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Iš 298 patikrintų ežerų į ry
tus nuo Mississippi upės 218 eže
ruose vanduo' rodė pagerėjimą,

Ką nors žinantieji apie juos 
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Arba pranešti raštu, adresuojant 
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Blogas oras neleido prezidento padejėj 
Myron Kuropas pasiekti Chicagą

WASHINGTONAS 
ir Vaistu administracija FDA 
oareiškė kad ji jokiu būdu neat
šauks 1969 metais paskelbto fe
deralinio uždraudimo platinti ir 
reklamuoti dirbtini saldumą, va
dinamą Cyclamate, kurio di
džiausias gamintojas yra Abbott 
l aboratorijos netoli Chicagos. 

FDA pasiuntė Abbott laboratori
joms laