, istoriniuose šaltiniuose. randame go
tus skiriant nuo germanų. Č. Procopius savo gotų ka
ro istorijoj (VII, 33, 2) aiškiai skiria gotus nuo ger
manų (Gothoi, Germariois). Prat. J. Yeatman (52-177) 
nurodė: “Tacitus tvirtino, kad gotai rrėbuVo germa
nai. ,fts rtšė “Gothinos Gallfca. Ošds Panonfca lingua 
ūoariprft hŪŠ e&ėGėrnteoošL br. L. UTfeer (151- 
269) pastebėjo: “Sulig Pompontos Mėla (De situ orb. 
ter. HI, 3) ipasku tini al germinal Rytnošfe btfvo her- 
mionės (id cn Htorc Oceani, stmt Cimbri et Teu
ton! ntru ultiitni Germaniafe HeniudnesL Net risigo-

tų kodeksas skiria gotus nuo germanų (Dr. C. Kep
hart, 502 p.). '

Bet gotų progermaniSkos teorijos šalininkai savo 
doktriną remia pagrindinai kalbiniais argumentais, 
būtent: I) tariamais Krymo gotų kalbos likučiais, ku
riuos užrašė 16 amž. flamandas Busbeck, 2) vyskupo 
Vulfflos (IV amė.) biblijos vertimo kalba. Vienok ir 
čia' yra tiek daug neaiškumų, kurie padaro štoos ar
gumentus nepatikimais..,. A • , .

Bendrai, kas liečia 16 amž. Krymo gotus, tai kri*- 
tiški istorikai laikosi nuomones, jog tuomet Kryme 
gyvenę pe gotai, bet Iš Vokietijos išvaryti žydai, ku
rie kalbėję vokišku žargonu ir gyveno savo ghetuose 
(Ghettos). ^ ... L . .. u - . 'z

Čia prof, J. Beckmann (14-179) nurodė: “Barbaro 
pasakoja, kad jo vokietis tarnas Beminer galėjo su 
tariamais — spėjamais gotais susikalbėti. Bet naujais 
laikais tenmekflu negalėjo rasti Šių gotų likučių. Ma«. 
no artimas draugas Bergrath ir profesorius Sacquett 
Lemberge apie tai 1769 m. gruodžio mėn. parašęs ži
nią: AŠ galiu užtikrinti, kad daugelis žydų, kurie vi
sur prie Ponius randasi, senais vikiečiais arba gotais 
Luvo laikomi. Jei Busbeck sako, jog jis Konstantino- 
polyj su gotais vokiškai kalbėjęs, tai jie yra ne kas 
kiti, kšip fitr^ttti lenkiški vengrini ž/dsH. Re: 
nrftatfs Rubriąuis liudijimu “castella Judėnruirt” .
(ne Gothorum, taip Fčfrslėr kitarfoš pasakęs), kas škfr- 
tinguosė žemėfepindse ėifjpTėfe.. * *

Dr. V. Jtm^er (54^124) raBė: ^fnrfa vyko dMėlės 
daHės vokiečių žydų pėrrikčffnrto; (dėl per^ėklpjnnto) 
į Rytus....Jie nusinešė su kitais dalykais fr ¥okfe<5ų' 
kalbos dialektų”, ,

Ir gotų progermaniškos teorijos . šalininkų/ pats 
f (Bers daoghrtf)
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ML ANNA BALIUKAS
’-kAKIŲ, AUSŲ, NOSIES

-. 2858 W. 63rd. Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 s©. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei..neatsiliepia, skambinti 374-8004

Š. m. kovo 31 d. per radijo 
išgirdau, kad mjrė generolas 
Mikas Rėklaitis. Mirė lietuviš
ka rys, kurį pažinojau nuo pir
mų į Ameriką atvykimo dienų. 
Ilgai galvojau, ar galiu rašyti 
apie generolą,, buvus pačiam 
tik puskarininko laipsnyje.

Pagaliau prisiverčiau ir apie 
jo nuveiktus darbus kariuomė 
nėję pažymėsiu tik sausas en
ciklopedines žinias: Velionis K- Gedimino pulko vado parei-

to rusai, atsidūrė prie Daugu
vos upės Dąugpylyje. Buvo ap-

Lapkričio 21-23 dienomis ko 
vojo su bermontininkais prie 
Radviliškio.- 1920. m. rugsėjo 
fnenėsį prie Merkinės ir Perlo- 
jaus, palei Merkį , gynė jam 
pavestą barą nuo lenkų. 1930 
m. buvo paskirtas 1 pėst D. L.-

1S- ' -arkokai pa-.
pric> Naujienas,

OR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ r 
r 4? I CHIRURGIJA

' Tcltf. 695-0533
Vcli.y Magical Canter

. 660 SUMMIT STREET-
ROUTE 58, ELGIN,“ ILLINOIS“

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
/.1434 WEST 71st STREET 

, Ofisais HEmlock 4-5849 
/ ; ‘ Rezid.: 388-2233 . '

’ .-OFISO VALANDOS:
,Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 ___
intrad.. penktadieni nuo 1—5. tree.

• - ir šeštai tiktai susitarus, -'L* J L- -7- '

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W estehest ar £ Community klinikas
Medicinos direktorius,

I93S S. Manheim Rd., Westchester, llL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai
- Tel.: 562-2727 arba 562-272S

. REZ.: GI .8-0873

: EISIN - Ė1SIHAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ

- 6132 So. Kedzie Av&, WA 5-2S>0 
Valandos pagal; suštarimą. . Jei neat-

sfliepia, skambinti Ml 3-0001.

' ' T=U — 3 E 3-5293 ’ :

DR? GIEVKKAS
GYDYTQJAS IR CHIRURGAS \
ODOS LIGOS: —.CHiRURG;JA

< SPEČIALYiE AKIŲ LIGOS^ 
r 39ar West103rd Strėet ?

- \ Valandos pagal susitarimą.!'

vai.

-DR. K. A., V. JUČAS 
'i;Y«t.i 5614605 ir 4894441^^' 

A'!
1002 N?WESTERN ĄVE; j. v: 

: 5214 N. WESTERN AVE^l • 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teU HE 4-1818.
Rezidencijos: PR 6-9861

DR. J. MĖSKAUSKAS 
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta* _ ;

DR. FRANK PLECKAS
0PT0METRISTASr

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

“contact lenses”.
Vai. pagal-susitarimą. Uždarytą’ tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

♦ PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W£ST 63rd STREET^ 

VaL:.-an<7ad- >nuo 1—4 po piėtų.
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. ' m 

0Ūsį telef.: 776-2880
Naoįak rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS / 

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

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

nagai susitarimą.
Atostogose iki gegužės 24 d.

goius. 1935 m. paskirtas III di
vizijos vadu ir paaukštintas 
brigados generolu. - “ -

Paruošė Lietuvos kariuome
nei rikiuotės statuto I dalį. 1939 
m. pirmininkai lietuvių komi 
šiai derybose su rusais, dėl' so
vietinių įgulų Lietuvoje. T94ft 
m.- birželio mėn. lydėjo Lietu-
vos ministerį pirmininką A. 
Merkį Maskvon, kur tarėsi su 
rusų komisarais, dėl tariamų 
sovietų karių dingimo Lietu
voje. Derybose sū komisarais 
labai kietai laikėsi • ~?

1940 m. rusai okupavę Lie
tuvą paleido į atsargą ir įkali
no Kauno kalėjime. Iš, kalėji
mo išsilaisvino birželio- 23 d. 
pradėjus vokiečiams su rusais> ■ . " . * 
kariauti. -

’ Jo žmoną. Adelę Bielskiftę su 
dviemis mažametinėmis dukre- 
lėmis birželio 14 d: rusai išve
žė į Sibirą. Vokiečių okupaci
jos nietaisapsigy-veiKvžnionos 

i tėviškėje, Balsupių kaiiiiė, Ma 
rijaųipolės. aps. Antrukart yu- 
sams okupuojant Lietuvą, pa
sitraukė ;• į* Vakarus. Gyveno 
Augsburgo stovykloje Vokieti- 
'joje? 1949 -m‘. atvyko1 į Ameri
ką: Apsigyvenęs Ghicagoje, dir 
bo fizinį - darbą fabrike. -Nežiū
riu t fabrike dirbant nuovargio, 
visuomet rasdavo’ noro ir lai
ko dirbti ir net-nevengiant pa
prasčiausio organizacinio dar
bo ir vadovavimo. Pirtnininka- 
yo Laisvės karų-niuziejaus ir 
paminklo žuvusiems dėl Lietu-

lėsinie šiuo klausiniu peštis 
atgavus Lietuvai laisvę. Dabar 
ir Grigaitis ię lietuviai, koyoją 
už Lietuvos laisv ir nepriklau 
sotuybę mums brangūs ir tole-

Manau, nebuvo nei vieno di
desnio lietuvių surengto minė
jimo ar kitokio didesnio pa
rengimo' kuriame nebūtų bu
vęs“ ir gen. Rėklaitis. Matyda
vau j| žr Hęfovių liuteronų, 
evangelikų Tėviškės parapijos 
surengtose Giesmių vakaruose. 
Netik atsilankydavo, bet būda-

Didžiausia parapija
VALDEZ. ’— Aliaska Kape

lionas Ravmond Dexter turi 
didžiausią parapiją pasaulyje, 
kuri nud Valdėz iki šiaurinio 
Aliaskos galo — Prudhoe įlan
kos yra 800 mylių — per visą 
baigiamo statyti naftos laidij 
distanciją. Kapelionas turįs pil 
nas rankas pareigų, dirbtarnas 
po 70 ir 80- valandas per savai
tę prie temperatūros iki 60 ląips 
nių žemiau nulio.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

« 9 <

pūtį ton". — Iže. 28:13,
• Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimui. Kiekvieną die

ną mes sužinome ką nors daugiau apie save ir apie Dievo išminti ir teisin
gumą. Pasimokinę reikalingų pamokų mes sužinome kaip ir kur pataisyti ir 
pagerinti savo pasielgimą. Pamatę savyje kaikurias netobulybes ir trūku
mus, mes turime nereikalauti tobulybės kituose, bet turime pagirti juos jei 
matome, kad stengiasi daryti tiek gerai, kiek išgali. Apaštalas Povilas duo
da mums štai kokį gerą patarimą: “Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimiausieji 
vaikai, ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už 
mus Dievui atrašą ir auką meiliam kvapu?’, — Efez. 5:1, 2.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite^

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

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H » R UR6 A S4 

2454 WEST 71st STREET^ 

Ofiep tclcLi HEmlock 4-2X23 

Rexid. Gibson HWS-’’;!- 
Priima ligonius 
ralandbs 
Jei

gimė 1895 m. rugsėjo 6 d. Dau- 
girdėlių kaime, Alytaus aps. ir 
valsčiuje. • v r

1915 m. baigė Veiverių ino- 
ky tojų sennnariją. Tais pačiais 
metais buvo pašauktas į rusų 
kariuomenę. 1916 m. baigė ka
ro mokyklą Maskvoje. Rusų 
kariuomenėje kariavo prieš 
austrus ir vokiečius. '

1918 m. grįžo į Lietuvą. Tais 
pačiais metais Alytaus apskri
tyje organizavo miliciją ir bu
vo apskrities policijos vadu. 
1919 m. gausio’'15 d. stojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę 
I pėstininkų pulką Alytuje.

Po jo.stojo į Lietuvos kariuo 
menę ir jo broliai 'Vladas ir 
Antanas. Vądovavo 7 kuopai, 
kuri buvo sudaryta iš dzūkų sa 
vanorių. Su savo vadovaujama 
kuopa dalyvavo mūšiuose išva
rant 'fiolševikiries gaujas -iš 

| Kurklių, Utenos^ Salako ir rug
p i ūėio 25 d: iš Zarasų.

RugpiSėio. 29-d. rusai buvo 
įsitvirtinę senuose apkasuose 
Staųiškių kaime. Ir čia kari- 
ninkąs. Rėklaitis su savo kito? 
pa, išmušė rusus iš apkasų. Po

— iNaujienūs galima užsisa
kyti telefone, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis, 
lai p fa; kviečiama skambinti 
arba rašy^ prašant siųsti susi- 
pažiuimui. f, Plaindmo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
ųempkamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų w skaitytojų

.'ri,st.. 'Yos IaisvėsrLįiaSia.h'me. Lekto^jje rasti. ...

mažesnę ir. auką palikdavo.
Tikiu nepraleido, nei vienos 

Pavergtų Tautų savaičių minė- 
jimų. Praeitais metais paverg
tų: tautų minėjime sutiktas Chi 
cagos didmiestyje skundėsi, 
kad kojos nebenori klausyti. 
Jau sunkoka vaikščioti, bet kol 
pajėgsiąs — dalyvausiąs. Ir 
štai savanorių-kūrėjų tarpe, ša 
lia aukšto ūgio palinkusio pulk. 
Kazio Ališausko, sunkiai kojas 
vilkdamas žygiavo ir gen. Mi
kas* Rėklaitis. į

Dėl susidėjsių aplinkybių nei 
jo pagerbime, nei laiduotuvė- 
se nęteko dalyvauti. Bet spau
doje skaičiau, kad prie jo kars 
to garbes sargybą ėjo savano
riai ir ramovėnai. Atsisveikini 
mą tvarkė Jonas Jurkūnas. At
sisveikino su velioniu:* savano- 
rkį-kūrėjų, raniovėnų, L. Ben
druomenės, Lituanistinio insti 
tuto, Alvudo, .Balfo, Tautinių 
nairią, 16 Vasario gimnazijos, 
Lietuvių fondo ir dzūkų drau
gijos atstovai, y

Karstą dengė Lietuvos tris
palvė, kuri pbj a i do tuvių per
duota broliui Antanui. Velio
niu gindamas* Lietuvos laisvę 
nuo visų jos priešų, negalėj o 
negalėjo nei amžinąjį poilsį jo-

Ispanijos karalius 
grąžina demokratiją

MADRIDAS. Karaliaus Juan 
Carlos vyriausybė prižadėjo is
panams duoti teisę organizuoti 
nepriklausomas darbo unijas ir 
išsirinkti dvejų rūmų parlamen-

Vos pusmečiui praėjus nuo il
gamečio diktatoriaus Francisco 
Franco mirties naujoji valdžia 
jau planuoja reformas įsteigti t 
“ispanišką demokratiją”, dėl ku
rios tautai pasisakyti ateinanti 
spalio mėnesi skelbiamas tautos į 
atsiklausimas — referendumas.

TEISMO BYLOS 
PABRANGINA GYDYMĄ

kitos klaidos yra priežastys dėl 
kurių.iškeliamos daktarams by- - 
los. žinoma, tas' pabrangina dak
tarų apdraudę ir patį gydymą. į' 
Pereitais metai dėliai keliamų 
daktarams bylų, buvo daugiau' 
kaip 4 bil. dol. sumokėta gydy
mo reikalams.

imą. Dėl 
_t 42I2X 

tli ttlef; GI 84195.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J// 2533 W. 71st Street
jv > Telet: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero 
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUTOMOBMAMS PASTATYTI
_ ,,,,,, į,     n į JltlIlT1 ~ '

Laidotuvių Direktoriai

PERKRAUSTYMAI ;

M 0 V I, N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 4 
. R. ŠĖRĖ N A .S

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraostyrttas 
iš įvairiu atstumų.. 

ANTANAS VILIMAS.
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BeverlyHills

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

- r'

Linksmum.-, arba liūdesio valandom
L \ (PUTRAMĖNTAS) 
gražiau®’?! s?lš k ..ŪGAsi "tia 

piu papuošimui ir sezoninės ' 
kapam.® gėlės. '

' ROY R. PETRO (PUT-? T AS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220'

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
i Aparatai - 'Protezai. Med. Ban

dažai. Speciali pagalba kofomt 
(Arch Support,) ir t t. *. ■

2850 Wot 63rd St, CMaso. Ml. 60629 
TeipA: PRmpm* 64M4

SKAITYK PATS IR PARA9IBK 
KITUS SKAITYTI

DEMOKRATAI KEIS
ARGUMENTUS Įgįyį

Ekonominei Amerikos gero- 
vei taisantis, mažėjant bedar- i g 
bių skaičiui, demokratų partija] £■■■ 
netenka tvirtų argumentų rin- j =
kimine j e^ kampanijoj e prez. For- 
dą nugalėti. Manoma, kad de--‘ 
mokrafei, neturėdami ką kitą 
sakyti, pradės rinkiminėje kam
panijoje vartoti Watergato ir 
prez. Niksono kaltės atleidimo 
duomenis. Taipgi gal būt bus 
iškeltas rusų dominavimas gink- , 
lavimo srityje.

EUDEIKI
riavo Lituanistiniame Institu-." Chicagos lietuviai neteko tik 
te, dėstė karų dėl Lietuvos laisį rai mięlo, kuklaus, visur daly- 

vavusio, visiems aukojusio ir 
didelės tolerącijos lietuvių gen. 
Miko Rėklaičio. Velion' p rigla u 
dė šv. Kazimierų kapinėse, kad Amerikos žemelė. z 
Čir:svetinga, bei vistik svetima Stasys Juškėnas

vės istoriją. Rinko aukas va
sario 16.-gimnazijai^ rūpinosi 
sergančiais pensininkais ir ben 
drai patekusiais lietuviais į 
įvairias nelaimesrLankydavo 
ligonius namuose ir ligoninėse. 
Dalyvavo- “Vista”' organizaci
joje.? . A '; -s a

Daug .prisidėjo prie pulk. 
Kazio - Ališausko išleidimo Ko
vų dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės I dailies knygos, rūpino
si II dalies., išleidimu. Visą'lai
ką rūpinosi grįžusių ir Sibiro 
žmonos ir dukrelių, padėtimi, 
šelpėjas siuptinrais. Daug dė
jo pastangų, kad žmona ir-duk 
relės, kad ir nevisam v laikui, 
tai nors aplankyti Ameriką ga 
lėtų. Deja,, okupantas nedavė 
leidinio.

Visuomet buvo ramaus, tai
kaus, kilo neužgaunautis žmo
gus. Save laikė tautininku. Bu
vo didelis tolerantas. Gerbda
vo lietuvio įsitikinimus. Ne 
paslaptis, kad buvo laikai, ka
da prieš -Naujienas buvo šukei 
ta didžiausia reakcija.

Ir raniovėnų susirinkimuose

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

‘ f \ .j. į 336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus
f | gyventojus rr gamtą. 1/20C lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygos 

kaina S6.D0, minkšti viršeliai.

Persiuntimui: paštu reikia pridėti dar 50 centu.

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608
L - i- ' > . ■ .... . ... ---------------------------------- J

' - i- bZ* . * /T-;xS
i . _ •_  , .

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00.
J. Jasminas, A’ KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastėnio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina S3XK).

l /’ Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniat-DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. ."

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų įpint# ar lantyn#. . , ■ 'f,

K. Stalinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 5U2 psl
* K- Bielinis, DIE MOJANT, gražiai iriSta, 404 psl. ___ ...

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 tomas, 
bais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška' SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ K'NYGŲ ISTO-
Y.J. RIJA,. 1 dalis. 208 psL, įrišta— S3.U0, minkštais vlž 

Aliais — $2,00;; tt dalis, 225. psL. Įrišta — $3,00. minki
* v z tais viršeliais ...L _

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

šeliais. —___ ___ _ __ <__________ ___ . ....
Jvox»» Liūdžiu*, RAITAI, 250 psU “__________
P. Liudžiuvlenė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl’ - ---------:------—____ ;__________________
Janina Narine, TRYS IR VIENA, Jaunystės atehnnrimaJ

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai ZZ_ •-$«*__ _ _______ __ ______

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS.

koki#

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

$100 
$5.50

$5.00 
13.00

$1.00

13.00

1739 South Halsted Street. Chicago, Hl. 60608

' Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip grwiai žaliuojanti pie- 
relė- Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginto Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. Šeštoko knygelė, 

' kuri vadinasi

i'*."’’ SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. jeigu 
kas toliau gneha arba nenori užvažiuoti, tai- gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adrgfeq^ *_____ _______

kad liečia pieveles. Aprašyia kaip 
ir pažiūrėti. Naujienos šia knygelę

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS ALR-CONDITIONE1) KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
.Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

MAUJ'ENOS. CHICAGO 8. ILL — TUESDAY. MAY 11 1076
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Dr. Jonas Šalna ištinsiąs1 
L! I i 1111 i s L iel u \ i t * G y d y to jų 
Drauvijos pirmininku, dr. Kos
tas Jablonskis ir dr. Leonidas 

vivepirni., dr. Milda 
dr.
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Ragas 
Trimakaitė 
Osvaldas Nakas
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VISU LIETUVIU LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAISVĘ .

"E LITHUANIAN DAILY NEWS
G r.

Trečiadienis, Gegužis-May 12 d., 1976 m.hicago, UI.
------- :..

Price 15c p<? Division

/ 

u \ r

Th^ Fiz^t arui Creates 
Lithua^rri Daibf m America

I be l iinuū&MKi Daily
Putttubcd by The News rubl&binx Co, fnc

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 606CS 
HAymarket 1’6100
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I . i ,t Nusbauhaas nusiskubino į sto-Priekaislatili teologams, kau kT..4—LijcV’s .................... -

Trinys, bet jis^pamatė svarstyk
les, įmetė centą ir panorėjo .pa-• ‘ 4 * 7 ’’

.i, i * fe \
HELP WANTED — MALE 

Darbininkę Reiki*

AUTOMATIC >CREW

(Atkelta iš 4 pąL) 

h i v Lš k o j c i še i v i j o j e. I ’ i t c 
n ik 

.braukti nuo dujiarįinės Lietu
vos 
niai spaudoje buvo pasisakyta 
kieta kritika del jo svaisčioji- 
mų apie mūsų politinius veiks 
nius. Ar tokie jo rašomi poli
tiniai rašiniai jo paties žodžiais!

išeivijoje.
xpik prisiminti j<1 siūlymą
II h...... i- *: i » T 7» ’ -

salėje,

k^pic .nerašo j jėzuitų žurnalą, del
- - - -- " « " - “ 

tį. Netrūkia turėjo išeiti trau^ ■X

žodį “okupuota**. O ar se-

ko man rodos jis pats turėtiį 
rausti iš gėdos, nes toks kaltini
mas pirštu prikišamai parodo 
ne vien tik patį redaktorių, bet 
gi ir visus tėvelius jėzuitus.

o ką veikia 
tėveliai, kokiais darbais jie vra

. ...

sisyerti. Svarstyklės išmetė jam Į 
kortelę su tfckiti įrašp: ‘Tavo

Kyla klausimas,

REAL ESTATE
rMACHINE 0PF3IAT0RS

Men to Set Up and operate 
No. 00G — OG-No. 2G 

Automatic Brown. & Sharpe Machines 
LD SCREW. MACHINE PRODUCTS 
1321 N. Wood St. — Chicago

i ar S ii

pavardė yra Nusbaumas, ir tu 
sveri 148 svarus”. - -

— Negali būti! — stebėjosi 
jis susijaudinęs ir antrą kartą

REAL ESTATE FOR SALE 
t —^Pardavimui

PHONE: 276-1342

REAL ESTATC C«R SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASĖOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS-' 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJU, KREIPKITĖS Į , '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
.. .; PETRAS KAZANAVSKAŠ, Prezidentas e

2212 W. uermal Roaf GWca^CIV Virginie 7-7747 
--- —T—------ r

B U T ŲLN U 0 M A V Į M A S 
N AM U PIRKIMAS PARDAVIMAS * ‘ C - - - JT

Namai, žemė z

f
apsikrovę? Nejaugi, jie nebe
pajėgia per mėnesį parašyti 
vienų religinį straųisnelį į savo 
mėnesinuka. Manau, kad

Jaę'.

užlipo ant svarstyklių papėdės, 
įmetė cei>(ą ir gavo kortelę su 
tokiu įrašu, -kaip ir pirmą kartą.

čia pat pasimaišė jaunas ai-^

— Lietuvos Prekybos Rūmųir gavo kortelę sulu sudarė
Rings” ir akyvaizdžiai rodys 
suinteresuotiems Curie parke, 
1949 Archer Avė., gegužės 21 

vak. Jojimas 50 
Programose dalyvauja 

isi Chicagos pietvakarių par- 
parkuose ir

sistemą “Freedom 
akv vaizdžiai

/
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d. Martinique 
restorane. Dar yra laiko užsi-

l-
pendijoš mūsą uoliems studen
tams ir reikalingiems pagalbos

■ Bus įdomi programa, Grandis 
šoks tautinius šokius, nebus il- 

ip .^ų. kalbų. ^Vakaro -. vedėjas bus
- dr, Vytautas P. Dangis. Dėl re-

.Nusbauaate niekiu ^aKd^vS^ ša?lkit,e J^vans- Jr' 
nusiraminti. Jis dar kartą atį

ne
suklysiu-sakydamas, kad tėve
lių vienuolių šalia kitų įsipa-

A oi. Raina Mąsli r n ė jjuk- 
riesta koncertui birželio 12 <1 
Buenos Aires Lietuviu 4.
A rgentinoje.

.4. Haknnieri(\ /. Rublienė,
Rukšėnas, V. Stankus,

Jonaitis, J. Malskis ir K. Karu
lis išrinkti Amerikos Lietuvių 

Clevelando skyriaus
kui. ______ 4... r___ ___ _

džius ir \. Rutkauskas išrinkti miškų saugonėse įvairiai vei- žai įkaityti _ ____ _
“ - ** 1 distrikto^PaSam^ntas fotkes^ rengiamas

L f

A. A.

Tarybos 
valdybom ii. Idzelis

revizijos komisijom

R.

d. 7:30 vai. 
centų.
v

Prasidėjus

klai bei programoms
- S LA L', kuopa L7epr/WJdinforniacij°s biuras 

minės 75 metu savo veiklos su
kaktį gegužės 16 d.

— Žiburio Utuani.slinsė mo
kykla Detroite ruošia mokinių 
darbu parodą gegužės 15 ir 16į mėnesinis nariu 
d. Lietuvių Kultūros centre.(1. Lietuvių Kultūros 
Mokyklos vedėjas Pranas Za- 
ranka, o mokytojai yra — Liu
da Rugienė, Stefanija Kaune- 

Aldona Milmantienė, 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir Jurgis Mikaila, šiemet mo- O

lienė,

I

reigojiniu yra vienas svarbiau 
sias uždavinys ir parūpinti re
liginės minties straipsnių.

Tiesa, spaudoje tenka nema 
i garsinimų apie jų

čia pat pasimaišė jaunas

— Stok ant svarstyklių! ^Aš
/ --"L

Airis atsistojo, ir jam iškri-

K-3.

užmokėsiu
>■ <

to kortelė su. Įrašu: “Tavo pa
vardė ,yr^.^Flahe^ys>.>in>: 
sveri 126. svarus”.
var^ TBdAkFlah,e^

restorane. Dar yra laiko užsi-
sakyti stalus. Bus peikta 4 sti H* (

r, -1

> veiks sa
vaitgaliais ir šventadieniais nuo 
1 iki 5 vai. popiet.
291-2193.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
i susirinkimas 

bus gegužės 12 d. 7:30 vai. vak. 
Dariaus-Girėno salėje. Pra
džioje Charles V. Austin rodys 
filmą, vėliau Jim Steele aiškinsi 
apie įvairias 
naudoj imą

foto parodas, parašytus muzi
kinius kūrinius, mes matome 

Telefonas! Avelius ir lietuvių televizijoje 
pranešėjais. Visa tai gražu ir 

bet tai ne 
vienuolių tiesioginis 

veiklos tikslas. Tas sritis gali 
puikiai pavaduoti, kiti ir be te 
ologinio išsilavinimo.

Kam gi tada kaltinti teolo-

sistojo ant. svarstyklių, ir jam
737-8600 arba V. Samošką —
521-4558. . . ' (pr.)

tenka pasveikinti, 
tėve H u,

iškrito: kortelė su 'tokiu įrašu
“Tu esi.visiškas kvailys ir pra
žiopsojai .^avoL,traukinį”. . '

TONIORŪPESTIS

Mirė italo Tonio žmona, ir jis

521-1558.,. .

. Pirkitė. Naujienas,
Remkime kiekvienas, 
Nes rjos rašo tiesą

7 ‘ Ir veda į š viešą'. /

vyno rūšis ir jo 
virimui. Nariais 

į LPR įstojo Bernice. Tver j o- 
ir 

Valeria Shaules, o Kazimieras 
vėl tapo nariu.

kykla išleidžia pirmąją abitu- nas Drysdale, Frank Rody i
rientų laidą.

— Chicagos Parkų Dislrik-\Laurinovich x _ _____
tas atkreipė dėmesį į fizinf Rūmų valdyba ir nariai ruošia- T • • • • -
lavinimą ir jo didelę reikšmę-si metiniam banketui, kuris bus
1 -- ------------ , —jgegufės 16 d. Martinique res-įvairaus amžiaus asmenims - 
vyrams ir moterims. Tuo tiks- torane.

’’Tį*** aaa>, LAAAjiwaii A/aAUYV LLL1, PkUll. 
—I gegužės 16 d. Martinique

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted *t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS 

========23—-------

%

a

■
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.Didelis pasirinkimas geros i
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

*

MOVING — Apdraustas per kraustymas 1
—

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant 

Amerti-M įicnmčifc ctclgčjUo lietuviškus suauaos pirmu-
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

pirmoje______________ XVA.AJL1XXJL U VCį D U.IU1A LjU jpLTlilOJC 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išliKmui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

. • J < n — —J— —~ pa v CIKLU,
neidamos ir nesidedamos i sandėrius su okupantais M t O t *

_ ------ -----------įųuycs, jų. UC _______________________________ .
d jas ir remia Tisą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS Atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, 
rikns it nnltini-n nin-ri-tTi ---- ---------’ ’ * reto-

. - - --------------- --------------—visiems muituos, naudingos
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujienas Tra tyioHo T.*U i--------------

, „—------------ oacuz> piLaiiiivLiuio, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir rpikalingn* not gCTOSC
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Pjdėl Naujienų vadovybe ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
“Adams nlatinimn kreipiasi Į VISUS lietuvius paseku lie LU visk o s

spaudos pirmūnu 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- fflTri Jbrr 1—r»1 ■«.

. —r -------- ^uimoijcL v uuiMcjAuių meni 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, 
tain nj>t navATcrtne T no+vT-rr/vc* —--------------- 1 *•

cuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, puse' metų — $16-00, 

trims mėn, — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $150. Užsieniuo 
t* — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama si valty nemokamai.

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. ~ 4
AM AM m —■ •— » «* M «■ Mi •» SHB UnW W ■*» « /*—» AHM BMP **

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St,
Chicago, DI. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS _________________________

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams

$31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

ADRESAS

į — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. — TUESDAY, MAY 11, 1978

z*

-A-’lį.':ę'.' • - ‘v-- ■e. -a-r'1-’; s

... j,. vcuiu- tiesiOg‘]į)UV0 nesukalbamas, toks
gus, kurių dauguma išsijuosę -1 • ’W -
dirba parapijose. O jei kartais 
ir parašo anot kun. Juozo Vaiš 
nio jo smerkiamuose laikraš
čiuose, tai reiktų tik džiaugtis, 

iš-

didelis buvo 30 skausmas. Kapi-
nėse jis vos neapalpo. Važiųoda-

Įkad jie pastebėję gyvenime iš
kilusias kokias nors negeroves 
jas iškelia spaudoje. Matyt, 
kad jo “pasmerktųjų” laikraš
čių redaktoriai mato, kad to
kie jįj pasisakymai turi teigia
mos reikšmės.

Baigdamas šias mintis, ku-

lietuviams” redaktorius, 
riu pabrėžti,
skurdžiai atrodo. “Laiškai lie
tuviams”, kai jis juos sugreti
na, sakysim kad ir su Chica
gos didžiausiu dienraščiu “Chi

cago Tribune”, šieme jTs randa 
straipsnius skirtus Velykoms 
paminėti, mato Vyriausio Baž
nyčios Mokytojo, tikinčiųjų va 
dovo — popiežiaus paveikslą,

Matyt,

rias davė progą iškelti “Laiškų 
, no- 

kad katalikui

dovo - 
skaito jo velykinės kalbos min
tis. O gi, velykiniam “Laiškų
lietuviams” apie Velykas ne žo
džio.

Išvada aiški, nors Chicago
Tribune nėra katalikiškas laik- 

“Laiškųrastis ir greičiausiai 
lietuviams” redaktorius jį yra 
priskyres prie tų, kurie anot jo 
yra priešingi krikščioniškiems 
principams, Veh’kų paminėti 
nepamiršo, o 
viams”
Jėzaus Draugijos narys apie 
Velykas ne žodelio. Ar gi, ne

“Laiškų liėtu- 
redaktorius būdamas

Velykas ne žodelio. Ar gi, 
paradoksas? Ir kam gali būti 
neaišku, kodėl katalikai šau- 

“Mes laukiame “Laiškuo
se lietuviams” daugiau religi
nės minties straipsnių!” O jų

kia:

tikrai reikia, ypač mūsų lietu
viško atžalyno dvasiai formuo
ti.

SSEESBSQ

M SStlHEART FUND

mas namo, visą kelią raudojo. -

— Na, na, "Toni, — ramino jį 
negalima'taip, tam

siai į visą reikalą žiūrėti, žinau, 
kad sunku, -bet praeis šešetas

draugas,

mėnesių,\ ko gera, susirasi dai-
i

lią mergužėlę, ir žiūrėk, r nespės
■

si apsižiūrėti ir vėl ‘būsi y ėdęs.
Piktas atsigrįžo Tonis į savo 

ramintoją.’Lg;, ■< .’;L
— šešetas mėnesių! — sušu- 

O 3ča gi aš ši vakar
. .. *

ko jis, — 
darysiu?

T: c

RANGEV
FIRE IS 1 
WILDFIRE /

A

J

VALDYMAS - 
, ? JJOTARIATAS — VERTLMAlz ' 

^^ĘVISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS
INCOME TAX SERVICE

7'78-2233
------------- ■„ ,4., - ------------— .

DĖL MIRTIES šeimoje skubiai par- PIRKIT PELNINGUS 
duodama Marquette Parke 2-ju aukš- v 1 ~ IltLu.yllN vr LJ O

- .--/NAMUS
-r -■ \ '■■•7 ' ’ ■ -J

LUKSUS apartmentų 2 paukštu mū-
1 - 

metiniu pajamų. Perkat už $65,000
GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au

to — mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800.

4 BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000. L '

9 KAMBARIU mūras, tinka paja-

-I

BELL REALTY V

NO. 113
Washinqton, D. C. 20540

---------------------------. 6455 So. Kedzie Avė.
DĖL MIRTIES šeimoje skubiai

tų mur. rezidencija. Skambinkite ša-
vininkųi 778-0917* arba ,925-6897.

10. BUTU mūras i vakarus nuo Ci-| _ A ' - - - -
mokesčiai. Puįkus investavimas.

tu mūras. Geros pajamos. Šaviniąk;
finansuoja. : -*

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb.

•rn

cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. rfe/

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

ŠIMAITIS REALTY
. . : ■ ■ . ■ . ... ' - y.

Insurance. Income Tax

2951 W.-63rd St. Tel. 436-78781

ras Marquette -Parke. Gausit $12,000

to — muro garažas. Arti vienuolyno. 
n\*i- a “

arti Marquette Parko bažnyčios

■ \

iII
DANUOS PRINCAS IR KARALIENĖ
KETVIRTADIENĮ BUS CHICAGOJE

T • • - - - - , UTeisėjai nustatė, kad Olandijos princas 
jokio kyšio iš Lockheed negavo

■ ■' z - - c- ■ -41 <* : ? * 7- •

M -M
-

4
L ^7

■ -L

V " 1 • r - ' '- V-

jokio kyšio iš Lockneed negavo
. WASHINGTON AS, D. C,

.-'L '
— Danijos princas Henrikai ir 

karalienė Margareta II-ji savo jachta atplaukė j Washingtoną iri
• inątėsi su įtakingais vyriausybės ir kongreso atstovais. Jie čia at

vyko paminėti JAV 200 metų/sukakti. _ . -vyko paminėti JAV 2(X) metų sukaktį.

Iš Washington© skris į kelias į =——

<4

-įMl

r ...

■■
■■■

u.-

"i.

■

GEN. ZENTENO ANAYA ŽUVO GATVĖJ, 
VISAI PRIE SAVO NAMU

-■--- g
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The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to
M_______________

’L ----- --------------CLUU. UliLClUllV. U,

this economical, snre-to-please family dinner. Olive-Frank 
r— l ... m i —- • -• - - -

...

_T ~ v.UUĮK'i# WXLYCT'X’ XCLUA* 
furter Skillet Supper iš an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner-dish, because it costs only, about ŠOČ^per serving 
for a family of five. - . ; .

- ’* ’ s* -'"■ ’’ * „

.   — ——w U IOOXC XXUM. bCALUAC, ŽLLUllg

with tomatoes and green onions simięered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over nxolmds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. J?or only pennies this 

goes together quickly and easily. ė 7* i ; " T 4
Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 

pitted sizes for this dish (there are ninę.sizes to choose front
al! the way up to Super Colossal). $ 7

----- ----- ----- . AVZ4. U iVH'VVOUj <XIA— 
in-one dinner dish, because it costs onty. about ūOž^per serving

. California ripe olives add a pleasing taste-and texture, along 
xxrif’k grehn cnicnc ii.a s
Cook it all in one skillet and serve it overrnolmds of thin

« -----------------------------— jl vzx VAJU.J, P^LAXUCS L13 1.^
dish provides both meat and vegetable# for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. J ’ \ ; '

Choose canned California ripe olives in. one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal). $ <

OLIVT-FKANKFURTER SKILLET. SUPPER

1^4 enpg canned pitted
California ripe olives 

1 (1-lb.) package
frankfurters

% cup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 ZT IT S ■;*-V-

Qfakes 4 to 5 servings) * ♦
1 (10% oz.) can condensed 

chicken broth
f 1 small bay leaf, crumbled ?

% teaspoon basil, crumbled
» % teaspoon salt _ 

% teaspoon pepper
1% tablespoons cornstarch

% teaspoon pepper

1 (I-Ib.) can tomato wedges Thin spaghetti
Cut olives 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
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir

Saute nhve wedges, franks and onion in oil slowly for five
__________ ______ _________ T y vauoxa. V CLLIVJk

Bring to bofl, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens _ir_vAt__slightly. Serve with hot spaghetti.

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, - 1 _ _ V • “ '

’ ; . v -------------------r-------------------

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. > ,
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or-»_

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

S 7-į.- -Z-
”• • :rr‘\r ’• •'-'T-''"; ” c®

30PHIE BARČUS
RADIJO-ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš "W0PA,
1496 K. A. NL

Lietuvivkaloa _________
dienio iki penktadienio 12:30— L. - . -
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

^isdien nuo pirma- 

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

Telef.: HEmlock 4-2413
'■ . <’ • i- . ' .. -■ r

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 r

TERRA
Brangsnyb^s, Uifkrodltxl, Dovanos 

vlscnui pragotum.; į.

f

-J- vlicms progou.
S237 WEST 43rd ST; CHICAGO

> f ėlet. 434-4650, .. -T**^ --- ■ -

A. TVER A S 1 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

. Pardavimas ir Taisymas

v

2646 WEST 69th STREET 
T«I«fj REpublk 7-1541

4

Siuntiniai į Lietuvą 
.. ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chlergo, III. 8063Z Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

. p&s vienintelį - 
Uetxrri taillninfal “?«w s®
ps.8 vienintelį

Chicago je

NORMANĄ

*

moms.. I vakarus nuo ; Kalifornijos. 
Marquette Parke — S23,300.

PLATUS komercinis sklynas. Blo
kas ’nuo Šv. Kryžiaus ligoninės."Pi- *

ERDVUS 6 kambariu- tvirtas bun- J- V_ I-TL- , •
su ofiso — S21,000. . ;
> GRAŽUS 2? butų inūras. - Atskiri 

i
duoda - už $27,500. *-

Marquette Parke

danij kolonijas. Ketvirtadienį 
karalienė ir, princas bus Chica

;-^į-
-feĖ

:\jį;. Jis vadovavo kovai prieš Kubos ginkluotas 
gaujas, pasiusta "revoliucijos kelti0

PARYŽIUS. Prancūzija. — Antradienio rytą nežinomi asme
nys nušovė Bolivijos ambasadorių gen. Joaquin Zenteno Anaya, 
kai jis ryte iš-savo namo žingsniavo prie gatvėje stovėjusio auto
mobilio ir rengėsi vykti į Bolivijos ambasados namus. Du gink
luoti vyrai išpuolė ambasadorių iš užpakalio ir kelioms kulkoms

kas ‘huo. Šy; Kryžiaus ligoninės. 'Pi-
■-— *... ■ ■ .»■ > ■•**' -. ■ ■ •

go je, pasimatys su miesto meru 
ir susitiks su įtakingesniais da

galo. Tinka didelei šeimai Arti mū-
—__ f** . W A a .

?azo šildvmaif Garažas. Dėl ligos par- 
duoda^uz $27;500. 7 4

VISU. pinkiausias 15’metų 2 ^bu- 
a ;------------- --  ---r'* '

Specialistu statvtas negailint pinigų
tu mūras. 2 šildymai ir i>n 2Ąvonias. 
Snęcialistu statvtas negailint pinigu 
už prabangą^ . Marquette. Parke —
už $57,000.

• VALDI S
REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tfel. RE 7-7200
■ ■ ? , 1-’ ; .■•*.. . ;■>. ....

STTD’S4®AE ESTATE
PIRKSIT — 

fTUOMOSTT.
-PARDUOSlt —

> TVAIRCS DRAUDIMAI - 
Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS

' -A*
/

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE»>o| - >«/r
8929 SO. HARLEM AVE 

Tel. 598-3290<- 
135-TA IR ARCHER AVE.

Tel. 257-5861

liĖMONTE. netoli 134 St. ir Archer, J--- « - . . - ■ ' -
statybai. .
^ardnodami vieno akro-sklypai namų 

tel.257-7978

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Publie. 

INCOME TAX SERVICE .
4259 S. Maplewood.- Tel.-254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 

šymai ir kitoki blankai.

%

J Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
l

&

I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontar

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. ' 

—. Teei. vi 7-3447Chicago, UI. 60609

BURŠTEINĄ "Tž'To- " '
Žfe/Tel.263-5826 ,5—*° m^amžiaus vairuotojai- 
•dgi (įstaigos) ir
MT 677-8439
S (buto)

Tiktai $70 pusmečiui automobilio

185 North Wabwh Avenue 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

FORESTS CANT * FIGHT FIRES

nų visuomenės atstovais/ 
princas ir karalienė vyks į Wis-'

* ' . 2 ■ _ L• r ■ _ T - -i

Insulinas - aklumo
kaltininkas■i

Vėliau! . .. . .... ..
______ _____ ____ __ - Wk: ’ KESTONAy^'— Kalifornijos 

čonsin valstijoje esančiasįdides-1 uniy'ersitetąsJ tyrinėjęs insuliną 
nes danų kolonijas.___________ . su beždžionėmis, pareiškė Los
/ ■ '_ ' . . i./' /. J Angeles mokslininkams, jog inį

-Olandijos princas kyšio neėmė prilygsta dviejų asmer
Kopenhaga,/Olandija. — vy-inu kardui: jis' apsaugoja-, mili- 

riausybė buvo paskyrusi teisėjus Į jonus diabetikų nuo mirties, bet 
.ir prokuratūros atstovu;kąd du- ’ * 4 ’’
statytų ar Tdabartinis-Olandijos
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Kreiptis: 

^LAURAITIS 
<645 So, ASHLAND AVĖ. 

522-877S

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank - Zapolis 
3208’/j W. 9Sth St. 
> GA 4-8654

ftrtrt r>*M ) /

Šute Fmn Fire aod Cawatty

^INtURANCf

’HAUJlLjiOS" BOLŠEVIKAM? 
YRA RAKŠTIS .TL AKYSE w NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
w ywww ww'tw — w

MM
'V?

7

S ii'

K

ft: ,w

•s

A

-kr.'

<_■

nes danu kolonijas. '. T. ; 'įsu beždžionėmis, pareiškė Los
^.7^ ■/ ■ r *■ . - AAAVAKUJailAJiliVUHUj •

-Olandijos princas kyšio, neėmė šujinas prilygsta dviejų
Kopenhaga, Olandijai —

vienkart daugelį apakina

Pasak dr. A; L. Skabo, insuli-
ir prokuratūros atstovą, kad nū-.

r 
princas Frederikas paėmė mili
jono dolerių kyšį iš7 Lockheed '

.besi pietoj an čią akių ligą, kuri 
gali sugadiifB akie lėliukę ir 

■Rakinti. .y
'^ačiapL^
kalbėdamas RPB bendrovėje,

jono dolerių kyšį iš' Lockheed
bendravęs. x Princas yra olandų
kariuomenės’ inspektorius. Jis
buvo pasiųstas į Anagciį^užsa- 

"Oiandija pirko Lockhęedbe'n&o- 
vės gaminamus lėktuvus. Lock
heed bendrovės pirmininkas, iš-

■ 17 - • J
ii ■ -^:.r /J

»

nas prailgi ndamas diabetikū gy
venimą, tuo račių iššaukia greit

kj^Ugeriausius karo kktuvus^.
’ "fe

' eikvojęs stambias bendrovės su
mas,' kongreso komitetui, buvo
pasakęs, kad jam tekę duoti mi-
lijono dolerių ryšį olandų -prin-
cui, kad užsakytų kariuomenei 
lėktuvus. ' ; ■ .

Komisija nustatė,.kad Ame-
rikoje paleistas šmeižtas yra me
lagingas, princas tikrai Jokio ky
šio neėmes.. 4 . to. 4K '

.<■

Kingo žudikas 
prašo pasigailėti

CINCINNATI JamėšEarl
Ray, kuris* 1968 m. balandžio 4
d. Memphis mieste nušovė neg
rų civilinių teisių kovotoją kun. 
Martin' Luther Kingą, pats pri

' sipažino ir gavo 99 metus-ka- 
/ Įėjimo, po kelių metų Tennessee 

valstybiniame kalėjime susima-
nė reikalauti naujo teismo, pa-
neigdamas savo .prisipažinimą 

i’r,ir tvirtindamas esąs ‘“nekaltas 
dėl to turįs būt paleistas.

J ‘ -z* .. '

Bet Tennessee apeliacijų teis
mas visais 3 teisėjų fralsais Ray
prašymą atmetė..

-t. . - :į. .■ 'A t

-Vokietijos teroristų 
vadovė rasta pakarta 

STUTTGART AS. —. Ulrikė 
Meinhof, viena iš keturių radi
kalų teroristų gaujos, kuri per

kuri tyrinėja aklumo priežastis,
pasakė, kad insulinas yra diabe
tikams davęs daugiau gero ne
kaip, gal būt, blogo. Esą, rei
kalinga toje srityje daryti dau-
giau tyrinę jimų ir, gal biūt bus 
( 
neigiamybę pasalinti
surasta priemonės šią insulino 
neigiamybę pasalinti.

Diabetis yra liga, kuri pasi-

ka nepagamiria pakankamai in
sulino, kurs padeda kūliui su-

■7>.

f
-i-- /-X -v?

feOš •1
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Kine vaidybą metęs ir politikuoti pradėjęs.Ronald Reagan jau buvo besitraukiąs iš politikos.
bet didelis ialmėfimas Teksas valstijoje gražine jam viltis ir dabar jis tikisi gauti respublikonu 

cija, bet nėra jokios garantijos kad jis galėtu sumušti demokratu partijos kandidatą. Krašte
partijos* nominaciją prezidento pareigoms. Jis gali atimti prezidentui ^Fordui partijos nomina- 

yra daugiau demokratu/ negu respublikoną. ,

Plastikiniai lęšiai
Maž

daug 3 milijonai amerikiečių ser
ga akių liga, vadinama katarak-

ę- « Pasikartojo žemės Čikaga baudžia

Draugystė su JAV
PARYŽIUS. — Didelę sensaci- 

jąją sukėlė Prancūzijos komu
nistų partijos laikraštyje “L’- 
Humanite” paskelbtas straipsnis 
Kisingerio vizito Prancūzijoje 
išvakarėse; straipsnis buvo at- 

l spaustas pirmame laikraščio pu

Savo laiku gen. Anaya buvo Bo 
livijos kariuomenės štabo virši- 
ininkas ir krašto užsienio reika
lų ministras. Gen. Anaya buvo 
gerai informuotas apie ekono
minius ir politinius krašto rei
kalus. Pasikeitus vyriausybei, 
gen. Anaya buvo pasiųstas į Pa
ryžių ambasadoriaus pareigoms.

Paaiškėjo, kad gen. Anaya bu
vo ne tik Bolivijos kariuomenės

slapyje ir turėjo sekantį pava-' §tabo viršininkas, bet jis vado-
dinimą: “Tikrai draugiškai san
tykiai ir bendradarbiavimas su

Straipsnis, iškeldamasJAV”. Straipsnis, iškeldamas 
draugiškumą ir bendradarbia- ■

vavo kovoms, kai Kubos diktato
rius Fidel Castro pasiuntė ko- 

jmunistą Ernesto Che Guevara į 
i Bolivijos kalnus, kad pradėtų su-

vimą prancūzų komunistų par-Įįilimą prieš to meto Bolivijos
tijos su JAV, vienkart visdėlto vyriausybę ir praplėstų savo ga-

ga akių liga, vadinama katarak
tų, kuri' gadina natūralius' akių 
lęšius ir apakina sergantį.- Da
bar, kaip daktarai praneša,' nuo

_ _   _ ' _ < • _ _ .   . -

katarakto natūralius lęšius pa-

UDINE, Italija. — Gegužės 
10; d. vėl pasikartojo Italijoje 
žemės ' drebėjimas Žmonių ne--a. >■ oviiive vuvj Aiuae. v*. aiv”

1967 m. sėkmingi: sugadintus. nilkeiitėjo, bet buvo sugriautas

keičia plastikiniais ir tuo bu-
du gražina žmonėms akių regė
jimą. ' T L :

reiškia, kai žomgaus kasos liau-1 Apytikriai 40,000 amerikiečių

deginti' cukrų. Tokį kūno reiš-

jau nešioja plastikinius lesius. 
Iš viso apie 400,000 amerikiečių

tautinis archeologijos muziejus 
Cividale dėl Friuli "vietovėj e, 10 
mylių nuo senosios provincijos 
sostinės. Be to,- buvo sugriau
tos dvi bažnyčios ir kiti seni 
pastatai bei pilys. Muziejus Ro
man išsilaikė nesugriuvęs, visi

kinį tvarkoma suteikiant gyvulių
insulino, ’daugumoj e karvių, ar
ba tvarkant svorį irzprisilaikant 
maisto: ’

Statistika rodo, kad apie 10
milijųnų .amerikiečiu yra diabe-
tikai, bet pusė jų visiškai nežino

'.y y, ? .

Nebus varžoma
alyvos išvežimas

NEWYORKAS. — Arabų’vaP-
n

tybės Kuwaito pasiuntinys‘prie

rūkorius
Čikagos tranzito administra

cija įsakė griežčiau prižiūrėti, 
važiuojančius miesto autobusuo
se bei tramvajuose, kuriuose ne
galima rūkyti.

Neklaužadass įsakyta areštuo
ti ir pristatyti į teismą, kurs 
gali neklaužadą bausti 5-50 ir net 
iki 300 dol. bauda arba, rei
kalui esant pasodinti į kalėjimą.

sveikina ir pabrėžia, tikruosius 
.revoliucionierius, sudariusius ti
krą jėgą ir sukūrusius kapitaliz
mo rinką.

Kaip žinia, -Kisingeris, grįž
damas iš Afrikos gegužės 6-7 
d., lankėsi Paryžiuje ir tarėsi su 
Prancūzijos prezidentu Valery 
G. d’Estaing, kur Kisingeris iš
reiškė baimę dėl būsimų rinki
mų Prancūzijoje, Italijoje ir ki
tur, kadangi komunistai gali lai
mėti daugumą ir perimti kraštų 
valdymą' arba, mažiausiai, bent 
gauti didelę įtaką.

kas mėtai operacįjos būdu gydt> 
mi nuo kataraktoj .

.-'•į- » .Z •'

- <•.

Šiaurės Korėja
norinti taikos-

* .t . V- ••••

TOKIJO. — Japonijos mėnesi
nis .žurnalas paskelbė šiaurės
Korėjos prezidento Kim Il-sung

jungiamų Tautų gegužės 6 d", 
arabų-amerikięčių prekybos ka
meros susirinkime pareiškė, kad 
būsimų sekančių 5>‘metų laiko-• 
tarpyje jokio karo Mažojoje Azi- • • • * b M I

pajeiškimą; kad jo kraštas ne
turi intencijos įsigyti atominius 
f * ” ’ -

: didžiosios., valstybės - atominiu 
skėčiu. - r

Korėja' nesanti tiek turtinga 
gamtntis atominius ginklus ir 
neturinti erdvės, kur juos išban-

ginklus arba glaustis po kurios!
* W4. ’ 'k***

7*

eksponatai bus išgabenti į sau
gesnę vietą.

Pasikartojusį žemės drebėji
mą sekė liūčių banga, kurios ap
sunkino ir taip Uogą italų padėtį 
nelaimės rajone.

Italijos komunistų partija 
stengiasi tuo pasinaudoti ir kal
tina vyriausybę, kad ji nevyku
siai organizuoja pagalbąi neturi 
gero plano ir nėra tvarkos. Ita
lijos ministeris pirmininkas per 
radiją ir TV kreipėsi į visas par
tijas ir prašė žemės drebėjimo 
nelaimės nenaudoti politiniams 
tikslams.

Neapsaugoti
kompiuteriai

WASHINGTON AS. — Centri
nis valdžios sąskaitybos skyrius 
randa, kad visi 'valdžios 9,000 
kompiuterių yra blogai prižiū
rimi-ir blogai apsaugomi. Juose 
gali lengvai įvykti klaidos ir jie 
yra lengvai prieinami sabotaž- 
nikams. , ’r į.

L’H'umanite” straipsnis iri - ..... . I pasiuntėbuvo atsakymas Į Kisingerio pa
reiškimus, vienkart jį apkalti
nant kišimusi Į Prancūzijos vi
daus reikalus, pabrėždamas, jog 
prez. d’Estaing neprotestavo ir 
todėl parodo, kad jis eina kartu 
su Amerikos kapitalistais, ku
rie valdo Prancūzijos pramJ.ię, 
kaip atominę, žinių, energijos ir 
aviacijos.

-.y i įspėja vakarus

joje nebus ir todėl nebus jokio 
žemės alyvos varžymo. Esą, aly
vos išvežimas į JAV iš arabų 
kraštų yra užtikrintas '5-iems

dyti.,Kim nusiskundęs, kad š. 
Korėjos- pasiūlymą sudaryti tai
kos sutartį Jungtinės Valsty
bės ignoravusios. .

Atominės atmatos

I ateinantiems metams

JFK nužudymas . ./■- . . • ■. <. 
WASHINGTONAS.

to tyrinėjimų komitetas yra pa-

Indijai patiko' 
JAV planas

Ii a i kitas Pietų Amerikos vals
tybes. Gueverra buvo argenti- 
nietis. Jis tikėjosi įsistiprinti 
Nolovijos kalnuos, o vėliau . už
megzti ryšius su nepatenkintais 

’ Argentinos gaučiais, praplėsti 
“revoliuciją” į šiaurės Argenti
ną, Guevarra taip pat planavo 
sukelti “revoliuciją” Peru vals
tijoje. Jeigu jam būtų pasisekę 
užžiebti kibirkštį Pietų Ameri
koje, tai tada savo jėgas jis būtų 
permetęs ir į Braziliją, bet Che 

. Guevarra pralaimėjo.
Bolivijos tuometinis kariuome

nės štabo viršininkas' pirmiausia 
ė į partizanų laikomas 

sritis keliolika žvalgų, kurie nu
statė, kar tie Kubos sukilėliai 
veikia. Vėliau pasiuntė gerai 
ginkluotus raitelius, kad apsuptų 
kalnuose esančius partizanus 
ir pradėjo juos persekioti. Che 
Guevarra turėjo siunčiamą radi
jo stotelę, prašė Castro pagal
bos. bet Kubos diktatorius ap
suptam maištininkui negalėjo ar 
nenorėjo padėti. Guevarros par
tizanai atsišaudė, bėgo į sauges
nes pozicijas, bet nepajėgė pa
bėgti. Pats Che Guevarra buvo 
sužeistas, bandė bėgti, bet nepa
jėgė. nes keli jo asmens sargai 
taip pat buvo sužeisti.

Bolivijos vyriausybės atsto
vai mano, kado gen. Anaya nu
žudė tie patys revoliucinieriai, 
kurie savo laiku nužudė Turki
joje ambasadorių. Jam buvo tai
komi tol 
Galimas daiktas, jog tai yra ker
štas už Kubos pasiųstų gaujų 
nuginklavimą ir jų vado Che 
Guevarros nušovimą. ,

Paryžiaus policija tiria nu
žudymo aplinkybes ir ieško pa
sikėsintųjų.

Vėliau pasiuntė gerai

":š

rr

Minėdami Amerikos 200 mėty ne- 
priklausomybės, laisvės Ir įstatymais 
paremtos tvarkos sukakties minėjimą, 
verta prisiminti pilietinio karo ka
rius, žuvusius kiekvieno piliečio pa
grindinėms teisėms gerbti. Paveiksle 
matome (taurės valstiją sąjungos jau
ną kareivį žuvusį 1862 metais. Iš viso 
oi lietinio karo metu luvo 359,000 Są
jungos kariai ir 275,000 piety valsti
jų kariai. Karą laimėjo Šiauriečiai ir 
panaikino vergiją visame kraite. Ui 
vergijos penlkiinimą stojo tuometi
nis respubHkony partijos prezidentas

Anthony
I

Ą

I
'3 a

LONDONAS. — !.ondone iš
einąs ‘laikraštis Times skelbia 
korespondento Peter Hazelhurs- 
to iš Pekino atsiųstą žinią, jog 
Britanijos kanclerio
Crossland vizito metu raudono
joje Kinijoje, gegužės 6 d. jos 
vadai, kaip naujasis uzs. minis
tras Chia Kusan-hua ir kiti, įs
pėja vakarus, kad Vakarų Eu
ropa ir JAV tu 
giamam karui 
ja.

Britanijos 
lands' tarėsis s 
nijos mini st r 
2 valandas ir 20

WASHINGTONAS. — Preky
bos sekretorius E. L. Richard- 
sonas pareiškė,-kad 1985 m. vi
soje Amerikoje pagaminto elek- 
troS'kiekio bus gaunama iš ato
minių jėgainių 26% ir kad 1983 
m. atominiu jėgainių atmatos, 
kurios dabar yra skystame ir 
gązo pavidale, bus paverčiamos 
kietu kūnu ir tuomet be pavo
jaus bus pervežamos ir paslėpia- 
mos giliai žemėje tūkstančiui 
metų. vV

Aatominiu jėgainių kritikai 
yra tačiau tokiu sekretoriaus pa
reiškimu labai skeptiški, 
nurodo, jog Hanforde, Wash., 
daugiau kaip 400,000 galionų ra
dioaktyvaus skysčio yra išbėgu-

atys žudymo metodui.
rengtis neišven- 
u Sovietų Rusi-

I

■-73

I
■ /

. NAIROBI, Korėja, Afrika. — 
čia vykstančioje Jungtinių Tau
tų prekybos konferencijoje In
dija pagyrė Jungtinių Valstybių 
ir Prancūzijos planą, kaip už
lyginti prarają tarp turtingųjų 
valstybių ir beturčių įsteigiant 
biliono dolerių resursų tarpiau- ; 
tinį banką, kurs galėtų padėti 
neturtingoms valstybėms vys
tyti savo gamtos turtus. Pran- <

keletą metų terorizavo Vakarų 
Vokietiją, rasta savo celėje pa
karta, Stdmmheim kalėjime, kar 

saugojama, Mrš.
Meinhof, 41, buvusi kairioji' žur
nalistė, su trimis savo sėbrais >mų. Kad komisijos tvirtinimas, 

jog H. Osvaldas nužudęs Ken- 
nedį vienas, 1963 lapkričio 22, 
gali būti neteisingas. Todėl tais 
ar kitais sumetimais sėnato ty
rinėjimų komitetas mano nau-^cūzija pasiūlė 6 bilijonų dol. fon- 
jai peržiūrėti .pree.. Kennedžio 
nužudymo bylą.

' buvo labai

buvo pereitų metų'gegužės 21 
. < dieną nuteista už dalyvavimą vi- 

soja eilėje šaudymų ir bombar
da vrm
kiečiai kariai ir vienas vokiečių 
policininkas buvo užmušti ir tu
zinai žmonių suleista.

ų, kuriuose keturi ameri-

Sena-

stebėjęs, kad Warreno komisijos 
raporte, tyrinėjusios prez. Ken- 
nedžio nužudymą, yrs netikslu-

Idą finansuoti maiato produktų
^atsargų sudarymą.

Jie

už>. m in. Cross
ed raudonosios Ki- 
i Chia Kuan-hua 

inučių ir? esą. 
svarbiausia pasitarimų tema bu- 

aulinio karo pa
su Sovietų no

rais užvaldyti visą pasaulį. Pa- 
planas yra vai

dinti pavoju rytuose ir pulti va
karus. Nėra abejonės, tvirtino 
kinai, kad karas yra neišvengia-

vo naujojo 
vojus sąryšyje

H a

sak kinų, Sovieti

MOXTA CARLO, Monako. — 
Sekmadienį vykstančiame vieša
me pasauliniame Bridge tur- 
mente JAV ir Italija laimėjo pir
menybes.

ORAS
ŠIO 'iš tankų, kurs imtinai už-'Abraham Unkolrta*. fi žuvusio kario maS jr jj neigti vra tik savęs ap-
terfęs aplinką. fetograflje yra kengree© knygyne '.ar-

wWyvw. gaudinėjimas.
Vėsesnis
Saulė teka 5:36, leidžiasi 7:58
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Dr. Jonas Šalna ištinsiąs1 
L! I i 1111 i s L iel u \ i t * G y d y to jų 
Drauvijos pirmininku, dr. Kos
tas Jablonskis ir dr. Leonidas 

vivepirni., dr. Milda 
dr.

trumpai

Ragas 
Trimakaitė 
Osvaldas Nakas
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Trinys, bet jis^pamatė svarstyk
les, įmetė centą ir panorėjo .pa-• ‘ 4 * 7 ’’

.i, i * fe \
HELP WANTED — MALE 

Darbininkę Reiki*

AUTOMATIC >CREW

(Atkelta iš 4 pąL) 

h i v Lš k o j c i še i v i j o j e. I ’ i t c 
n ik 

.braukti nuo dujiarįinės Lietu
vos 
niai spaudoje buvo pasisakyta 
kieta kritika del jo svaisčioji- 
mų apie mūsų politinius veiks 
nius. Ar tokie jo rašomi poli
tiniai rašiniai jo paties žodžiais!

išeivijoje.
xpik prisiminti j<1 siūlymą
II h...... i- *: i » T 7» ’ -

salėje,

k^pic .nerašo j jėzuitų žurnalą, del
- - - -- " « " - “ 

tį. Netrūkia turėjo išeiti trau^ ■X

žodį “okupuota**. O ar se-

ko man rodos jis pats turėtiį 
rausti iš gėdos, nes toks kaltini
mas pirštu prikišamai parodo 
ne vien tik patį redaktorių, bet 
gi ir visus tėvelius jėzuitus.

o ką veikia 
tėveliai, kokiais darbais jie vra

. ...

sisyerti. Svarstyklės išmetė jam Į 
kortelę su tfckiti įrašp: ‘Tavo

Kyla klausimas,

REAL ESTATE
rMACHINE 0PF3IAT0RS

Men to Set Up and operate 
No. 00G — OG-No. 2G 

Automatic Brown. & Sharpe Machines 
LD SCREW. MACHINE PRODUCTS 
1321 N. Wood St. — Chicago

i ar S ii

pavardė yra Nusbaumas, ir tu 
sveri 148 svarus”. - -

— Negali būti! — stebėjosi 
jis susijaudinęs ir antrą kartą

REAL ESTATE FOR SALE 
t —^Pardavimui

PHONE: 276-1342

REAL ESTATC C«R SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASĖOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS-' 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJU, KREIPKITĖS Į , '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
.. .; PETRAS KAZANAVSKAŠ, Prezidentas e

2212 W. uermal Roaf GWca^CIV Virginie 7-7747 
--- —T—------ r

B U T ŲLN U 0 M A V Į M A S 
N AM U PIRKIMAS PARDAVIMAS * ‘ C - - - JT

Namai, žemė z

f
apsikrovę? Nejaugi, jie nebe
pajėgia per mėnesį parašyti 
vienų religinį straųisnelį į savo 
mėnesinuka. Manau, kad

Jaę'.

užlipo ant svarstyklių papėdės, 
įmetė cei>(ą ir gavo kortelę su 
tokiu įrašu, -kaip ir pirmą kartą.

čia pat pasimaišė jaunas ai-^

— Lietuvos Prekybos Rūmųir gavo kortelę sulu sudarė
Rings” ir akyvaizdžiai rodys 
suinteresuotiems Curie parke, 
1949 Archer Avė., gegužės 21 

vak. Jojimas 50 
Programose dalyvauja 

isi Chicagos pietvakarių par- 
parkuose ir

sistemą “Freedom 
akv vaizdžiai

/
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d. Martinique 
restorane. Dar yra laiko užsi-

l-
pendijoš mūsą uoliems studen
tams ir reikalingiems pagalbos

■ Bus įdomi programa, Grandis 
šoks tautinius šokius, nebus il- 

ip .^ų. kalbų. ^Vakaro -. vedėjas bus
- dr, Vytautas P. Dangis. Dėl re-

.Nusbauaate niekiu ^aKd^vS^ ša?lkit,e J^vans- Jr' 
nusiraminti. Jis dar kartą atį

ne
suklysiu-sakydamas, kad tėve
lių vienuolių šalia kitų įsipa-

A oi. Raina Mąsli r n ė jjuk- 
riesta koncertui birželio 12 <1 
Buenos Aires Lietuviu 4.
A rgentinoje.

.4. Haknnieri(\ /. Rublienė,
Rukšėnas, V. Stankus,

Jonaitis, J. Malskis ir K. Karu
lis išrinkti Amerikos Lietuvių 

Clevelando skyriaus
kui. ______ 4... r___ ___ _

džius ir \. Rutkauskas išrinkti miškų saugonėse įvairiai vei- žai įkaityti _ ____ _
“ - ** 1 distrikto^PaSam^ntas fotkes^ rengiamas

L f

A. A.

Tarybos 
valdybom ii. Idzelis

revizijos komisijom

R.

d. 7:30 vai. 
centų.
v

Prasidėjus

klai bei programoms
- S LA L', kuopa L7epr/WJdinforniacij°s biuras 

minės 75 metu savo veiklos su
kaktį gegužės 16 d.

— Žiburio Utuani.slinsė mo
kykla Detroite ruošia mokinių 
darbu parodą gegužės 15 ir 16į mėnesinis nariu 
d. Lietuvių Kultūros centre.(1. Lietuvių Kultūros 
Mokyklos vedėjas Pranas Za- 
ranka, o mokytojai yra — Liu
da Rugienė, Stefanija Kaune- 

Aldona Milmantienė, 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir Jurgis Mikaila, šiemet mo- O

lienė,

I

reigojiniu yra vienas svarbiau 
sias uždavinys ir parūpinti re
liginės minties straipsnių.

Tiesa, spaudoje tenka nema 
i garsinimų apie jų

čia pat pasimaišė jaunas

— Stok ant svarstyklių! ^Aš
/ --"L

Airis atsistojo, ir jam iškri-

K-3.

užmokėsiu
>■ <

to kortelė su. Įrašu: “Tavo pa
vardė ,yr^.^Flahe^ys>.>in>: 
sveri 126. svarus”.
var^ TBdAkFlah,e^

restorane. Dar yra laiko užsi-
sakyti stalus. Bus peikta 4 sti H* (

r, -1

> veiks sa
vaitgaliais ir šventadieniais nuo 
1 iki 5 vai. popiet.
291-2193.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
i susirinkimas 

bus gegužės 12 d. 7:30 vai. vak. 
Dariaus-Girėno salėje. Pra
džioje Charles V. Austin rodys 
filmą, vėliau Jim Steele aiškinsi 
apie įvairias 
naudoj imą

foto parodas, parašytus muzi
kinius kūrinius, mes matome 

Telefonas! Avelius ir lietuvių televizijoje 
pranešėjais. Visa tai gražu ir 

bet tai ne 
vienuolių tiesioginis 

veiklos tikslas. Tas sritis gali 
puikiai pavaduoti, kiti ir be te 
ologinio išsilavinimo.

Kam gi tada kaltinti teolo-

sistojo ant. svarstyklių, ir jam
737-8600 arba V. Samošką —
521-4558. . . ' (pr.)

tenka pasveikinti, 
tėve H u,

iškrito: kortelė su 'tokiu įrašu
“Tu esi.visiškas kvailys ir pra
žiopsojai .^avoL,traukinį”. . '

TONIORŪPESTIS

Mirė italo Tonio žmona, ir jis

521-1558.,. .

. Pirkitė. Naujienas,
Remkime kiekvienas, 
Nes rjos rašo tiesą

7 ‘ Ir veda į š viešą'. /

vyno rūšis ir jo 
virimui. Nariais 

į LPR įstojo Bernice. Tver j o- 
ir 

Valeria Shaules, o Kazimieras 
vėl tapo nariu.

kykla išleidžia pirmąją abitu- nas Drysdale, Frank Rody i
rientų laidą.

— Chicagos Parkų Dislrik-\Laurinovich x _ _____
tas atkreipė dėmesį į fizinf Rūmų valdyba ir nariai ruošia- T • • • • -
lavinimą ir jo didelę reikšmę-si metiniam banketui, kuris bus
1 -- ------------ , —jgegufės 16 d. Martinique res-įvairaus amžiaus asmenims - 
vyrams ir moterims. Tuo tiks- torane.

’’Tį*** aaa>, LAAAjiwaii A/aAUYV LLL1, PkUll. 
—I gegužės 16 d. Martinique

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted *t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS 

========23—-------

%

a
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.Didelis pasirinkimas geros i
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

*

MOVING — Apdraustas per kraustymas 1
—

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant 

Amerti-M įicnmčifc ctclgčjUo lietuviškus suauaos pirmu-
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

pirmoje______________ XVA.AJL1XXJL U VCį D U.IU1A LjU jpLTlilOJC 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išliKmui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

. • J < n — —J— —~ pa v CIKLU,
neidamos ir nesidedamos i sandėrius su okupantais M t O t *

_ ------ -----------įųuycs, jų. UC _______________________________ .
d jas ir remia Tisą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS Atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, 
rikns it nnltini-n nin-ri-tTi ---- ---------’ ’ * reto-

. - - --------------- --------------—visiems muituos, naudingos
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujienas Tra tyioHo T.*U i--------------

, „—------------ oacuz> piLaiiiivLiuio, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir rpikalingn* not gCTOSC
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Pjdėl Naujienų vadovybe ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
“Adams nlatinimn kreipiasi Į VISUS lietuvius paseku lie LU visk o s

spaudos pirmūnu 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- fflTri Jbrr 1—r»1 ■«.

. —r -------- ^uimoijcL v uuiMcjAuių meni 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, 
tain nj>t navATcrtne T no+vT-rr/vc* —--------------- 1 *•

cuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, puse' metų — $16-00, 

trims mėn, — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $150. Užsieniuo 
t* — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama si valty nemokamai.

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. ~ 4
AM AM m —■ •— » «* M «■ Mi •» SHB UnW W ■*» « /*—» AHM BMP **

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St,
Chicago, DI. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS _________________________

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams

$31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

ADRESAS

į — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. — TUESDAY, MAY 11, 1978

z*
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... j,. vcuiu- tiesiOg‘]į)UV0 nesukalbamas, toks
gus, kurių dauguma išsijuosę -1 • ’W -
dirba parapijose. O jei kartais 
ir parašo anot kun. Juozo Vaiš 
nio jo smerkiamuose laikraš
čiuose, tai reiktų tik džiaugtis, 

iš-

didelis buvo 30 skausmas. Kapi-
nėse jis vos neapalpo. Važiųoda-

Įkad jie pastebėję gyvenime iš
kilusias kokias nors negeroves 
jas iškelia spaudoje. Matyt, 
kad jo “pasmerktųjų” laikraš
čių redaktoriai mato, kad to
kie jįj pasisakymai turi teigia
mos reikšmės.

Baigdamas šias mintis, ku-

lietuviams” redaktorius, 
riu pabrėžti,
skurdžiai atrodo. “Laiškai lie
tuviams”, kai jis juos sugreti
na, sakysim kad ir su Chica
gos didžiausiu dienraščiu “Chi

cago Tribune”, šieme jTs randa 
straipsnius skirtus Velykoms 
paminėti, mato Vyriausio Baž
nyčios Mokytojo, tikinčiųjų va 
dovo — popiežiaus paveikslą,

Matyt,

rias davė progą iškelti “Laiškų 
, no- 

kad katalikui

dovo - 
skaito jo velykinės kalbos min
tis. O gi, velykiniam “Laiškų
lietuviams” apie Velykas ne žo
džio.

Išvada aiški, nors Chicago
Tribune nėra katalikiškas laik- 

“Laiškųrastis ir greičiausiai 
lietuviams” redaktorius jį yra 
priskyres prie tų, kurie anot jo 
yra priešingi krikščioniškiems 
principams, Veh’kų paminėti 
nepamiršo, o 
viams”
Jėzaus Draugijos narys apie 
Velykas ne žodelio. Ar gi, ne

“Laiškų liėtu- 
redaktorius būdamas

Velykas ne žodelio. Ar gi, 
paradoksas? Ir kam gali būti 
neaišku, kodėl katalikai šau- 

“Mes laukiame “Laiškuo
se lietuviams” daugiau religi
nės minties straipsnių!” O jų

kia:

tikrai reikia, ypač mūsų lietu
viško atžalyno dvasiai formuo
ti.

SSEESBSQ

M SStlHEART FUND

mas namo, visą kelią raudojo. -

— Na, na, "Toni, — ramino jį 
negalima'taip, tam

siai į visą reikalą žiūrėti, žinau, 
kad sunku, -bet praeis šešetas

draugas,

mėnesių,\ ko gera, susirasi dai-
i

lią mergužėlę, ir žiūrėk, r nespės
■

si apsižiūrėti ir vėl ‘būsi y ėdęs.
Piktas atsigrįžo Tonis į savo 

ramintoją.’Lg;, ■< .’;L
— šešetas mėnesių! — sušu- 

O 3ča gi aš ši vakar
. .. *

ko jis, — 
darysiu?

T: c

RANGEV
FIRE IS 1 
WILDFIRE /

A

J

VALDYMAS - 
, ? JJOTARIATAS — VERTLMAlz ' 

^^ĘVISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS
INCOME TAX SERVICE

7'78-2233
------------- ■„ ,4., - ------------— .

DĖL MIRTIES šeimoje skubiai par- PIRKIT PELNINGUS 
duodama Marquette Parke 2-ju aukš- v 1 ~ IltLu.yllN vr LJ O

- .--/NAMUS
-r -■ \ '■■•7 ' ’ ■ -J

LUKSUS apartmentų 2 paukštu mū-
1 - 

metiniu pajamų. Perkat už $65,000
GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au

to — mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800.

4 BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000. L '

9 KAMBARIU mūras, tinka paja-

-I

BELL REALTY V

NO. 113
Washinqton, D. C. 20540

---------------------------. 6455 So. Kedzie Avė.
DĖL MIRTIES šeimoje skubiai

tų mur. rezidencija. Skambinkite ša-
vininkųi 778-0917* arba ,925-6897.

10. BUTU mūras i vakarus nuo Ci-| _ A ' - - - -
mokesčiai. Puįkus investavimas.

tu mūras. Geros pajamos. Šaviniąk;
finansuoja. : -*

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb.

•rn

cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. rfe/

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

ŠIMAITIS REALTY
. . : ■ ■ . ■ . ... ' - y.

Insurance. Income Tax

2951 W.-63rd St. Tel. 436-78781

ras Marquette -Parke. Gausit $12,000

to — muro garažas. Arti vienuolyno. 
n\*i- a “

arti Marquette Parko bažnyčios

■ \

iII
DANUOS PRINCAS IR KARALIENĖ
KETVIRTADIENĮ BUS CHICAGOJE

T • • - - - - , UTeisėjai nustatė, kad Olandijos princas 
jokio kyšio iš Lockheed negavo

■ ■' z - - c- ■ -41 <* : ? * 7- •

M -M
-

4
L ^7

■ -L

V " 1 • r - ' '- V-

jokio kyšio iš Lockneed negavo
. WASHINGTON AS, D. C,

.-'L '
— Danijos princas Henrikai ir 

karalienė Margareta II-ji savo jachta atplaukė j Washingtoną iri
• inątėsi su įtakingais vyriausybės ir kongreso atstovais. Jie čia at

vyko paminėti JAV 200 metų/sukakti. _ . -vyko paminėti JAV 2(X) metų sukaktį.

Iš Washington© skris į kelias į =——

<4

-įMl

r ...

■■
■■■

u.-

"i.

■

GEN. ZENTENO ANAYA ŽUVO GATVĖJ, 
VISAI PRIE SAVO NAMU

-■--- g
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The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to
M_______________

’L ----- --------------CLUU. UliLClUllV. U,

this economical, snre-to-please family dinner. Olive-Frank 
r— l ... m i —- • -• - - -

...

_T ~ v.UUĮK'i# WXLYCT'X’ XCLUA* 
furter Skillet Supper iš an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner-dish, because it costs only, about ŠOČ^per serving 
for a family of five. - . ; .

- ’* ’ s* -'"■ ’’ * „

.   — ——w U IOOXC XXUM. bCALUAC, ŽLLUllg

with tomatoes and green onions simięered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over nxolmds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. J?or only pennies this 

goes together quickly and easily. ė 7* i ; " T 4
Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 

pitted sizes for this dish (there are ninę.sizes to choose front
al! the way up to Super Colossal). $ 7

----- ----- ----- . AVZ4. U iVH'VVOUj <XIA— 
in-one dinner dish, because it costs onty. about ūOž^per serving

. California ripe olives add a pleasing taste-and texture, along 
xxrif’k grehn cnicnc ii.a s
Cook it all in one skillet and serve it overrnolmds of thin

« -----------------------------— jl vzx VAJU.J, P^LAXUCS L13 1.^
dish provides both meat and vegetable# for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. J ’ \ ; '

Choose canned California ripe olives in. one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal). $ <

OLIVT-FKANKFURTER SKILLET. SUPPER

1^4 enpg canned pitted
California ripe olives 

1 (1-lb.) package
frankfurters

% cup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 ZT IT S ■;*-V-

Qfakes 4 to 5 servings) * ♦
1 (10% oz.) can condensed 

chicken broth
f 1 small bay leaf, crumbled ?

% teaspoon basil, crumbled
» % teaspoon salt _ 

% teaspoon pepper
1% tablespoons cornstarch

% teaspoon pepper

1 (I-Ib.) can tomato wedges Thin spaghetti
Cut olives 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
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir

Saute nhve wedges, franks and onion in oil slowly for five
__________ ______ _________ T y vauoxa. V CLLIVJk

Bring to bofl, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens _ir_vAt__slightly. Serve with hot spaghetti.

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, - 1 _ _ V • “ '

’ ; . v -------------------r-------------------

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. > ,
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or-»_

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

S 7-į.- -Z-
”• • :rr‘\r ’• •'-'T-''"; ” c®

30PHIE BARČUS
RADIJO-ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš "W0PA,
1496 K. A. NL

Lietuvivkaloa _________
dienio iki penktadienio 12:30— L. - . -
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

^isdien nuo pirma- 

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

Telef.: HEmlock 4-2413
'■ . <’ • i- . ' .. -■ r

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 r

TERRA
Brangsnyb^s, Uifkrodltxl, Dovanos 

vlscnui pragotum.; į.

f

-J- vlicms progou.
S237 WEST 43rd ST; CHICAGO

> f ėlet. 434-4650, .. -T**^ --- ■ -

A. TVER A S 1 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

. Pardavimas ir Taisymas

v

2646 WEST 69th STREET 
T«I«fj REpublk 7-1541

4

Siuntiniai į Lietuvą 
.. ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chlergo, III. 8063Z Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

. p&s vienintelį - 
Uetxrri taillninfal “?«w s®
ps.8 vienintelį

Chicago je

NORMANĄ

*

moms.. I vakarus nuo ; Kalifornijos. 
Marquette Parke — S23,300.

PLATUS komercinis sklynas. Blo
kas ’nuo Šv. Kryžiaus ligoninės."Pi- *

ERDVUS 6 kambariu- tvirtas bun- J- V_ I-TL- , •
su ofiso — S21,000. . ;
> GRAŽUS 2? butų inūras. - Atskiri 

i
duoda - už $27,500. *-

Marquette Parke

danij kolonijas. Ketvirtadienį 
karalienė ir, princas bus Chica

;-^į-
-feĖ

:\jį;. Jis vadovavo kovai prieš Kubos ginkluotas 
gaujas, pasiusta "revoliucijos kelti0

PARYŽIUS. Prancūzija. — Antradienio rytą nežinomi asme
nys nušovė Bolivijos ambasadorių gen. Joaquin Zenteno Anaya, 
kai jis ryte iš-savo namo žingsniavo prie gatvėje stovėjusio auto
mobilio ir rengėsi vykti į Bolivijos ambasados namus. Du gink
luoti vyrai išpuolė ambasadorių iš užpakalio ir kelioms kulkoms

kas ‘huo. Šy; Kryžiaus ligoninės. 'Pi-
■-— *... ■ ■ .»■ > ■•**' -. ■ ■ •

go je, pasimatys su miesto meru 
ir susitiks su įtakingesniais da

galo. Tinka didelei šeimai Arti mū-
—__ f** . W A a .

?azo šildvmaif Garažas. Dėl ligos par- 
duoda^uz $27;500. 7 4

VISU. pinkiausias 15’metų 2 ^bu- 
a ;------------- --  ---r'* '

Specialistu statvtas negailint pinigų
tu mūras. 2 šildymai ir i>n 2Ąvonias. 
Snęcialistu statvtas negailint pinigu 
už prabangą^ . Marquette. Parke —
už $57,000.

• VALDI S
REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tfel. RE 7-7200
■ ■ ? , 1-’ ; .■•*.. . ;■>. ....

STTD’S4®AE ESTATE
PIRKSIT — 

fTUOMOSTT.
-PARDUOSlt —

> TVAIRCS DRAUDIMAI - 
Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS

' -A*
/

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE»>o| - >«/r
8929 SO. HARLEM AVE 

Tel. 598-3290<- 
135-TA IR ARCHER AVE.

Tel. 257-5861

liĖMONTE. netoli 134 St. ir Archer, J--- « - . . - ■ ' -
statybai. .
^ardnodami vieno akro-sklypai namų 

tel.257-7978

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Publie. 

INCOME TAX SERVICE .
4259 S. Maplewood.- Tel.-254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 

šymai ir kitoki blankai.

%

J Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
l

&

I

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontar

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. ' 

—. Teei. vi 7-3447Chicago, UI. 60609

BURŠTEINĄ "Tž'To- " '
Žfe/Tel.263-5826 ,5—*° m^amžiaus vairuotojai- 
•dgi (įstaigos) ir
MT 677-8439
S (buto)

Tiktai $70 pusmečiui automobilio

185 North Wabwh Avenue 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

FORESTS CANT * FIGHT FIRES

nų visuomenės atstovais/ 
princas ir karalienė vyks į Wis-'

* ' . 2 ■ _ L• r ■ _ T - -i

Insulinas - aklumo
kaltininkas■i

Vėliau! . .. . .... ..
______ _____ ____ __ - Wk: ’ KESTONAy^'— Kalifornijos 

čonsin valstijoje esančiasįdides-1 uniy'ersitetąsJ tyrinėjęs insuliną 
nes danų kolonijas.___________ . su beždžionėmis, pareiškė Los
/ ■ '_ ' . . i./' /. J Angeles mokslininkams, jog inį

-Olandijos princas kyšio neėmė prilygsta dviejų asmer
Kopenhaga,/Olandija. — vy-inu kardui: jis' apsaugoja-, mili- 

riausybė buvo paskyrusi teisėjus Į jonus diabetikų nuo mirties, bet 
.ir prokuratūros atstovu;kąd du- ’ * 4 ’’
statytų ar Tdabartinis-Olandijos
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į galvą ji vietoje nužudė.
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Liability apdraudimas pensininkams. 
Kreiptis: 

^LAURAITIS 
<645 So, ASHLAND AVĖ. 

522-877S

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank - Zapolis 
3208’/j W. 9Sth St. 
> GA 4-8654
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Šute Fmn Fire aod Cawatty
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nes danu kolonijas. '. T. ; 'įsu beždžionėmis, pareiškė Los
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-Olandijos princas kyšio, neėmė šujinas prilygsta dviejų
Kopenhaga, Olandijai —

vienkart daugelį apakina

Pasak dr. A; L. Skabo, insuli-
ir prokuratūros atstovą, kad nū-.

r 
princas Frederikas paėmė mili
jono dolerių kyšį iš7 Lockheed '

.besi pietoj an čią akių ligą, kuri 
gali sugadiifB akie lėliukę ir 

■Rakinti. .y
'^ačiapL^
kalbėdamas RPB bendrovėje,

jono dolerių kyšį iš' Lockheed
bendravęs. x Princas yra olandų
kariuomenės’ inspektorius. Jis
buvo pasiųstas į Anagciį^užsa- 

"Oiandija pirko Lockhęedbe'n&o- 
vės gaminamus lėktuvus. Lock
heed bendrovės pirmininkas, iš-

■ 17 - • J
ii ■ -^:.r /J

»

nas prailgi ndamas diabetikū gy
venimą, tuo račių iššaukia greit

kj^Ugeriausius karo kktuvus^.
’ "fe

' eikvojęs stambias bendrovės su
mas,' kongreso komitetui, buvo
pasakęs, kad jam tekę duoti mi-
lijono dolerių ryšį olandų -prin-
cui, kad užsakytų kariuomenei 
lėktuvus. ' ; ■ .

Komisija nustatė,.kad Ame-
rikoje paleistas šmeižtas yra me
lagingas, princas tikrai Jokio ky
šio neėmes.. 4 . to. 4K '

.<■

Kingo žudikas 
prašo pasigailėti

CINCINNATI JamėšEarl
Ray, kuris* 1968 m. balandžio 4
d. Memphis mieste nušovė neg
rų civilinių teisių kovotoją kun. 
Martin' Luther Kingą, pats pri

' sipažino ir gavo 99 metus-ka- 
/ Įėjimo, po kelių metų Tennessee 

valstybiniame kalėjime susima-
nė reikalauti naujo teismo, pa-
neigdamas savo .prisipažinimą 

i’r,ir tvirtindamas esąs ‘“nekaltas 
dėl to turįs būt paleistas.

J ‘ -z* .. '

Bet Tennessee apeliacijų teis
mas visais 3 teisėjų fralsais Ray
prašymą atmetė..

-t. . - :į. .■ 'A t

-Vokietijos teroristų 
vadovė rasta pakarta 

STUTTGART AS. —. Ulrikė 
Meinhof, viena iš keturių radi
kalų teroristų gaujos, kuri per

kuri tyrinėja aklumo priežastis,
pasakė, kad insulinas yra diabe
tikams davęs daugiau gero ne
kaip, gal būt, blogo. Esą, rei
kalinga toje srityje daryti dau-
giau tyrinę jimų ir, gal biūt bus 
( 
neigiamybę pasalinti
surasta priemonės šią insulino 
neigiamybę pasalinti.

Diabetis yra liga, kuri pasi-

ka nepagamiria pakankamai in
sulino, kurs padeda kūliui su-

■7>.

f
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Kine vaidybą metęs ir politikuoti pradėjęs.Ronald Reagan jau buvo besitraukiąs iš politikos.
bet didelis ialmėfimas Teksas valstijoje gražine jam viltis ir dabar jis tikisi gauti respublikonu 

cija, bet nėra jokios garantijos kad jis galėtu sumušti demokratu partijos kandidatą. Krašte
partijos* nominaciją prezidento pareigoms. Jis gali atimti prezidentui ^Fordui partijos nomina- 

yra daugiau demokratu/ negu respublikoną. ,

Plastikiniai lęšiai
Maž

daug 3 milijonai amerikiečių ser
ga akių liga, vadinama katarak-

ę- « Pasikartojo žemės Čikaga baudžia

Draugystė su JAV
PARYŽIUS. — Didelę sensaci- 

jąją sukėlė Prancūzijos komu
nistų partijos laikraštyje “L’- 
Humanite” paskelbtas straipsnis 
Kisingerio vizito Prancūzijoje 
išvakarėse; straipsnis buvo at- 

l spaustas pirmame laikraščio pu

Savo laiku gen. Anaya buvo Bo 
livijos kariuomenės štabo virši- 
ininkas ir krašto užsienio reika
lų ministras. Gen. Anaya buvo 
gerai informuotas apie ekono
minius ir politinius krašto rei
kalus. Pasikeitus vyriausybei, 
gen. Anaya buvo pasiųstas į Pa
ryžių ambasadoriaus pareigoms.

Paaiškėjo, kad gen. Anaya bu
vo ne tik Bolivijos kariuomenės

slapyje ir turėjo sekantį pava-' §tabo viršininkas, bet jis vado-
dinimą: “Tikrai draugiškai san
tykiai ir bendradarbiavimas su

Straipsnis, iškeldamasJAV”. Straipsnis, iškeldamas 
draugiškumą ir bendradarbia- ■

vavo kovoms, kai Kubos diktato
rius Fidel Castro pasiuntė ko- 

jmunistą Ernesto Che Guevara į 
i Bolivijos kalnus, kad pradėtų su-

vimą prancūzų komunistų par-Įįilimą prieš to meto Bolivijos
tijos su JAV, vienkart visdėlto vyriausybę ir praplėstų savo ga-

ga akių liga, vadinama katarak
tų, kuri' gadina natūralius' akių 
lęšius ir apakina sergantį.- Da
bar, kaip daktarai praneša,' nuo

_ _   _ ' _ < • _ _ .   . -

katarakto natūralius lęšius pa-

UDINE, Italija. — Gegužės 
10; d. vėl pasikartojo Italijoje 
žemės ' drebėjimas Žmonių ne--a. >■ oviiive vuvj Aiuae. v*. aiv”

1967 m. sėkmingi: sugadintus. nilkeiitėjo, bet buvo sugriautas

keičia plastikiniais ir tuo bu-
du gražina žmonėms akių regė
jimą. ' T L :

reiškia, kai žomgaus kasos liau-1 Apytikriai 40,000 amerikiečių

deginti' cukrų. Tokį kūno reiš-

jau nešioja plastikinius lesius. 
Iš viso apie 400,000 amerikiečių

tautinis archeologijos muziejus 
Cividale dėl Friuli "vietovėj e, 10 
mylių nuo senosios provincijos 
sostinės. Be to,- buvo sugriau
tos dvi bažnyčios ir kiti seni 
pastatai bei pilys. Muziejus Ro
man išsilaikė nesugriuvęs, visi

kinį tvarkoma suteikiant gyvulių
insulino, ’daugumoj e karvių, ar
ba tvarkant svorį irzprisilaikant 
maisto: ’

Statistika rodo, kad apie 10
milijųnų .amerikiečiu yra diabe-
tikai, bet pusė jų visiškai nežino

'.y y, ? .

Nebus varžoma
alyvos išvežimas

NEWYORKAS. — Arabų’vaP-
n

tybės Kuwaito pasiuntinys‘prie

rūkorius
Čikagos tranzito administra

cija įsakė griežčiau prižiūrėti, 
važiuojančius miesto autobusuo
se bei tramvajuose, kuriuose ne
galima rūkyti.

Neklaužadass įsakyta areštuo
ti ir pristatyti į teismą, kurs 
gali neklaužadą bausti 5-50 ir net 
iki 300 dol. bauda arba, rei
kalui esant pasodinti į kalėjimą.

sveikina ir pabrėžia, tikruosius 
.revoliucionierius, sudariusius ti
krą jėgą ir sukūrusius kapitaliz
mo rinką.

Kaip žinia, -Kisingeris, grįž
damas iš Afrikos gegužės 6-7 
d., lankėsi Paryžiuje ir tarėsi su 
Prancūzijos prezidentu Valery 
G. d’Estaing, kur Kisingeris iš
reiškė baimę dėl būsimų rinki
mų Prancūzijoje, Italijoje ir ki
tur, kadangi komunistai gali lai
mėti daugumą ir perimti kraštų 
valdymą' arba, mažiausiai, bent 
gauti didelę įtaką.

kas mėtai operacįjos būdu gydt> 
mi nuo kataraktoj .

.-'•į- » .Z •'

- <•.

Šiaurės Korėja
norinti taikos-

* .t . V- ••••

TOKIJO. — Japonijos mėnesi
nis .žurnalas paskelbė šiaurės
Korėjos prezidento Kim Il-sung

jungiamų Tautų gegužės 6 d", 
arabų-amerikięčių prekybos ka
meros susirinkime pareiškė, kad 
būsimų sekančių 5>‘metų laiko-• 
tarpyje jokio karo Mažojoje Azi- • • • * b M I

pajeiškimą; kad jo kraštas ne
turi intencijos įsigyti atominius 
f * ” ’ -

: didžiosios., valstybės - atominiu 
skėčiu. - r

Korėja' nesanti tiek turtinga 
gamtntis atominius ginklus ir 
neturinti erdvės, kur juos išban-

ginklus arba glaustis po kurios!
* W4. ’ 'k***

7*

eksponatai bus išgabenti į sau
gesnę vietą.

Pasikartojusį žemės drebėji
mą sekė liūčių banga, kurios ap
sunkino ir taip Uogą italų padėtį 
nelaimės rajone.

Italijos komunistų partija 
stengiasi tuo pasinaudoti ir kal
tina vyriausybę, kad ji nevyku
siai organizuoja pagalbąi neturi 
gero plano ir nėra tvarkos. Ita
lijos ministeris pirmininkas per 
radiją ir TV kreipėsi į visas par
tijas ir prašė žemės drebėjimo 
nelaimės nenaudoti politiniams 
tikslams.

Neapsaugoti
kompiuteriai

WASHINGTON AS. — Centri
nis valdžios sąskaitybos skyrius 
randa, kad visi 'valdžios 9,000 
kompiuterių yra blogai prižiū
rimi-ir blogai apsaugomi. Juose 
gali lengvai įvykti klaidos ir jie 
yra lengvai prieinami sabotaž- 
nikams. , ’r į.

L’H'umanite” straipsnis iri - ..... . I pasiuntėbuvo atsakymas Į Kisingerio pa
reiškimus, vienkart jį apkalti
nant kišimusi Į Prancūzijos vi
daus reikalus, pabrėždamas, jog 
prez. d’Estaing neprotestavo ir 
todėl parodo, kad jis eina kartu 
su Amerikos kapitalistais, ku
rie valdo Prancūzijos pramJ.ię, 
kaip atominę, žinių, energijos ir 
aviacijos.

-.y i įspėja vakarus

joje nebus ir todėl nebus jokio 
žemės alyvos varžymo. Esą, aly
vos išvežimas į JAV iš arabų 
kraštų yra užtikrintas '5-iems

dyti.,Kim nusiskundęs, kad š. 
Korėjos- pasiūlymą sudaryti tai
kos sutartį Jungtinės Valsty
bės ignoravusios. .

Atominės atmatos

I ateinantiems metams

JFK nužudymas . ./■- . . • ■. <. 
WASHINGTONAS.

to tyrinėjimų komitetas yra pa-

Indijai patiko' 
JAV planas

Ii a i kitas Pietų Amerikos vals
tybes. Gueverra buvo argenti- 
nietis. Jis tikėjosi įsistiprinti 
Nolovijos kalnuos, o vėliau . už
megzti ryšius su nepatenkintais 

’ Argentinos gaučiais, praplėsti 
“revoliuciją” į šiaurės Argenti
ną, Guevarra taip pat planavo 
sukelti “revoliuciją” Peru vals
tijoje. Jeigu jam būtų pasisekę 
užžiebti kibirkštį Pietų Ameri
koje, tai tada savo jėgas jis būtų 
permetęs ir į Braziliją, bet Che 

. Guevarra pralaimėjo.
Bolivijos tuometinis kariuome

nės štabo viršininkas' pirmiausia 
ė į partizanų laikomas 

sritis keliolika žvalgų, kurie nu
statė, kar tie Kubos sukilėliai 
veikia. Vėliau pasiuntė gerai 
ginkluotus raitelius, kad apsuptų 
kalnuose esančius partizanus 
ir pradėjo juos persekioti. Che 
Guevarra turėjo siunčiamą radi
jo stotelę, prašė Castro pagal
bos. bet Kubos diktatorius ap
suptam maištininkui negalėjo ar 
nenorėjo padėti. Guevarros par
tizanai atsišaudė, bėgo į sauges
nes pozicijas, bet nepajėgė pa
bėgti. Pats Che Guevarra buvo 
sužeistas, bandė bėgti, bet nepa
jėgė. nes keli jo asmens sargai 
taip pat buvo sužeisti.

Bolivijos vyriausybės atsto
vai mano, kado gen. Anaya nu
žudė tie patys revoliucinieriai, 
kurie savo laiku nužudė Turki
joje ambasadorių. Jam buvo tai
komi tol 
Galimas daiktas, jog tai yra ker
štas už Kubos pasiųstų gaujų 
nuginklavimą ir jų vado Che 
Guevarros nušovimą. ,

Paryžiaus policija tiria nu
žudymo aplinkybes ir ieško pa
sikėsintųjų.

Vėliau pasiuntė gerai

":š

rr

Minėdami Amerikos 200 mėty ne- 
priklausomybės, laisvės Ir įstatymais 
paremtos tvarkos sukakties minėjimą, 
verta prisiminti pilietinio karo ka
rius, žuvusius kiekvieno piliečio pa
grindinėms teisėms gerbti. Paveiksle 
matome (taurės valstiją sąjungos jau
ną kareivį žuvusį 1862 metais. Iš viso 
oi lietinio karo metu luvo 359,000 Są
jungos kariai ir 275,000 piety valsti
jų kariai. Karą laimėjo Šiauriečiai ir 
panaikino vergiją visame kraite. Ui 
vergijos penlkiinimą stojo tuometi
nis respubHkony partijos prezidentas

Anthony
I

Ą

I
'3 a

LONDONAS. — !.ondone iš
einąs ‘laikraštis Times skelbia 
korespondento Peter Hazelhurs- 
to iš Pekino atsiųstą žinią, jog 
Britanijos kanclerio
Crossland vizito metu raudono
joje Kinijoje, gegužės 6 d. jos 
vadai, kaip naujasis uzs. minis
tras Chia Kusan-hua ir kiti, įs
pėja vakarus, kad Vakarų Eu
ropa ir JAV tu 
giamam karui 
ja.

Britanijos 
lands' tarėsis s 
nijos mini st r 
2 valandas ir 20

WASHINGTONAS. — Preky
bos sekretorius E. L. Richard- 
sonas pareiškė,-kad 1985 m. vi
soje Amerikoje pagaminto elek- 
troS'kiekio bus gaunama iš ato
minių jėgainių 26% ir kad 1983 
m. atominiu jėgainių atmatos, 
kurios dabar yra skystame ir 
gązo pavidale, bus paverčiamos 
kietu kūnu ir tuomet be pavo
jaus bus pervežamos ir paslėpia- 
mos giliai žemėje tūkstančiui 
metų. vV

Aatominiu jėgainių kritikai 
yra tačiau tokiu sekretoriaus pa
reiškimu labai skeptiški, 
nurodo, jog Hanforde, Wash., 
daugiau kaip 400,000 galionų ra
dioaktyvaus skysčio yra išbėgu-

atys žudymo metodui.
rengtis neišven- 
u Sovietų Rusi-

I
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. NAIROBI, Korėja, Afrika. — 
čia vykstančioje Jungtinių Tau
tų prekybos konferencijoje In
dija pagyrė Jungtinių Valstybių 
ir Prancūzijos planą, kaip už
lyginti prarają tarp turtingųjų 
valstybių ir beturčių įsteigiant 
biliono dolerių resursų tarpiau- ; 
tinį banką, kurs galėtų padėti 
neturtingoms valstybėms vys
tyti savo gamtos turtus. Pran- <

keletą metų terorizavo Vakarų 
Vokietiją, rasta savo celėje pa
karta, Stdmmheim kalėjime, kar 

saugojama, Mrš.
Meinhof, 41, buvusi kairioji' žur
nalistė, su trimis savo sėbrais >mų. Kad komisijos tvirtinimas, 

jog H. Osvaldas nužudęs Ken- 
nedį vienas, 1963 lapkričio 22, 
gali būti neteisingas. Todėl tais 
ar kitais sumetimais sėnato ty
rinėjimų komitetas mano nau-^cūzija pasiūlė 6 bilijonų dol. fon- 
jai peržiūrėti .pree.. Kennedžio 
nužudymo bylą.

' buvo labai

buvo pereitų metų'gegužės 21 
. < dieną nuteista už dalyvavimą vi- 

soja eilėje šaudymų ir bombar
da vrm
kiečiai kariai ir vienas vokiečių 
policininkas buvo užmušti ir tu
zinai žmonių suleista.

ų, kuriuose keturi ameri-

Sena-

stebėjęs, kad Warreno komisijos 
raporte, tyrinėjusios prez. Ken- 
nedžio nužudymą, yrs netikslu-

Idą finansuoti maiato produktų
^atsargų sudarymą.

Jie

už>. m in. Cross
ed raudonosios Ki- 
i Chia Kuan-hua 

inučių ir? esą. 
svarbiausia pasitarimų tema bu- 

aulinio karo pa
su Sovietų no

rais užvaldyti visą pasaulį. Pa- 
planas yra vai

dinti pavoju rytuose ir pulti va
karus. Nėra abejonės, tvirtino 
kinai, kad karas yra neišvengia-

vo naujojo 
vojus sąryšyje

H a

sak kinų, Sovieti

MOXTA CARLO, Monako. — 
Sekmadienį vykstančiame vieša
me pasauliniame Bridge tur- 
mente JAV ir Italija laimėjo pir
menybes.

ORAS
ŠIO 'iš tankų, kurs imtinai už-'Abraham Unkolrta*. fi žuvusio kario maS jr jj neigti vra tik savęs ap-
terfęs aplinką. fetograflje yra kengree© knygyne '.ar-

wWyvw. gaudinėjimas.
Vėsesnis
Saulė teka 5:36, leidžiasi 7:58
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A lot of people don’t

<'°kį arba Money Orderį tokiu adresu

1739 So. Halstcd Street Chicago, III. 60608

HEART
FUND

Ilgamečio BALFO puotininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

Įdofhf 
šia d< 
tas t n

KAS PaL^7YT£V.S 
GERIAUSIAI PATINKA 
SUEIGOJE?

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

build a nest egg for 
something (or someone)

look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular s 
nowadays. They’re

susitaria su draugovių vadovais 
vėmis. ' &S

Vaclovo Biržiškos

Žaisti dainuoti ir prieš Velykas 
marginti margučius

CHICAGO, ILL. 60601

pavasariu kel’cuįame i gamtą

t RAŠOME
Budėkime”, Anglijos skautu ir 

skaučių laikraštėlio, tiesūs 
' ' žodžiai visiems /-

sys. Tėvams J. Karpiui, R. Ka- 
mikurir A. Nausėdai skautiškas 
ačiū už talką. Škil-tininkai E. 
Grybas ir G. Sendžikas pavyz- 
dirikai tvarkė obuoliu paskirsty
mą. Prižiūrėjo V. Šimkus, L. 
Grybas ir R. Turuta.

Šv.-Jurgio šventėje balandžio 
25 d. “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai organizuotaPdalyvavo pa
maldose Prisikėlimo šventovėje. 
Po jų salėje turėta'trumpa su
eiga su Įžodžiu. y;

Į "‘Dairios“ d-vę Įstojo D. Sta- 
dytė, J. Vėlyvytė Įgijo pasakų se
kėjos specialybę. Dr-vės; kandi
datės A. Berneckaitė, D. Ka- 
lendraitė, D. šlenytė, Daiva Šle- 
nytė, L. Totorairytė ir J. Vėly
vytė išlaikė egzaminus Į III pat. 
1. ir davė skautės įžodį.

Kanadietišku ilgos tarnybos 
medaliu apdovanotas v. s. VI. 
Morkūnas.

XI V-toj i Romuvos stovykla — 
rugpjūčio 7-21. Ieškoma šeimi
ninkių. Galinčios į talką ateiti

••i • dideli puslapiai, daug nuotraukų.
' ’ ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00/ :

kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau-
'••bėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki-

10. Įrankiai tvarkingai pade- 
ami Į vietą, švariai nurenkama 
irtimo rietą, nepaliekami jokie 
ė Įsakai.

Rimtajam* tom* yra 203 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu forrmi minWfvotf viriaiiuose parduodami ui $4.00,o trintuos* 

rlrieliuas* ui $6.00. ■
Abi kny^AJ gavint, |«t pinigus pasiusite tokiu 

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago. Illinois 606(18

čių .tunto sueiga Įvyks šio mėn. 
16 d., sekmadienį10 v. ryto Jau
nimo, Centro apatinėje salėje. 

Dalyvaujame visos su pilna- va
sarine uniforma? šią sueigą ski
riame savo mamytėms, tad kvie
čiame visas mamytes ir mo

čiutes pabendrauti su mumis! 
Sueigos metu mišių nebus; pra
šome seses dalyvauti bendrose 
mišiose Čiurlionio galerijoj- 9:20 
v. ryto. .

ps. fiL Ritonė Rudaitienė, 
-■ Kernavės fdnto Tuntimnkė 

■į- Iš Toronto skautu-čių veik
los. - Balandžio 24 d.' Obuolių 
Dienoje dalyvavo 36 “Ramby- 
no” tunto skautai ir vilkiukai. I 
v. laimėjo P. Bukauskas, II —

tai pavasarinio sąskrydžio tema. 
“Aušros spindulių”'—-vyr. skau
čių ir sk. vyčių, metinis sąskry
dis bus Beaumont Ščtftit Reser
vation, Rock Creek, Ohio, netoli 
Klevelando, kur turėjom jubilie
jinę stovyklą. Registruojasi.se- 
sės šiuo adresu: Eglė Janavičiū
tė, 17416 East Park, Cleveland, 
Ohio, 44119, broliai — Remigi
jus Belzinskas, 19318 Cherokee 
Ave., Cleveland, Ohio 44119. 
Sąskrydžio laikas — gegužės 28- 
31 d., tema ‘Gedimino laikus 
Vaidevutis -garsus prikeltų”.

J. Cadzow, kun. G. Kijauskas, 
VSJ, v. s. Pr. Karalius, v, s. N. 
■SJ> v. s. Pf.. Karaius, v. =s. N. 
Kersnauskaite. Skautiškasis 
jaunimas nuoširdžiai kviečiamas 
šiame sąskrydyje dalyvauti.

1939 metais architektas Norman Bel Geddes New York o paro
doje buvo išstatęs ši savo planą moderniam New Yorkui. Jis pirmas 
tais laikais panaudojo žodi racionalizuoti, tiesiom ir tik būtinai 
reikalingom linijom (streamline) planuoti ir statyti miestus. Jis pra
vedė greitus kelius, be sustojimo-einančius per tirščiausiai apgy
ventus miestus. Siu dieny New Yorkas mažai kuo tesiskiria nuo 
architekto Geddes prieš 40 metų suplanuoto didmiesčio.

Mūsų jauniesiems belieka pa- 
j-sakyti štai kas: nėra pasaulyje 
i kitokios organizacijos, kuri jung
tų visas tautas į vieną brolišką- 
seserišką šeimą, kaip skaūtija: 
nėra kitos organizacijos, kuri 
jauniesiems suteiktų džiaugsmo, 
laimės prasmės, kaip skautavi- 
mas; mums lietuyiams skauti- 
ją tėra bene vienintelė organi
zacija, kuri mus; visus nuo ma
žyčio. iki didelio sujungia į-vie
netą ir jau galima išeiti į vie
šumą su trispalve vėliava bei 
garsinti amžinąją, kenčiančią tė
vynę Lietuvą.

Mūsų rūpestingiems, darbš
tiems tėveliams irgi žinoma, kad 
skąųtija teturi vieną didįjį tik^ 
lą. būtent, išauklėti jaunuosius 
geriausiais žmonėmis — pilie
čiais. Na, ar begali būti kas ge
resnio, brangesnio ? L .

Tad ir m ūsų-laikraštėlis “Bu
dėkime” . atsišaukia į visus: 
“Midi tėveliai, visi’ jūsų nori
mieji vaikučiai privalo Įstoti į' 
skautų eiles, remti skautavimą 
moraliai ir materialiai: gražute 
skautyte - seserėle ir šaunusis 

. skaute - broleli, nepabėk iš skau-

Kivkt l^r.as 
2f-rbu’, is pnvajo 
suminėtas knygas

Juozas K a pači risk a s, 
Lieiuxa. besimą 

273 p-1

mui žavėjo ir tebežavi mus vi
sus. O jei prisiminsime laisvos

s. kariam rup* gimtinio krašto laisve ir lietu- 
susipažint; su žemiau išvardintomis knygomis. 

Įima užsisakyti Naujienose.

SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Ueiutą. besimą boi-ęviku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
tose Vokietijoje 273 p^L. kie ais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačtnskas, IŠEIVFO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų a'simmimu tąsa Tai yra Amerikoje bejsi- 
ku.iancio ir patvariai isikurus.o asm< ns istorija. Knyga gausiai iliu- 
<(r;xria 300 p<?I. Kaina 7 dol

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore huto Vilniuje. Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakruose. 
KlaipedoK ir ratangoji- Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo r ką jai žmones pasakė P5 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va ispūnž;*) Iii jstmota foto nuobraukomis 331 psl. S3 00

D. Kuraiti, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au 
lonau.s pastabumą neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos p?ra*yios lengvu, gražiu stiliumi

Vincas ŽemaHfS, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 (storiniai žcmelap ai 1 psl Kama $2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ. 
84 psl. Kaina SI 50

Šie ir kiti leidimą v ra gaunam,

NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED
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eigoje išmokta, susipažinta, rytr paskui save.
o iškyloje pritaikyta: I Nenrindžiok užsėtų laukų;;’dar-

kirkti ž1-1 ’ ne^ripiok Į svetimus vaisme
džius, kad ir pakelyje.

organizavimo darbą, nes be va- 
dovų i skautininkių - skautinin- 
kų pasišventimo skaiitybės* idė
ja dings. ; '■ ■'■■■-

O grėsmė, kad jaunimas^ ne- 
įerbfa vyresniųjų, autoriteto, 
neklaūšo mokytojų, ^nėtiiri idea
lizmo’ nustoja religijoj, ’ jau ži-- 
noma net prieš Kristaus laikus. 
Kadangi jaunystėje visi Jturi 
svajas, polėkius, o hegalėdąmi 
puoselėti idealizmo šviesoje, per- 
simeta j gatvę, į užkampias, o 
iš ten išgirstame apie'menura- 
rrtas, trukšmadarius/i-yagystes, 
narkotikus rūkymą/ girtuoklys
tę, paleistuvystę ir taip" be galo. 
Juk tat žiauri tragedija. ■
* Skautybė prieš visa-tai išeina 
Į kovą, o kas yra pačio gražįau- 
sįo, vertingiausio, perteikia mū- 
sų yaurueriems.., >

Ir,<ya, išauga mūsų sesės-bro- 
liiaį pasiryžę tarnauti Dievui, Tė
vynei Lietuvai ir visai žmoni jai; 
Kas begali būti gražesnio? Mes 
vis b’urimę”^' ; ’

-- “Budėkime”,-Nr. 76, 1976

KERĄ LAIKO, IR GANA
.. ? Į “<. • *

Jo visada mums trūksta. Bet„.

give...
so more will live

I favo astru kirvį nešiok ir lai- 
pirmoji kyk makštyje. Prakuras ir ne

storas malkas skaidyk mažu kir
viu, dideles malkas '— dideliu 
kirviu. Didelį, vienašmeni ne
šiok taip kad ašmenys būtų at
suktos nuo kūno. Jei kirvis dvie
jų ašmenų.. laikyk jį makštyje 
ir atsuk aštresniąsias ašmenis 

lauže-: nuo saves.

1. Visi įrankiai vartojami tik 
tam. kam jie skirti.

S. Kertami medžiai, kurie leis
ti kirsti.

{.\ Atsargiai, kad kirviu ar at
sekusiu pagaliu nebūtų kas už-

Iškylaujant vakare, bateriji 
lemnutė būtina.

Venk privačių kelių, gelež 
kelių bėgiu ir tiltų. Jei neišve 
giama. pereiti, nedelsk.

LAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA ; 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS *

os džiaugsmas
.Ankstyvai įkaušęs šiemetinis pavasaris paankstino ir visu 

etų numatytas iškylas. Skautai ir skautės organizuotai bėga 
tikti atgijusios gamtos, kurioje praleistos kelios valandos ar 
t menų programine tvarka pakelia visų dvasią, bendras džiaugs- 

.gdo kūrybines bei gerąsias būdo jėgas, per skautavnną 
:it i gyvenimą. Tik... su tvarka, su rimtimi, su drausme.

>kautas tik nelaimes atveju 
:abdo pravažiuojančią mašiną.
Jei gautas leidimas pereiti per 

rivačią nuosavybę, ženk pro 
artus, ir nepamiršk juos užda-

Kemavės tunto paukštyčiu 
šventė įvyko gegužės 2 d, Chica- 
gos Jaunimo Centre. Dalyvavo 
"Šešupės’“ ir "Dubysos”' drau
govės. Buvo mergaičių.

Kai įžengė sesės ir vėliavą įne
šė, tuntirinkė sesė Rudaitienė 
pasveikino seses ir tėvelius. Ji 
paklausė jaunesniųjų paukšty
čių, kas joms geriausiai patin
ka sueigose? Jos atsakė, kad 
joms patinka žaisti, dainuoti ir 
marginti margučius.

want to ūse that money 
right away, there’s 
a 10-ycar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds . 
mature at just the right * 
age for you.

“Naujie metai — nauji. lapai” 
yra prasminga patarlė, kuri daug 
pasako, o giliau pažvelgus, net 
rūpesčių - rūpestėlių pririnkta 
ant mūsų skautiškos verkios'ta
kelio. Bet vėlgi mūsų didysis 
amžinasis Kudirka sako: “Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę tų eilių, bet' Įdėk į tą idėją visą 
semia../’ Kągi. mūšų lietuviško- širdį, o laimins jus Viešpats Kū
jį skautija, pasklidusi po visą rėjas, o didžiuosis Lieteiva, o mes 
laisvąjį pasaulį, pražydo ir te- lietuviai daug daug džiaugsmo 
bežydi gražiausiais žiedais, o jų • sulauksime; -visi 'vyresnieji se- 
vardai — Dievui, Tėvynei, Arti- Lsers-broliai, tęskite vadovavimą,

Prieš kertant medi ar mai- 
patikrinama, ar rankena 

1 ir neslidi.
Skaldant ar kertant dide-

_ , pagalius, žemesnvsis jo ga-
• emstant ar sutemus, užrišk. Ia? cakZšamas TO kitu rastu, kad 

baltą nosinę aplink dešinę blauz-• Fgga;ys negalėtu-šokti forą.
du. Važiuojančiu automobiliu!
šviesos apšvies raišti. Bet ir tuo ! 6’ ie?kaldoma ir *ekapojama 
atveju oasitrauk kiek galėdamas pJX0S žemės; vart°jama ka- 
i s kelio. Uaaė'

DARBAI z
Paskelbtas konkursas VI- 

tosios Tautinės Stovyklos dainai. 
Būsimos Australijoje \VT-sibs 
Tautinės Skautų Stovyklos ren
gimo komitetas paskelbė konkur
są sukurti “Tautinės Stovyklos 

Kirsti Įrankiai laikomi pa- i Dainą”. Pageidaujama, kad mę 
iodija ir žodžiai būtų tinkami 
žygiuoti, kad būtų kas jjofs, kas 
sujungtų viso pasaulio lietuvius 
skautus, kad būtų ir kas nors 
grynai skautiška,-"-’'kad primiit- 
tu tėvyne Lietuva. Daina turi 
būti su refrenu, pritaikyta gru
piniam dainavimui ir turėtų 3-4 
posmelius. Dainas siųsti : ps. 
R. Statkuvienė, 12 Griewe St., 
North Bahvyn, Vic. 3104, Aus
tralia.

Mes dar nesame gavę . smul
kesnių šio konkurso sąlygų. Kai 
jos bus žinomos — paskelbsime.

Paskui Julija Izokaitytė, Dai
va Tamulaitytė, ir Regina Ele
nytė iš “Dubysos” draugovės da
vė jaunesniųjų skaučių Įžodi. 
'Draugininke Sesė Puodžiūnienė 
užrišo kaklaraiščius. Tuntinin- 
kė sesė Rudaitienė užrišo ge
rojo darbelio mazgeli. Tėvynės 
ilgesio mazgeli užrišo mainytės. 
Po Įžodžio, se^ė Dirvonienė kvie
tė visas i stovyklą.

. “Šešupės” draugovės draugi
ninke sesė Jūratė vedė žaidimą, 

ra_;osesė Laura iš “Dubysos” drau
govės vedė dainą. “Šešupės” 
draugovė pasirodė su eilėraščiu,' 
pavadintu “Lauželis”. Po dainos 
“Tam namely”, ‘Dubysos’’ drau
govė pasirodė vaidinimu “Ba
ravykas ir ąžuolas’- ,

Sueiga baigėsi su daina “Atei
na naktis”. Renata Yariakojytė

. StOCK^ 
m/įnerica.

Bonds matere in ]» tihan & yvHk

,KA1T,YK tl, KITA^I PATARK
O ( KNKfl S > • " Ą’»

•įf ra&kicie laiko galvoti — tai jėgos šaltinis; • . »
★ raskime taiko dirbti ir mokytis — tai pasisekimo paslaptis; 

raskime laiko skaityti — pasisemsime išminties; t.* 
raskime laiko atsikvėpti — užsitikrinsime jaunystę;
raskime laiko būti malonūs ir draugiški —į tai kelias į laimę, 
raskime laiko juoktis — tai sielos muziką;
raskime laiko dalintis diena, per trumpa, kad būtume 

savanaudžiai! / 4 -

galąsti kirvį, peili
ėdį, skaldyti malkas;

žingsnio ir asmens matai— 
: rūmo matavimas;
5^ krautis dienos iškylai — 

.enos iškyla;
įr krautis iškylai su nakvyne

- iškyla su nakvyne;
kojų priežiūra 

tgalba gamtoje;
iškylai tinkamiausio mais-

i parodėlė — maisto gaminimas 
kyloje; -

pagrindinis žemėlapio ir
impaso vartojimas — kompa- 
i iškyla;
įr prakurų ruošimas

- krovimas; 5 .... , PnbTe meuzkirciai laiKosi siuKrosneles ir puoaai is ssar- ‘. . ’ ; saugumo taisvkliu:mų, valgių sąrasas — virimas. - ‘
1. Visi įrankiai su ašmenimis 

iri būti aštrūs.
skyla turėtų vykti laukuose.

rer miškus, toli nuo viešųjų ke-• stoge;e.
Iiu ir greitkeliu. i o l-o

Jei tektų trumpą tarpą žygiuo- ’ pvta^ j rasta 
ti automobiliais važiuojamu 
l::i. ženk prieš judėjimą ir 
kykis kuo toliausiai kairės, 
gi no jant keliese, reikia eiti 
se'e.
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galėtų būti? Prasistūmė jau I e- 
gu trys nedėlios, o manęs rūsin 
dar nenukėlė. Kodėl delsia?

KELIONĖ I PIETŲ AŠIGALI
Rašo Vladas RasČiauskas

Laivas sustojo visi netoli niečius, jiems papasakojo apie 
Argentinos ' antrosios Arktikos myksiančią nelaimę, juos be va 

» stoties, rodikai nuvežė pas juos karienės nuvežė į jų stotį, už- 
dikoką’-būrį ekspedicijos na- j>itraukė: sųgfjžusj zodiką ir iš

orių, liet daug jų ir pasiliko. Ro- traukė inakrus.
jaus paukštė nevažiavo. Jai bu| Argentiniečius išvežė, bet 
'vo neįdomu. “Ten susitiksiu tik.mes visi susėdome paruoštos 
žmones, o žmonės man neįdo-| vakarienės valgyti. Valgis lai-į 
mūs”, sako. Jai paukščiai daug! ve visuomet esti geras, o kai'

-Kaip argentiniėčiai buvo pakviesti.įdomesni negu žmonės.
matai ornitologų žmonom ap- tai jis buvo pagamintas geres- 
vertia visas vertvbes. Ji žmo- 

<nėms pasidarė neįdomi, o ji 
pasakoja,- kad jai žmonės ne
įdomūs. > _

.,jį Bet nuplaukėme pas argen-f. 
>- tiniečius. Jie mus priėmė iš

skėstoms rankoms. Kiekvienas 
pradėjo pasakoti, kaip jiems Laivas nelaukė 
nuobodu Pietų Arktikoje. Kiėkų ;;
vieną dieną jie užrašinėja tem
peratūrą, * vėjo greitį ir kitas 
gamtos .pakaitas, bet daugiau 

{nieko. Jaunimas negali nueiti 
į teatrą, vyrėšnieji negali susi
tikti su draugais ir pasikalbėti. 
O tarp.savęą jie jau htuvo išsi
kalbėję ir risas savo istorijas 
išpasakoję. Kai Kurie savo is
torijas net po du kartu jau iš
pasakojo. Mums^parodė, ką jie 
darė ir kaip viską darė, bet iš 
tikrųjų tai nebuvo įdomu. Pau
kštė gal- buvo teisi. - ?

•įMūsų laivo kapitonas p ak vi e 
•te argentiniečite-pas save va
karienei: Buvo pakviesti > visi 
Argentinos stoties nariai, -įskai 
taut ir sargybas. Beje, ten ne
reikią Stoties {saugoti, uies nė
ra vagilių-ir užpuolikų. Ką šian 
dien palieki/ tai kitą metą to
je pačioje vietoje rasi, jeigu 
vėjas nenuneš arba sniegas ne- 

' užpustys.7
Laivo kapitnas pasiuntė spe

cialų zodiką, kad paimtų visus 
-įgulos narius ir atyežtų į laif 
vą, /kąd kartu visi pavakarie- 
niuotų. Mes visi taip paf apssi- 
rengėni, kad galėtume daly
vauti formalioje/vakarienėje. % 

Bet reikalai netrukus pasie
keitė/Kol argentinieciai atvažia 
vo, laivo kapitonas patyrė, kad 

. vienas prekinis Argentinos lai 
vaši kažkokiais sumetimais va-

' žinėjęš " A rktik os’' vaii deni m is, ‘vakarienės stiklas ai Aus.vis tfŪ- 
pžvąžiavo ant^irids/il^ri/jam1^ 
prapiovė apačią. Skęstančio

; pis *už gerą. "Vakarienė buvo 
argentiniška, pačios geriausios 
jautienos ir nepaprastai švie
žios žuvies. Atrodė, kad ji dar 
lėkštėje . šokinėjo, iš -didelio 
pykčio net pageltusi, nes ne
buvo pratusi svieste plaukioti.

!. Vos inkarai 
’buvo iškęlji,’ jis pasileido są
siauriais į atvirą jūrą.

Po vakarienės, kuri galėjo 
užsitęsti kokią porą valandų, 
dar išėjome j salioną. Labiau 
išvargusieji. arba įspūdžiu dau 
giau prisirinkusieji — nuėjo j 
savo kambarėlius ir atsigulė, 
o trumpos atminties žmonės sa 
vo įspūdžius užrašinėjo.1 Dide- 
flė dauguma, kuriems 'paukš
čių’ spalvos labai’’gilaus {įspū
džio nepalieka, išėjome f“ sa
lioną. : g "
’Ten vienas jūrėms pianu 

grojo įvairias Argentinos me
lodijas, ir jaunatvės langus, o 
didelė dauguma, po vakarie
nės įpratusi stikliuką išmesti, 
susėdo prie staliukų. Staliukai 
nedideli, trim keturiems žmo
nėms. Salione-yra didokas skai 
čiųs-ibėsįsukinėjančių, bet prie 
grindų gerai pridrūtinių kė
džių.- Atsisėdau ir as kartu su 
kitais ,keleiviais, nelinkusiais 
prie pagalvės.

Greta manęs atsisėdo ponas 
Maxwell P. Barack, kilęs iš 
New Jersey. Kokią sritį jis Ar
ktikoje studijavo — aš neži
nau. Tik žinau, kad'jis ruošė 
užrašus kaž Lokiam žurnalui 
apie ekspedicijos pasiektus re
zultatus. Jam anksčiau užfun- 
dijau, o jį kartą jis^paklausė, 
ką aš gersiu. Pa praši a uk a d 
atneštų ^butelį alaus; Po’geros

Amelia Earhart, gimusi 1€98 metais, buvo ’pirmoji moteris, ku
ri 1932 metais viena perskrido šiaurės Atlantu, Ji atliko visą eilę 

-audiniu prekybos tikslams. 1937 rn. liepos 2 d. ji viena • 
išskrido i Piety Pacifiką. Iki šios dienos niekas apie josios likimą 
n.exo nąjįrdėjo. Nežinia, ar josios lėktuvas augedo, ar perkūnas 
trenkėj paveiksle matomą skrendantį lėktuvą ar nuovargis ją nu
kankino. Ji buvo ir pasiliko Amerikos ąyiėpiios pionierė.

kraipė ir tikrąją lotynų kalba. 
'■ < i r e rojiškąją. Liuteronai alkai* 
Ivina, apvalo ir atnaujina seną
ją ir tikrąją krikščionių bažny- 
’čią. Liuteronai, kaip ir žymiau- . 
i šieji humanistai, atgaivina,’ ap- 
'valo ir atnaujina sęnąją ir tik- 
j rąją lotynų kalbą. 'Įdomūs Maž-1 
vydo ginčai dėl lietuvių kalbos,1 
su lenkintojais lenkais kunigais 
ir inkvizicijos tardytojais.

Apie Abraomo Kulviečio įs
teigtą Vilniuje akademiją, kurią 
netrukus įsigalėję jėzuitai kar
tu su turtinga biblioteka sude
gino, Mažvydą tardantis inkvi
zitorius pasakęs;

“Jūstį kolegija — pūliuojanti 
erezijos žaizda: būtinai reikia 
išvalyti. Jūs keturi (tur būt, 
inkvizitorius turėjo galvoje Kul
vietį, Rapagelionį, Jurgį Zabloc- 
kį ir Mažvydą) esate votis Vil- 

. niuje; reik praplauti ir išdegini.

»
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atneštame tikėjime išlaikyti bei 
apsaugoti, kad prie savo senų
jų tautos'dievų nebegrįžtų.
, Kad taip neatsitiktų, rūpina^ 
si Vilniaus vyskupas Paulius Al
šėniškis, kaip jį autorius vadi
na “kunigaikštis Pawel Alek- 
sandrowiczowi Holszanki”, spė-

bos, o mūsiškis nutarė skubėti 
•įr t sfcęslanfiems " padėti. Mūsų 
^aiyo ^kapitonas pate asmeniš
kai atsipY^sė atvežtus argenti-

met geriau suguldė jautieną.
, Man besiklausau t p. Baracko 
pasakojimų iš jo gyvenimo bė
dų ir vargų, laivas jau išplau
kė į atvirą jūra. Kol plaukėme 
tarp Lamaire ir Brydės salų, 
tai laivas lengvai suposi, bet

■ į- ■- -

Juozas Kralikauskas, MAR
TYNAS. MAŽVYDAS VILNIU
JE. Premijuotas romanas. Pus
lapių 308; viršelis — aplankas 
juoda-balta-raudona spalvomis 
metmūo dail. Telesforo Valiaus.

Leidėjai knygos pristatymo 
žodyjeąąko: “...kūrinys..Marty- .. 
nas Mažvydas Vilniuje yra skir- jęs iš tikėjimo valstybę valsty- 
tingos lietuvių tautos istorijos 
iškarpo. Čia susiduria 16-to šimt
mečio pradžios skirtingos jėgos, 
norėjusios nė tik gyventi, bet ir 
savo idėjomis veikti tuometinė
je valstybėje, čia susiduria lie
tuvių tautos, lenkų įtakos, prū-1 eretikagis kaulus traiškyti mą- 
sųt povelkio, religin -ių kovų ir šinomis, raudonai apsirengusiu 
tautinių troškimų skirtybės...‘budžiu ir juodai apsirengusiu 

ietiu... Jauniausioji Bažnyčia 
Lietuvoje aprūpinta visomis in
stitucijomis tiek pat, kiek ir 
Torkvemadbs laikais Ispanijoje.

•“Krikštytojų” kapitulos (ka- 
pitula -dvasininkų kolegija 
prie vyskupo) svarbiausias rū
pestis buvo kaip greičiau išnai
kinti lietuvių kalbą ir išrauti iš 
Vakarų „pradėjusias sklisti „hu
manizmo ir, reformacijos idėjas, 
kurios ypač Lietuvoje rado sau 
vešlią / dirvą. Vienoje vietoje 
apią tas idėjas Mažvydas sako: 
“Popiežininkai .sugadino senąją 
krikščionių bažnyčią, jie gi suga
dino ir senąją lotynų kalbą, kla
sikinę. Papigtai iškraipė tikrą
ją krikščionių^.bažnyčią, jie iš-

bėję (Polska Wiera) įsteigti su 
visomis tam tikėjimo apsaugoti 
reikalingomis institucijomis — 
bažnytiniais teismais ir kalėji
mais, irikvizicija, ir tortūrųr. . ■--- >- t- - ■ - .• r
Įrankiais ‘bei “modemiškomis-’

tautinių troškimų -skirtybės... 
Naujasis kūrinys..— tai gyvybe 
pulsuojantis audringos Lietuvos 
istorijos laikotarpio vaizdas, ku
ris atgaivina-lietuvių tautos dva
sia istorinėje perspektyvoje”.

Labai atsargiai .pasakytą. <- 
Romano autorius gana pagal- 

ląstu skliutu kerta per tą lietu
vių tautos istorijos iškarpą, ne
paisydamas . kur skiedros^kren- 
fa, o jos kren ta kur reikia.
‘ Lietuva dar taip neseniai ap
krikštyta, o-krikštytojai jau ne 
tik' spėję latifmidijomis, bajoriš
kais ir bažnytiškais titulais bei: 
aukštais urėdais. Lietuvoje apsi
rūpinti, bet.ir spiečius tranų pa
razitų ir dėlių iš Lenkijos impor
tuoti “pagonims litvinams” -jų

4 , .. .. . . ,. , Žemutiniame Rytu New Yorke žy-
otH bene, išvalyti ir išdeginti. gyvena jau du šimtai metų. Jie 

Suvedžiojote nemaža jaunu didi-ldirba dirbtuvėse, tvarko Finansines 
i i , -j- x v ' j įstaigas, bet daugiausia verčiasi irkų. Suklaidinote nemaža daug j ;ertėsi prekyba. Taip atrodė New 
ponų ir ponių. 'Norim, kad pri-tYorko žydu kvartalas šio šimtmečio 
sipažintum kaltas, kad viešai at-•"**«- 
sižadė^um suvedžiotojų, kad vie-1 
šai pasmerktum erezijos išperėto 
ją' Liuterį, kad viešai sudegin-

' Jei pirmieji lietuviai lituanis- 
rauges. Raginame Pono Dievo 
vardu”...

Jei pirmieji lietuviai lituanis
tai Kulvietis, Rapagelionis ir Za
blockis nebūtų iš Didžiosios Lie
tuvos prieš juos sūimant pabė
gę į Mažąją Lietuvą, o ketvir
tąjį — Mažvydą iš inkvizacijos 
kalėjimo nakties metu Katkevi
čius “išvogęs”, šiandien vietoje 
■keturių “klaidatikių” būtume 
turėję keturis kankinius šven7 
tuosius...

Autoriaus Kralikausko, maty
ti, daug apie tuos aikus ir įvy
kius Lietuvoje skaitytą, studi
juota ir mastyta ir rezultate tu
rime knygą, kurią ne tik nori 
nepertraukiant ištisai atidžiai 
perskaityti, bet dargi nusirašy
ti. Tad dar pora vaizdelių:

“Kunigas Juozapas čyžewskis 
pirštu gręžia savo ausį viršum 
kuprelės. Ten -įlindusi blusa ar 
skruzdėlė, koks vabzdys ar kip
šelis. i

— Nori išsigelbėt, prisipažink. 
Nėra jokios kitos išeities.

Ryju sprangulį. “Varge ar be- 
išvargsiu. Tu mane į pasiutimą 
stumi”.

■ !grėsmė: mane gi nukleinios rū- 
,sinr kur šalinėje kankinimo įran
kiai ir parengimas. Kad ištrauk
tų kelis žodžius, kad išplėštų. 
Greit nenukankins. žiūrės, kad 
per anksti nenudovytų. Reikės 
man ilgai ir daug ištverti...

Budelio ir ieliaus “darbą” ste
bės bent vienas tardytojas. Bau 
kurijos tribunolo sekretorius 
Adomas Zebrowskis, riebi pilvo
ta žmogysta. Art?a Stašewskis 

džiūsna su didele galva...
Budelis būna apsirengęs rau

donais rūbais. lėlius juodais. 
Tardytojas,— su juoda sutana 
ir krucifiksu... J. Pr-

PERDAUG ŠALTAS VADUO

Sekmadienį Chicagoje ties Ad- 
čia prieš krautuves mato- leno planetarium nuvirto i ežerą 

me sukamšytus plakatus, kalbančius molu eidamas Žmogus. Tai pa- 
:K trys Great Lakes Laivyno,
Komitetas 200 metu minėjimui ruoš-. Apmokvmo Centro jūrininkai 
’kS : nusimeię • viršutinius drabužius
augo. , įšoko į vandenį skenduolio gelbė-

——'ti, bet jų pastangos baigėsi ne- 
Prie ko prisipažint? pasisekimu: skenduolis perdaug
— Jau kalbėjom. Neminėjom, blaškėsi ir vanduo apie 48 laips- 

regis, tik dar vienos kaltės. Ji |buvo nebepakenčiamas.
j um keturiems bendra. Esate Į 
slaptai ištikimi senajai lietuvių 
pagonybei.

— Absurdam! — surinku ir, 
pašokęs ant medinių kojų vos 
nejjergriūnu.

Mes keturi — visi pagonys! 
Slaptai ištikimi senajai lietuvių 
religijai... Ir tai nejuokais, o 
rimtai, suvis rimtai. Ne tik Čy-

Prie ko prisipažint?

■Skenduolio lavoną vėliau gais
rininku departamento skuba na
rūnai ištraukė.

Our Economy 

". Strong

3UY U. S. SAVINGS BONDS

M

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259^ psl., liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.

D r. A. J. Gussen
Kietais • viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik---------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

1739 So. HALSTED ŠT„ CHICAGO, ’iLL. 60608

■

JAV IŠĖJO Iš SPAUDOS '
I Juozo Eiudžiaus \Rastai "

' Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina |3.00.
t ; : V PETRONĖLĖS LICDžIUVIENĖS ’ ' 

ATSIMINIMAI-APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
•' '' 88 ^puslapiai.' Kaina $1.1)0. ..

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
: pinigus tokiu adresu: \
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių/ pastan- 
'gas daryti įtakos į .krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis
, ».■ >-- . - .--J ¥

bus pasiųstas tokiu adresu: .

1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608 -

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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: i,

; NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608.

kai išplaukėm į vadinamus Bis 
mamarko vandenis, tai mūsui 
laivą gero kai supo. Aš' buvau 
atsisėdęs'- šonu prie staliuko. 
Kai-ląivą pasupa į kairę, tai aš 
atsiremiu ant dešinės šlaunies, 
o kai jis linksta atgal, tai pasi
remiu ant kairės šlaunies. Lai
ve patarnavimas geras. Nespė
jai užsakyti—tuojau patarnau 
tojai atneša.

Nutarėm eiti prie baro, ten 
buvo tuščių sėdynių, tai alų 
būtume ten išgėrę, šonu sėdė
jęs ponas BaraCkas pirmas at
sistojo ir rengėsi eiti, o aš ren
giausi jį pasekti ir buvau be- 
sistojąs. Staigiai laivą trenkė 
tokia didelė banga,-kad jis pa
virto .45 laipsnių kampu. Bara
kas žengė, bet jo' koja jau grin 
du- nerado. Grindys buvo ^nu
linkusios. Jo viena koja nuėjo 
giliau negu jis tikėjosi, o kai 
bandė žengti antrą žingsnį, tai 
tam grindys dar toliau žemyn 
palinko. Jis pradėjo mataškuo 
ti rankomis bandė orą pagau
ti, bet nepajėgė. Laivui pakry
pus į kairg^jis trenkė galva į 
saliono sieną. Geriau pasakius, 
į sienos ir grindų kampą. Jeigu 
būčiau atsistojęs, tai ir aš 'jį 
būčiau pasekęs, bet aš nespė
jau atsistoti... a •' X

Laimė, kad taip įvyko, tai 
aš turėjau laiko pagriebti kė
des rankeną ir išsilaikyti 
toje. Laivui pakryp daugiau 
negu bet kas’ {tikėjosi, visi ba

 

ro buteliai suskambėjo ir pra

 

dėjo ristis į vieną laivo šoną. 
Kas buvo ant staliukų, taip pat 
nusirito. Patarnautojai ir pa
tarnautojos pritūpė, prie žemės 
ir dairėsi, kas čia toliai) bus. 
Kai laivas atsitiesė, tai visi 
stiklai pradėjo dardėti į kitą pu 

Aš1 iš kedėe niakur nejvdė-

jau; ,Aš pamačiau, kad mano 
mokslinio žurnalo reporteri pa 
teko didelėn bėdon. Jis prasis
kėlė sau galvą. Aukštielninkas 
atsigulė ir pradėjo stenėti ir 
šauktis pagalbos. O kas jam 
pagalbą galėjo suteikti, jeigu 
žemė po kojomis suposi. Nie
kas nežinojo, ar nekirs kita pa 
naši banga. Jeigu būtų dar vie 
na tokia banga kirtusi, tai-bū
tų įvykusi tikra nelaimė.

• Aš, neturėdamas žemės po 
kojomis, nutariau nejudėti. Kol 
laivas suposi iš vieno krašto į 
kitą, tai sugriebiau, abiem 
rankom už kėdės rankeną ir 
nepaleidau.“ O kai jaučiaus, 
kiek laisvesnis tai atsijuosiau 
savo diržą ir prisirišau prie ke 
dės. Jeigu kiltų dar viena ban
ga. tai aš bent iš kėdės neiš
lėksiu, galvojau. Mano bend
rakeleivį Baracką jūreiviai 
tuojau išneše į laivo ligoninę 
ir suteikėjam .pirmąją pagalbą.

Pasirodo, kad Pietų Ašigaly 
je retkarčiais tokios didelės 
bangos iškyla. Manoma, jog 
tai yra kur nors Arktikos van
denyse prasiveržiančio vulka
no darbas. Bet iki šio meto 
niekas nepajėgė nustatyti ka
da ir kur tokia banga pakelia 
savo galvą.

Kai Aki tą kartą važiuosiu į 
ik§* tai bus daug sau

giau. ada eksodicijos laivai 
turės ekėktroninę akį, kuri die 
nos metu ir tamsoje pastebės 
artėjančią didelę bangą ir įs
pės panašių- laivų keleivius 
apie galimą pavojų. Tuo tar
pu ’amerikiečiai“5 dar nepaga
mino argentiniečiams prietai
sų, kurie net ir tamsios nakties 
metu pastebi artėjančią didelę 
bangą. ’V -

(Bua

I Taupykite
> pasėmus

m.

'i

__ _________ .
■

$8.00

$3.00
S2.C0

$2.00

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. t-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

■ 7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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Dirbo ne iš to galo
Šiandien visi žinome, kad Amerikoje yra dvi lietu

vių Bendruomenės. Viena visai neregistruota, bet vei
kianti visame krašte, o antroji registruota ir veikią Ąfnę- 
rikoje pagal nustatytas draugijoms veikti taisykles. Vie
na turi Illinois valstijoj registruotą Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruomenės carter j, o kita, to
kiais dideliais planais ir darbais susirūpinusi, kad užmir
šo net užsiregistruoti.

Kad lietuviai minėtų Bendruomenių nesumaišytų, 
tai viena vadinasi registruota JAV Lietuvių Bendruo
menė, o antroji įvairiaip vadinasi. Vieni ją vadina barz- 
dukine Bendruomenė, nes mokytojas Barzdukas tiek te
suprato, o kiti vadina frontininkų nugyventa, arba tie
sio F ‘ Bendruomenė, nes Įtakingesnieji josios tarybos, 
nariai išbėgiojo, o likusieji nesusigaudo. Registruotieji 
turi paruoštą statutą, kuris kiekvienam nariui yra- pri
valomas, o užsiregsitruoti užmiršusieji kaitalioja statu
tus pagal grupelės reikalą. Prieš tris metus vykusių “rin
kimų” davinius paskelbė Į tris dienas, o dabartinių ne
pajėgia suskaičiuoti Į tris savaites.

Kaip ten bebūtų, veikia dvi Bendruomenės. Kiekvie
na šaukia savo susirinkimus, aiškina suvažiavusiems gy
venimo keliamus klausimus ir bando paveikti iš šalies 
žiūrinčius ir ginčo esmės nesuprantančius lietuvius.

Labai Įdomu, kai jie paskelbia suvažiavimų nutari
mus ir pradeda pasakoti apie šiandieninius ir tolimesnius 
veiklos planus. Geg. 2 dieną jėzuitų namuose buvo su
šauktas F Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimas, kuriame paskubomis buvo svars
tomi Įvairūs klausimai ir priimti nutarimai. Manome, 
kad visiems Amerikos lietuviams bus Įdomu susipažinti 
su keliais pačiais svarbesniais nutarimais. Jie skamba 
šitaip:

e Visa bėda su šiais “naujais or^annaUriais” y*a ta, 
kad Jie pirma kviečia žmonesį “vieningą lietuvišką ben
druomeninį darbą”, o vėliau sudaro komisiją darbo pla
nams paruošti. Pirma jię visus kviečia dirbti, o kai dar
bas nesiseka, tai tada pradeda planuoti. Kviečia visus 
“vieningai dirbti”, o kai tos vienybės nepavyksta su
klijuoti, tai tada jie mėto iš Bendruomenės ištisas apy
linkes, nes jos neklauso “viską žinančio” vado patvar
kymų. Kai tie “viską žinantieji” visko nežmo, darbą ne 
iš to galo pradeda dirbti, tai tada suvažiavimas vis dėl
to pataria sudaryti planams ruošti komisiją, ; kuri iš tik
rųjų paruoštų, tinkamus planus ir pradėtų darbą ten, kur 
kiekvienas kultūringas lietuvis privalo pradėti.

Algimanto Gečio suskaldyta, bet Gailos ir toliau va
dovaujama Bendruomenė dirbo virš 20 metę, leido pini
gus Įvairiems suvažiavimams, šaukė tarybas posėdžiau
ti, o. dabar,-kai pasižiūrėjo Į nueitą kelią, tai pamatė, 
kad visas darbas pradėtas nei iš to galcu Atlikta labai 
daug, iš Bendruomenės išstumtos visos kitos politinės 
srovės, palikti tiktai frontininkai ir prieita Įsitikinimo, 
kad reikia vis dėlto susitarti ir dirbti planuotai. Darbas 
be plano niekur neveda, naudos iš' jo nėra, patriotiniai 
lietuviai nesimeta Į talką kol jiems neaišku, kur-maža 
grupelė nori lietuvius vesti. 7 -.. l /

Kai tuojau po karo Amerikon atvažiavo Įtakingas 
Vliko tarybos pirmininkas Karolis Žalkauskas ir Vliko 
pirmininkas kun. Mykolas Krupavičius, tai jie, susipaži
nę su Amerikos lietuvių bendruomeniniu gyvenimu, iš
aiškinę Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą didelį ir 
Lietuvos laisvei labai svarbų darbą, išaiškinę šiek tiek 
apleistą Amerikos lietuvių vestą kultūrinį darbą, nuta
rė sudaryti JAV Lietuvių Bendruomenę,' kuri apimtų 
visus Amerikos lietuvius. Turėtų Į Bendruomenę Įeiti/ 
visos Amerikoje buvusios liėturiškos mokyklos, visos- 
parapijos, visos biznio Įstaigos, visi bankai ir taupymo 
bendrovės, visi profesionalai ir amatininkai,, visi lietu
viški laikraščiai, fraternalės organizacijos,-mėgėjų klu
bai, sporto draugijos ir pavieniai lietuviai Kad darbas 
būtų tvarkingas, tai buvo paruošta gana plati planuo
tam darbui ir organizacijai reikalinga plano komisija.

Amerikos lietuvių ekonomijai sutelkti-ir i Bendruo
menės darbą. Įtraukti buvo sudaryta speciali ekonominė 
komisija, kurios pirmininku buvo paskirtas auditorius 
Juozas Varkala. Jis jau buvo paruošęs Amerikos lietu
vių ekonomiją liečiančią knygą, jis pažino visos Ame
rikos lietuvius birznierius ir buvo pasiruošęs savo pini
gais dar kartą apvažiuoti visas didesnės Amerikos lietu
vių kolonijas ir Įtikintų lietuvius bankininkus ir preky
bos Įstaigų vedėjus, prisidėti prie organizuojamos Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės, sudėti -pradžiai reikalin
gą kapitalą, kad lietuviai galėtų padaryti kelis svarbius 
dalykus. Rašantis šias eilutes buvo minėtos komisijos 
narys ir kartu su auditorium Varkala tikėjosi- suorgani
zuoti stiprią ekonominę jėgą Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei. Varkalai dar reikėjo kokių keturių ar penkių 
mėnesių šiai ekonominei bazei sudaryti..k */ L ' •

Bet tuo tarpu Amerikon atvažiavo keli, kaip-tuo me
tu vyresnieji sakydavo, “mladoturkai”, kurie nieko ne
norėjo laukti ir jokių amerikiečių paruoštų planų neno
rėjo priimti. New Yorke jie susidarė savo organizaciją

“mladoturkų” užsimojimus, rankas nuleido ir ekonomu prrertė nkkaia. 
nip užnugario neorganizavo. Jis pranešė visiems savo Dabar Lietuvių Spaudo* Klu 

bas kalia aikštėn niekšybes. Pa 
geidautina^ kad ir kitos mūsų

mas pamišimas.” Niekas nemanė, kad jfe užtruks virš 20 [organiaaeijewi, draugijos jam 
metų. Dabar patys didieji bendruomeniiankai pamatė, 
kad jie darbą pradėjo ne iš tu galo.

afi-B

j.

P. STRAVINSKAI -

“Suvažiavimas kreipiasi į visas lietuvių patrio
tines organizacijas ir visus patriotus lietuvius, kvies
damas visus Į bendrą ir vieningą lietuvišką bend
ruomenini darbą. Suvažiavimas paveda apygardos 
valdybai rūpintis ilgalaikės lietuviškos veiklos atei- (vadinamą Loką) ir sudarė Bendruomenę be plano, be
ties planavimu ir prašo tam reikalui sudaryti spe- statuto; Jie buVo toki tikri kad jiems pavyks Amerikos
eialią planavimo komisiją.” (Draugas, 1976 m- geg. lietuvius Įtraukti Į savo orbitą naujomis priemonėmis,
4 d., 4 psl.) kad pradėjo darbą iš kito galo. Varkala,. patyręs apie

Vienas H tikrai didelių Chi- 
cagos ir apylinkių lietuvių gy
venime Įvykių----tai š. m. ba
landžio mėų. 25 d., Chicągoje, 
lietuviškų organizacijų suruoš
tasis didingas JAV, 200 metų 
sukakties minėjimas Jau pra
ėjo. Praėjo, kaip praeina ir ki
ti didieji įvykiai, kuriuos visi 
prisimename tik maloniais jaus, 
mals, skirtumas tik tas, kad šį 
pastarąjį įvykį prisimename, 
deja,., ne visi tais pačiais tik 
maloniais jausmais.'

Yra, mūsų tarpe tokių, kurie 
tam minėjimui visaip kenkė, 
norėdami jį visai sutrukdyti. 
Jie ir liūdi dabar, kad jiems 
nepasisekė tai padaryti. Mums 
-čia prisimena jų .labai negra
žūs, nedori tam minėjimui kei
kimo (netgi nusikalstamieji) 
darbai. Gėda daros, širdį spau
džia, kad taip darė broliai lie- 

► tuviai, net ir, kaip matysime 
toliair mūs vienuoliai-kunigai... 
Viešpatie brangus, gi tai niek
šybė, nėt labai didėlė, pasišly
kštėjimą kelianti, baisi! - . 

' Gal gi reikėtų' tų nemaloniųr 
faktų visai neprisiminti, juos 
užmiršti, džiaugtis tik tuo, kas 
pasiliko vaizduotėje, atminty
je gražaus, malonaus. Taip daų 
gis mūsų ir daro, “dėl šventos 
ramybės”. . . Bet. ar tai gerai? 
Reikia gi drąsiai, atvirai kovoti - 
su tuo, kas mūsuose yra tyčia 
arba per nesusipratimą, per 
klaidą daroma negerai.' Blogį 
reikia kelti aikštėn. -

Todėl, va,-. negalima tylėti 
nei dėl to tiesiog nesupranta
mų tikslų, ir nesuvokiamų mo
ralinių pagrindų JAV 200 me
tų sukakties minėjimo .truk
dymų kuriuos darė to minėji
mo rengėjams ne tik visokie 
tamsūs pogrindžio gaivalai (ku 
riuos, kaip girdėti, dabar jau 
kruopščiai aiškina federalinė 
policija)., bet ir, kaip sakiau, 
mūsų dvasios tėvai, mūs vie- 
nnoliai-kunigai. • .

Kadangi tas tiesiog nusikals
tamas minėjimui trukdymas 
(jis tuojau “Naujienose” paaiš 
kės), daugiausia buvo, daroma 
mūsų Tėvų Marijonų “Drau
ge) , kurųs labai palietė mū-

padėty, prie to gero darbo pri
sidėtų. Kviečianti j jį visi g«©s 
valios pavieniai lietuviai.

Tttwojnet klaidą
1976 m. gegužės 11 d-Naujie-- 

uų Nr 112 P. Stravinsko straips 
nio pabaigoje per klaidą iškri
to eilutė. Todėl spausdiname 
iš naujo:

L§K džiaugiasi tuo, kad jis,' 
tuo metu, kada kaip tik minė
jimo rengimo komitetui buvo 
tetui suteikė, kaip ir buvo įsi- 
tetui) suteikė, kaip ir buvo įsi
pareigojęs savo visuotinio 1976. 
III, 1 d. susirinkimo priimtą-

sų lietuvių gerą, vardą, ir pa
žeidė spaudos etiką, tai Lietu
viu Spaudos Klubas, sava įsta
tuose užsibrėžęs saugoti u kel
tį mūsų spaudos kultūrą, po 
gražiai pavykusio minėjimo, 
nesitenkina tik malamų, jaus
mų pažadinimu* prisimenant,! ja irūžiame laikraštyje (ja 1976 
tik tai, tame minėjime (arba jį 
ruošiant) buvo Buvo' gražaus,, 
malonaus, bet imasi iškelti ai
kštėn ir tai, kas būta, tą minė
jimą ruošiant ir labai nemalo
naus, negražaus, imt pasibiau- 
rėtino, šlykštaus. Jis įąu ėmė
si išryškinti ir teisingai teisės,’ WASHENGTQNAS- — Veži- 
moralės, ypač gi spaudos eli- kų unijos bosas F. Fitzsmmons 
kos šviesoje įvertinti minėji
mo trukdytojų darbus, o kartu 
ir juos pačius.

: ' Tuos liūdnus faktus LSK 
aiškino ir juos vertino jau d vie 
juose ąavo susirinkimuose - 
tai 1976— V - 2 d., “Naujieno- 
se”, ir V — 7 d. susirinkime, 
Marquette Paiko, Field House 
salėje, kuriame buvo - priimta 
ir rezoliucija. Ji bus pas
kelbta “Naujienese”.' *Toliau 
bus duodami tos rezoliucijos 
pi a t esni komentarai, o' kartu 
bus atskleisti viešumai ir nii- 
nėjimo trukdymai, kurie buyp 
susibaudeHų - sąmokslininkų 
vykdomi pagal jųge r ai apgal
votą planą, tik irgi mūsų,Span 
dos' Klubas^ savo staigiu reaga
vimu tą piktą spaudas nusikal 
lėlių planą (pakenkti nrinėji-

m. “Tiesas žodžio” 18 Nr.) pa
skelbtąją XIV-ja rezoliucija.

darbo kontraktą
gegužės paskelbė, kad vežikų 
unijos nariai patvirtiną darbo 
sutartį, kuria laike 3 metų pa
didinamas vežikų uždarbis 33 %.

Amerikoja yra iš visa; 16^006 
sunkevižinių feendrorių, karias 
ir liečia minėta sutartis.

v ;

Amerika turi maisto 
sau ir pardavimui 
MINNEAPOLIS. — Kriukai, ■ 

kurie tvirtina, kad Jungtinės 
Valstybės nebeturi maisto atsaz- 

_gų -programos ir dėlto neturi

farmeriams . Mmneapolyįe.
"O,-!. i * .t * ' - 1 J t i'. '. *

'maitina gyvulius

Gęral raugintus agurkus pardavinėto New York© Žemutiniame 
Ryty kvartale praeito šimtmečio pradžioje, pardavinėja juos ir 
šiandien. Niekas nemoka taip skaniai ir taip gerai užraugti šviežiu 
agurky, kaip šio žydy kvartalo raugi n to j a i. Gal jiems užraugia New 
Yorko apylinkėse gyvenantieji Ryty Europos ūkininkai. Pietums, 
vakarienei, is teatro einantieji visuomet nusiperka -agurku Vieni 
Paneša juos nam<ų o kiti pakaityje valgo, kas visai nesipriešina 
New York© etrketei. Šis bizmenus primintas sąryšyje su Amerikos 
200 mėty nepriklausomybės sukaktimi.

VENCLOVA

LATYNAI IR GERMANAI

Apie indoeuropiečių vardą Apeninų pusiasalyje
(Tęsinys) 

svarbiausias argumentas: Vulfilos biblijos vertimo kal
ba turi savyj daugybę netaiškumų. Nėra tikslių žinių, 
kad pats Vulfila būtų gerai mokėjęs gotų kalbą. Pa
gal prof. N. Deržavin (23—t-l) Vulfila buvo kilęs iš 
Kappadokijos ir savo tautybe buvo ne gotas. Sulig G. 
Balg (The First Garman Bible. 1891), Vtrtfila rašė ir 
sakė pamokius graikų ir latynų kalbomis.

Vyskupui Vulfilai priskiriamos biblijos originalo 
nerasta, o rasti tik daug vėliau kažkeno nurašyti 6 vi
sai skirtingi rankraščiai fragmetinio pobūdžio, be pa
čio vertėjo (Vulfilos) vardo, šiuo atveju gotų istorijos 
žinovas prof. H. Bradley (12-61 ir 63) aiškiai tvirtino: 
“Mūsų seniausias rankraštis Gotų biblijos buvo para
šytas apie 150 metų vėliau po Vulfilos... Mes nežino
me. kiek daug biblijos Vulfila išvertė į gotų kalbą... 
šeši skirtingi rankraščiai (šios biblijos) buvo rasti. 
Pats svarbiausias iš jų buvo atrastas 16 amžiuj Wer- 
den vienuolyne Vokietijoj*.

Todėl ir kritiški kalbininkai nelaiko Vulfilos bib
lijos tikslia gotų kalbos išreiškėja. Žymus vokiečių 
kalbininkas prof. dr. E. Foerstmann (35-141) prie 
jęs išvados“I)abar iš nesenai iš tam tikrų hipotezių 
apie garsų istoriją vokiečiu kalboj tenka padaryti ti
kslesnę išvadą, kad mums pristatytoj gotiškoj biblijoj 
vixai nėra L’Ifiios (Vulfilos) vertimas pirmykštėj for
moj. bet jau koregavimas VI amž. Italijos rytinių go- 
. u k a i ha

Kitas pasaulinio garso vokiečių kalbininkas prof, 
dr. A. Bezzenberger (Ueber die A-Reihe der gotischen 
Sprache, Goettingen, 1874, I p.) nustatė: “Kalba, kurią 
mums gotiškos biblijos vertimas pristato, negali būt 
skaitoma taip sena, kad ją būtų galima paremti ki
tais vokiečių kalbos dialektais. Mes žinome, kad nuo
latiniam gętiškumui įrodyti Vulfilos biblijos vertimo 
obejektas, kuris pats per teksto pakeitimą ir pastabas 
buvo pagerintas ir pablogintas”.

Tokiu būdu nei tariamieji Krymo gotų kalbos li
kučiai, nei 'Vulfilos biblija negali būti pagrindu gotiš- 
kumui nustatyti.

Konkrečiai patikimų žinių apie gotų kalbą patie
kia žymus pasaulio kalbininkas prof. dr. A. Senn 
(117-29): “We take Gothish which was written in the 
fourth century A. Di. For a comparison we put ere side 
by side a Gothic and Lithuanian paradingm... na
mely Gothic sunus, Lithuanian sūnus and Gothic gitf- 
Lithuaniian ranka:
Singular

Notn. Gothic sunus (Lithuanian sūnus)
Gen. sunaus( -to- sūnaus)
Dat. -sunau(-‘’- sūnui)
Act. sama (-“- sūnų)

Plural

Nom. Goth, sunjus (Lith. sūnūs)
Gen. sunive
Dat. sunuin 
Acc. sunujns

(-*’- sūnuų)
f-“- sūnums)
(-“- sudus)

Singular

Noin. Gothic giba (Lithunanian ranka)

Gen. gibos (-‘’- rankos)
Da t.’■‘C gib ai (-‘-rankai)
A^c. -*’- giba( -") ranką)

Plural ,
Norn. Goth, gibos (Lith. rankos)
Gen. -“- gibo (-’- rankų) >
Dat gibom (-‘’-rankoms)
Acc.gibas (-"-rankas) - A r-
Conaparison the Lithuanian and the Gothic para-' 

digms. look so much alike*. \ ’
Taipgi gotų-getų kalbos giminystę sd Hettuyių kal

ba rado ištisa eilė kalbininkų bei mokslininkų: J. 
Grimai (44-27), prof. R. Latham. (69-625), prof. A. 
Mickievičz (85-129). prof. H. Kiepert (61-32), prof. M. 
Mueller, prof. dr. A. Pott ect

Senosios kronikos bei dauguma senųjų istorikų ir 
kai kurie naujųjų laikų istorikai getus-gotus tapatina 
su lietuviais. Sč Daukantas (Veikalai Lietuvių seno
vėj. 1893, 14 p.) rašė: “Senieji lenkų rašytojai Gailus, 
Kadlubek, Dhigosz, Kromer savo raštuose lietuvius va
dina getais”. ' j

Lenkų 12 amž. kronikininkas W. Kadlubek konsta
tavo?. “Gete dicuniur omnes Lithuani..Adam Bre- 
mensią (1073 A. D.) savo veikale “De situ Damae* (c. 
224) pažymėjo r” Gethos id esi Litwanos*. M. Stryjko- 
wskj (M, 3) sako: “Gotai arba lietuviški getai*.

Pre>. prof. K. Bohusa (11-12) nurodė: “Ten pat se
nos kronikos autorius (Bogufa), T, T) cituoja raštą, kad 
Boleslovas I sumušė gotus, hri yp» lietuvius*, žymus, vo- 
kiečių istorikas prof. dr. W. Pierson (Efektron, Berlin, 
186923 p<) pastebėjo::“Gete dvrohtur omnesLithuani”.

Tad ir vienas iš žymiausių pasaulio istorikų prof, 
dr. Ri Latham (684») priėjęs išvados:*.., a great deal

. of the history of the Goths belongs not to the Germans 
,but to the Lithuanians” — gotų istorijos didelė dab® 
priklauso ne germanams, bet lietuviams.
’'' Panaudota. Literatūra.

1 (“Prof. J. Abercromby” “The Pre-and. Proto-his- ’ 
tone Finns” London, 1898

2 (Prof. J. Adehmg “Aeltėste Geschhichte der
Deutscchen”, Leipzig. { .■ ?- ’ G

3 (Prof: J. Adelung “Mithridates”, Berlin, II t1
4 (Prof. E, Altbeim "Roemiscbe Religionsgeschi- 

chte”, Berlin. Il t,
5 (G. Ascoli “Corsi di glottologia” Milanov1870.
6 (Dr. M. Aschmins “Land und Leute in Lftauen”,

Breslau, 1917,’ _ 7 . --
7( Prof, dr. H. Bender “The Home of the Indo-Eu

ropeans* London, 1822.
8 (Prof. A. Benedictsen “Lithunanįa”, Copenha

gen. 1924. .
9 (Prof. W* .Betham “Etrwsca Celtica", DnbHn .
10 (Prof. H. Birnbaum etc “Ancient Indo-European

iDalects“, 1968. -
11 (PreL prof. K. Bohusz “O początkach-naredu-i 

jązykaLi tew skiego rozprawa* 1808 -
12 (Prof. H. Bradley “The Story of she

London, 188&

and die Herkunfl der Germ anew** 4902.

sebeschrefbung”, 1808, IL ' |? j•
15 (S, Bugge z“Das Verhaeltrūss -der- Ktrusk.tr-z u 

der Indogermanen", 1909. < ų
i „sa. z (Bus daugiau) ■. •*,. 'tfii
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Telef.: TOwnhall 3-2108-9

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Dėl informacijos skambinti 927-1911

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

GERIAUSIA DOVANARIMTA KNYGA
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608kokią

Phone: YArds 7-1911

Ofiso teL: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98C1

$5.00
$3.00

S6.00
$6.00
Gra-

S5.00

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

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

Chicagos
Lietuviu t
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

Turkų invazijos metu saloje 
buvo 106,000 turkų, o šiandien 
jų yra jau 190,000, ir tie atei
viai nėra sezoniniai darbininkai, 
kaip Turkija aiškinai o yra tikri 
kolonistai.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M '0 V Į > G
Apdraustas perkravstymas 

iš- įvairiu atstumu -
ANTANAS VILIMAS * 
; 823-West 34,place 
TeL: F Ron ti er 64882

YArds 7-1741 -1742

W-O tTŠ;
1002 N.. WESTERN AVE?
5214 N. WESTERNAVE.

Valandos pagal susitarimą.

Europos žydai pirmą savo apylinkę New Yorke įsteigė 1654 metais. Kolonijos gyventojai 
keičiasi, bet pati kolonija lieka ta pati. Is New Yorko išėjo stiprus Amerikos Bankininkai ir 
prekybininkai. Paveiksle matome žydą raštininką, kuris moka angliškus ir kitokius laiškus ra
šyti, Jis rašinėjo rašyti nemokantiems praeitame šimtmetyje, Jis rašinėja ir šiandien. Amerikos 
200 metu sukaktį minįs komitetas rado reikalo išsiuntinėti Šį paveikslą, kad visa Amerika ži- 
notv,kaip ši galinga valstybė susikūrė, kaip kiekviena tauta pr i si dė j o-pri e jos gailos ir turto.

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Janina Narūne,, TRYS IR.VIENA, jaunystės atsiminimai

. ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti SI.50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
austi tokiu adresu;

Dabartinė Frank Mirocha 
grupė, kūri atstovauja unijos 
boso I.xW. Abel vedamą poli-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti plė
vė! ė;-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

(LACKAWICZ)

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

X25 Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai- Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir 11.

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

Telofj PRospoct 84084

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,lzZ, 2533 W. 71st Street 

h. -> Telef.: GRovehffl 6-2345-6

DR. PAUL V, DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos , - 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai ' 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

jos mokesčiai darbininkams 
yra . labai iškelti, kad pinigų 
unija turi, gana daug ir taip 
beatodairiai gali jais švaisty
tis, kad ir tokiais mažos apim 
ties unijos, skyriaus rinkimuo
se. Dabartinis didžiausio na

Turkai kolonizuoja 
užimtą Kipro pusę 
NIKOZIJA, Kipro sala. — Sa

los valdžia kaltina Turkiją, kad 
ji j savo 1974 metais okupuotą 
Kipro salos dalį siunčia ir ap-

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

> NAUJIENAS

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Teląf. 6954)533
Fox- Valley Medical Center 4 
' 860 SUMMIT STREET ; 

ROUTE 58, ELGIN/ ILLINOIS^

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNESDAY. MAY 12. 1076

DR. LEONAS 'SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET . 

VaL: anvzad. nuo 1—4 po-pietų.
ketvirtad. nuo .5r—7 yąLvak.

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

KEZ.:, GI 8-0873^..^. S

DR. W. EiSiN-EiSiNAS
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA *

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

siliepfa, skambinti 'Ml 3-0001. .

PLIENO LIEJ YKlXf ‘ 
SPROGMENOST'

—.Pavasario vė jams pūslelė-. 
j us, išsijudino gamyboj e. ir plie 
nu liejyklos. Daugiau kttesrriij.' 
paleistos prodnferijoh itirkjąn: 
darbininkai .dirbą normalia:m 
dienų darbo isAvaitę. Nemažai 
jų atšaukta darban, bet dari jų 
daug ir laukia eilės iki bus pa-* 
saukti. Nors plieno gamybą 
išsijudino/ bet' dar< anaiptol 
nesiekia buvusios “riebios’’ 
1973 mietų produkcijos. Nėra 
didelio pareikalavimo didžiau 
kščių namų, pramonės įmonių 
ir tiltų“ statyboms.- Visos kitos 
krašto ūkio šakos plieno varto
ja pakankamai. ..

-ž Esame anksčiau minėję, 
kati plieno pramonėj e dirbę

"Dieves yra šviesybė ir jame nėrė jokios tamsybė*" — Jono U.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnūs, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti
kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios Įkvėpimu, yra taip pat vadi- 
nms žiburiu, kuris Šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo ąpdis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

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

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 6G629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

x Persiuntimiii . paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS <

Beverly ' Hills
G Ė L i N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR'84)833 ir PR 8-0834

TELW. PH 8-3229 ■’

DR. AMA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
Hk GERKLĖS UGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR; FRANK PLECKASx 
OPTOMETR1STAS \

KALBA UETUVIškALv 
261B W. 7Jst St. — Tei; 737-5149y 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

riti skaičiumi 31 ditrikto direk 
torius Ed. Sadlowski sako, kad 
jis unija grąžinsiąs patiems 
darbininkams ir jie patys nus
pręsiu, kaip savo • reikalus 
tvarkyti. I. W. Abel yra labai 
nepopuliarus darbininkų tar
pe ir atrodo, kad bus išstum
tas iš plieno darbininkii unijos 
vadų viršūnės.

Gyveno Kenosha. Wisconsin
- X ■

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

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

I TEL. — BE 3-5893' .

DR/ A. Bi-GltWCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ' 

39Ū7 West 103rd Street
, Valandos pagal susitarimą.

ar dirbą negrai, meksikiečiai, 
portorikiečiai ir moterys gavo 
vadinamus./‘minority pąy” at
galinius išmokėjimus, nes esą 
dirbę mažiau apmokamuose ir 
sunkesniuose darbuose. - US 
Sįeel South . Work's Chicagoje 
jtokie darbininkai gavo nuo 22 
‘ikj 1800 dolerių pamokėjimus. 
Bendrai visos 9 didesnės plieno 
bendrovės tiems išmokėjimams 
padengti išleido virs 31 milio- 
ną dolerių. Bendras išmokėji
mų vidurkis buvo 650 dolerių 
Tokių išmokėjimų, nors ir dir
bo tuose pačiuose darbuose, 
kiti darbininkai negavo. Plie-1 
no bendrovės nenukentėjo, nes 
jos tuoj pakėlė plienui kainas 
ir atsiims tuos išmokėjimus su 
gerais procentais. ;

-_ Baiandžio 28 d. vyko piet 
rytinės -Chicagos 65 skyriaus 
plieno darbininkų unijos rin
kimai, kuriuose varžėsi dvi pa
grindinės grupės, nesivaržyda
mos priemonėmis ir gaminda
mos tonomis propogandinę. rin 
kiminę medžiagą, ją dalino 
kiekviena diena darbininkams 
net prieš du mėnesius prieš 
rinkimus ar klijavo ant ' stul
pų, sienų ir.net-kur papuolė. 
Tošr phjpogaBdbš^g'žasumu rla- 
biaifsia- įpasižymėjo radikali 
John -grupė, kuri ir ’ laimėj b, rin 
kimus. ' ’ . - :

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS

2454 WEST 71št STREET . ; 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nite 3 iki 7 vaL popiet 

Tik susitarus. - V- . -
Trečiadieniais uždaryta.

170 , psL __________ :_____ ___ _____________ $3.00
M. GudilH, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
h puslapiai _______J___________ Š_____________ _ . $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidams.

N A U J 1 E-N O S,

Senatorius Morris Ūdai gegužio 18 
dieną tikėjosi laimėti Maryland© val
stijoj ruošiamus pirminius rinkimus, 
bet dabar paaiškėjo, kad ten kandi
datuoja (Kalifornijos gubernatorius 
Edmund Brown. Jaunas Kalifornijos 
gubernatorius, tikrai neri tapti parti
jos kandidatu prezidento pareigoms 
ir imituoti John Kennedy, Tiek aiš
ku, kad jis tikrai suskaldys Marylan- 
do demokratų balsus ir paskandins 
sen. Udall viltis tapti prezidentu.

Dfc-PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 7Ut STREET^ 
Offsas: HEmTock 4-5849

Rezid.: 388-2x33 K / .
OFISO VALANDOS: - <k— 

Pirmadieniais ir ketyktad. 1—7 vai-, 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree.

-ir šeštad.'liktai susitarus,

Mirė 1976 metais gegužės 11 diena, 1:30 vai. ryto, sulaukęs senat
vės. GimęsLietuvoje.

; Amerikoje išgyveno 65 metus. . r

Paliko nuliūdę: žmona Agnes, posūnis Albert Phillips ir jo šeima, 
3 podukros — Bernice Wallen, Ellen Vabrin, Tecla Riškus ir ją šeimos, 
6 anūkai, daug proanūkų ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th St., 
Chicago, Illinois.

’ U ..L-. ” v ‘ ’■ A . g -

' Ketvirtadieni, gegužės 13 dieną 9:00 valandą ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Šv, P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv, Kazimiero lietuvių kapinėse.

•* g" y. -
v Visi a. a. Konstanto Zakarausko giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

> ■ Nuliūdę lieka:
r / žmona, posūnis, podukros, anūkai, proanūkai ir giminės.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— .Naujienas galima užsisa
kyti telefonų^ skambinant- ad
ministracijai darbo valandomis, 
faip E" *■ kviečiama skambinti 
arba raAy*’ prašant siųsti susi- 
paziiMiiiiĮi. Fiatiuimq. vaj aus 
proga Naujienos yrą siunčia
mos sušipazimmm ' 2 -savaites 
nemokamai- pagal ga utusrpagei- 
darimus ir‘^gaoįthųt skaitytojų

1739 So. HALSTED ST-, CHICAGO, ILL. 60608
■■f — * ■* I| ■>! ■ *1^. — !     ■ ■ | .U. . ■■ I . ■—I ■ llllll

Naujienose galima gauti "puikių knygy, kurios papuos bet 
knyįy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, Ū92 psl.
K. Bielinis* DIENO J ANT, gražiai Įrišta, 4t54 psi. ____ __

<ėDr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAISr MINTYS. H tomas,
,Vi?{ J P - žįais. viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, “*1 <faŪš. 20B psl., įrišta — S3.0U, minkštais vir-

,‘ioe i 4eliat& — $2j00; U dalis, 225 psL įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais ___ _ __ __ _ _______ __ __  $2.00

1 Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 pšl. $530
Kipras Stelinis, GANA TO JUNGO, 492 psL. minkštais vlr-

-1 \ Sėliais. —2_J  ______________________________
Juozas LiOdžius, RAITAI, 250 psl. ___________ ___ —
P. LIOdžiuvianO, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius,,VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

v f A U J I E N 0 S

PERKRAUSTYMAI

M 0 V ! N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA < 
.R, Ž E-R Ė N A S 
; TeL WA 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec- MOTERŲ ligos 
Ofimi 26S2 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223 \ v 
OFISO VAL.: pirm-, aktradi* treciad.- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL yak. šeštadie
niais 2-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
Atostogose iki gegužės 24, d.

V. Tumdsonis, M. D., S. C 
'’C H IR U R G A S

. 2454 WEST 71st STREET
Ofteo t»tef.: HEraIock 4-2123- - ' 
Rtzfd. Mfef.r Gtbeėn’ UI 95-^ ’ » 

Priima ligonius pagal susitarimu. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2-123.: 
Jei neitšiliepiaC tai telef. GI 8-6195.

GE L I NINKAS 
Linksmumo arba if&dėsib ^SįAdom 
/ (PUTRAMĖNTA^) j 
gražiau«*o* Ir vaLilkal

piu papuošimui ir šėtoninės ’ 3 
kapams gėlės/

ROY R. PETRO AS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

< - — A- i___________ ______ _ -- ... \X‘X?r -

_____ __



Chicago

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

REAL ESTATE

=

PAVARDE IR VARDAS

185 North Walx*h Avenue 
2nd Floor Chicago, IH. 60601

NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKStlS JU AKYSE

Olendra iš 
Naujienų! 
rėmėjams

BUILDERS AND CONTRACTORS 
•' Namy Statyba Jr Remontą*

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

Siuntiniai į Lietuvą 
-i ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, III. €0632. Tel. YA 7-5980DIDž. GERB. PONE 

REDAKTORIAU,

pedagogė ir . visuomenininke, 
mokslus ėjusi Lietuvoje, Vokie
tijoj .ir Kanadoj, mokytojavusi 
si Klaipėdos, Vilkaviškio ir Kau-

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public^ 

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

šymai ir kitoki blankai.

Ottavos universitete Įsigijusi 
daktaratą ir laimėjusi premiją 
už disertaciją “Woman in Lithu
anian Folklore”. J. Pr.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Siunčiu_________ dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Talman Avė;, telef. 434-7259.
Visiems iki pasimatymo ban

kete.' VALDYBA

Chicago je 11

.NORMANĄ
Nsuršteiną
JSįį^Tel. 263-5826

I (i*taigo») ir
677-8489

L (buto)

HEtk WANTED — b
Durbininky Reikt

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ'INFORMACIJŲ,KREIPKITĖS Į

HAUJI’.JOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS 7L AKYSE 

"NA’jjlLNOSC KIEKVIENO

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas 'geros rūšies įvairiu prekiy.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugu metų patyrimas.

PIRKSIT — PARDUOSIT - 
. ■ NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS-DRAUDIMAI.

Maloniai jums patarnaui
BALYS BUDRAITIS

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTAR1ATAS — VERTIMAI.

SOPHIE BARČUS 
RADIJG-ŠEIMOŠ VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 įL A. M.

/REAL ESTATE FOR SALE 
tomai, Žemė — Pardavimui

nepagrįstų abejonių turiu pri- 
minti, kad Pedagoginio Litua
nistikos Instituto neakivaizdi
nis skyrius turi du kursus: ben 
drinį ir špecialinį. Bendrinia
me' kurse išeinamas glaustas 
lietuvių kalbos, lietuvių lite
ratūros ir lietuvių. tautos is
torijos gimnazijinis kursas.' jį 
baigusiėji ■ gauna pažymėjimą 
su išeitųjų dalykų pažymiais 
ir 'teisę; stoti- tikraisiais-stūdęn- 
taiš’į'Jšpeciatihį (akademinį) 
kursą.“ Tik šį špecialinį kursą 
baigusiems absolventams ‘iš- 
dudamas diplomas su prie jo 
pridedamu pažymėjimu,' ku
riame surašomi kiekviename 
semestre išeitųjų dalykų pažy
miai ir pilną 6 semestrų kursą 
išėjusiems^ bei diplomini darbą 
parašiusiems suteikiamas ba
kalauro laipsnis.

Kanadiškė Būta-Ona š-iūly*- 
tė, Hamiltono- “Aido” choro

‘ ■ -J ... X

seniūnė, labai gerais pažymiais 
baigė bendrinį, o ne speciali
oj kursą ir gavo šio kurso bai
gimo pažymėjimą— ne diplo
mą su bakalauro laipsniu, kaip, 
žinutėje parašyta. t

Ignas, Serapinas, r, 
PLI Neakivaizdinio. Skyriau^ 

Direktorius.,

- Į VIgŲ KUŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE į

40 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci- 
cėroAveAVirš $19.000 pajamų, žemi 
nwkesciat Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu- 
ūžas. Geros pajamos. Savininkas 
žioja. ^3*^ 
.UJASISMŪRO BUNG. 4 kamb. 

butas 1-meaukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie. 
' ŠIMAITIS REALTY 
' Insurance? Income Tax .

REAl? ESTATE «« SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Jis buvo Ottawos universiteto 
lyginamosios pedagogikos Cent
ro steigėjas ir nuo 1954 metų to Į no Aušros gimnazijoje, Kanado- 
Centro direktorius, Tarptauti- je įsteigusi ir vedusi šeštadie
nio pedagogikos žurnalo, UNES- j ninę lietuvių mokyklą Ottwoje. 
CO leidžiamo, nuo 1954 m. re
daktorius, vienas iš Comparati
ve Education Society steigėjų 
Slavų ir kt. Rytų Europos tau-
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TESKA
' - < '' ---aS Vį' * ■-' ' 7 .

Branganybi*. Lalkrodliii, Dsvmim 
) visoms progoms.

S2J7 WEST ttrd ST, CHICAGO
Telsf. fU-dfifip

I ietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Ottawos židinio prane
šimu praeitą sekmadienį, gegu
žės 16 d. 6 vai. vakaro Ottawos 
1 'ntvmiteto** "Pedagogikos Fa- 
kultete, 1245 Kilborn Ave., įvy
ko prieš metus laiko širdies smū
giu mirusio šio universiteto pro
cesorius Antano Paplausko-Ra- 
mūno mirties minėjimas, kuria
me paskaitas skaitė Chicagos 
universiteto psichologijos pro
fesorius Dr. Vytenis Darnusis 
tema “Dr. A. Ramūnas, moksli
ninkas, rašytojas, auklėtojas” ir 
doktorantas aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko tema” An
tanas Ramūnas žodžio meninin
kas”.

Kanados naujienos
Pre f. Dr. Antano Ramūno metinis mirties minėjimas

AUTOMATIC* iSGREW' 
MACHINE .OPERATORS 
Men to Set Up and opeteite 
No. 00G — OG-No, 2G

Automatic Brown it Sharpe- Machines
LD SCREW MACHINE PRODUCTS 
1321 N. Wood St

PHONE: 276-1342

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM ap’drauda: 
81,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę /Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už 81,000 ap
draudą. Del šių ir kitokių in
formacijų skambinkite \ Kristi
nai - Austin % Naujienos 
TeL 421-GiOO. . L (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

i tų studijų narys,'dvejūš metus 
(nuo 1957 iki 1959 m.) išbuvęs 
mokslinėje kelionėje aplink pa
saulį skaitydamas mokslines pa*- 
skaitąs Amsterdamo, AfėSpk o- 
nos, Koimbros, Kopenhagos, Li
sabonos, Liuveno, Londono, Ma
drido, New Delhi (Indijoje), 
New Yorko, Oslo, Paryžiaus, Ro
mos, Upsalos, Vienos, Ženevos 
ir kt.' universitetuose; visą sa
vo amžių veikliai dalyvavęs vi
soje eilėje lietuvių laikraš’eaų 
ir žurnalų. Prof. Ramūnas bu
vo gyvas pavyzdys^ koks ture- 
tų būti ar bent stengtis bįįti kiek
vienas lietuvis krikščionis. Trem
ties, išeivijos ir okupacijos prie
spaudoje kenčiantys lietuviai. tė- 
vynėje ir Kanada su jo anksty
ba mirtimi daug neteko. Sų prof. 
A. Ramūnu-Paplausku teko arti 
susipažinti pas dailininkus*rAnta- 
ną ir Anastaziją Tamošaičius, 
gyvenančius šv. Lauryno paupy
je nebe toli nuo Ottavos.

— Juozas Janulaitis, if~tos 
Lietuvos Vyčių kuopos narys 
Philadelphijoj,. pakviestas Į 
41-mo Eucharistinio kongreso 
rengėjų komisijos Atidarymo 
subkomisiją pirmininku lietu
vių reikalams. Kongresas bus 
rugpjūčio 1-8 d. Philadelphijoj. 
Numatoma dalyvaus pusantro 
milijono pasaulio katalikų, iš 
jų apie 4,000 lietuvių. Lietu
viams skirtose pamaldose gie
dos, .Alfonse- - Mikulskio^ vado- » S* *vau j amas Čiurlionio Ansamb- 
lis^dr. Vytautas Vardys ruošia 
500 psl. specialų leidinį, taip 
pat bus išteista informacinė 
brošiūra apie Lietuvą. Ruošia
mi specialūs seminarai, paro
dos ir kitokios programos. Ta
riamasi su kitų pavergtųjų tau

Savo laiku paraližuotas Franklin Delano Rooseveftas buvo iš
rinktas JAV prezidentu. Alaba mos gubernatorius George Wallace 
mano, kad krašto gyventojai galt ir jį išrinkti prezidentu, jeigu de
mokratu partija jį nominuotu šioms pareigoms. Atrodo, kad jis jau 
nustojo vilties, nes pirminiuose rinkimuose jis gauna labai mažai 
partijos atstovu. Rooseveltas turėjo labai gražy balsą ir mokėjo 
klausytojus įtikinti, tuo tarpu George Wallace siu dovanu nebeturi.

— J. Shumakaris iš Cicero 
apylinkes, pratęsdamas prenu 
meratą, atsintė penkinę Nau
jienų paramai. Po $4 atsiuntė 
ponia Marija Velykis iš Cleve
land© ir K. Grigas iš Šalmas, 
Cal. Po S2 už kalendorių atsiun 
tė.Vitoldas Paliulis rš Barre, 
Mass., ir Juozas 
East Chicago, Ind. 
vadovybė visiems 
nuoširdžiai dėkoju, 
išlaidas.

— Clevelando ALTos sky
rius š. m. gegužės 14 dieną, 
penktadienį, 7 Kalantos minėji
mui užprašė abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose pamaldas: 
10 vai. Naujoj parapijoj ir 
10,30 šv. Jurgio. Tautiečiai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. 

. — Tarp pat š. m. birželio 13 
dieną bus ruošiamas'išvežimų 
— deportacijų minėjimas. 
Smulkesnė minėjimo progra
ma bus paskelbta vėliau. *

LUKSUS apartmentu 2 aukštu mū
ras Marquette rarke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Perkat už $65,000

GERAS 2 butų mūras 2x6 ir au
to —mūro garažas. Arti’ vienuolyno. 
Tik $28,800.

4. BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000. _

9 KAMBARIŲ mūras, tinka paja
moms. Į vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke — $23,300. z

PLATUS komercinis sklypas. Blo-. 
kas nuo šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus. 2

ERDVUSIS kambarių tvirtas bun-; 
galo.- Tinka: didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso — S21.000.- 1' -

GRAŽUS 2 butų' mūras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500. 'J- -

' VISŲ puikiausias 15 metu 2 bu
tu mūras. 2 šildymai ir po 2. vonias. 
Specialistų statytas negailint pinigų 
už prabangą. Marquette Parke — 
už $57,000r •• ;

Nesenai išėjusi laukta j-į -
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. _ -
Knyg? galima gauti Naujienose arba pašiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: ’

Po minėjimo, Lyginamosios 
Pedagogikos Centro patalpose 
buvo vaišės.

Kas pažino Dr. Ramūną asme
niškai, kol gyvas nepamirš jo 
būdo —- charakterio, kaip amži
nai gyvo, judraus, linksmos nuo
taikos, plataus masto pažiūrų, 
draugiško žmogaus lietuvio vi- 
suomeninininko, kultūrininko 
ir mokslininko.

i ppfHAS KAZANAUSKAS, Prezidentas, \

2212 V». Ctrmal. Roar’ IK Vlrginu* ^-7747

LEMONTE, .netoli 134 St. ir Archer, 
oarduodami vieno akro, sklypai namų 
statybai. • ; : A

-.-'•Y, TeL 257-7978

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 
fahtj RĖpubtle 74«41

■ , ' DĖMESIO ' 
42—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
. A. L A U R A I T I S 

♦645 So. ASHLAND AVĖ. 
573-S775

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

— .4/. Lopeta, Culver, India
na, atsiuntė be raginimo savo 
prenumeratą ir parėmė Nau
jinąs 84 dovana. Gražų laišką 
su gerais linkėjimais parašė jo 
anūkė, nes jis pats yra dalinai 
paraližuotas ir negali rašyti. 
Jis nusiskundė blogu pašto pa
tarnavimu. Jo skundas perduo 
tas atitinkamoms pašto įstai
goms. t .

tų katalikais^ dėl bendrų pro
gramų. . Ą
— Algis Juškėnas iš Brighton 

Parko apylinkės, Chicago Sta
te universiteto Teisių mokvk- 
los studentas, pasižymėjo savo 
drąsiais rašiniais studentų ofi
cioze “Tempo” dėl automobi
liams aikštėse nenormalumų. 
Savo aprašymais, iliustruotais 
nuotraukomis, jis Įrodė,-, kad 
studentai tūri'medžiaginių nuo 
stolių dėl blogų aikščių, už 
kurias dargi reikia mokėti. Jo 
straipsniai tilpo laikraščio pir
mame puslapype. Algis yra mū 
sų bendradarbio Stasio ir Leo
kadijos Juškenų sūnus,

— Lietuvos. ATijčūi suvažiavi
mas Įvyks rugpjūčio 26-29 ■ d. 
Stouffers Dayton Plaza viešbu 
tyje, Dayton, Ohio. Numatytos 
Įvairios programos ir pobūviai, 
netgi atvykusioms rugpjūčio 25 
d. Į ruošos ir svečių priėmimo 
darbus yra.įtraukti visi Dayto- 
no kuopos vyčiai, kurių, yrą 
virš šimto. Suvažiavimo ren
giniais ir programomis; domisi 
visa Daytono lietuvių visuome 
nė. Y’patingą dėmesį suvažia
vimui skiria žurnalas “Vytjs”, 
įvedęs specialų konvencijos 
skyrių. “Vytis” išeina kas mė
nesį lietuvių ir anglų kai bo- 

.mis. ..,_ r Į- ’L -į.
— Michael Maleška ik-Pilzen 

apylinkės dalyvavo jaunūjų 
beisbolininkų delegacijoj jpas 
miesto merą Richard J. Da- 
ley atidarant beisbolo sezoną. 
Įvestos specialios beisbolo pro
gramos 102 miesto pdrkuose 
bei aikštėse.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną 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
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ mėty — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE
’e; x

• 8929 SO. HARLEM AVE.7
Tel. 598-3290 -

135-TA IK ARCHER AVE.
Tel. 257-5861 K

Malonėkite atspausdinti ma
no žemiau pateikiamą patiksli
nimą. . i- x

š. m. gegužės 8 d. “Naujie
nų” 110 nr. (6 pusi), radau 
kažkieno pateiktą žinutę, lie
čiančią Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto neakivaizdinį 
skyrių, žinios pateikėjas,, ma
tyt, neturėjo pilnutinio supra
timo apie šio skyriaus stuuktū 
ra ir jame išeinamą mokslą.

Kad niekam2; nesusidarytų

Didžiausias kail 
pufirinkimas^ 

vieninteli

Cell Frank lapelis 
3208V2 W.95fh St.

GA 4-8654

—*Ateinantį šeštadienį, gegii- 
[žės T5 d:, 7:30 v. y;i-Gimimo Šv> 
Mergelės Marijos,,parap. salėje 
6820' S. Washtenaw, Ave. .įvyks 
Marquette Parke lietuvių Na
mų /Savininkų .organizacijos 
tradicinis pavasario banketas 
ir ryšium su 200 metų Ameri
kos nepriklausomybės - paskel
bimo sukaktimi, trumpa Bi
centennial programa. Bankete 
veiks turtingas baras ir skanių 
gaminių kupina virtuvė, šo
kiams gros George Joniko or
kestras. Bilietų dar galima gau 
ti pas organizacijos pirm. Juo
zą Bacevičių, 6455 So Kedzie 
Ave., telef. 778-2233 arba pas

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND




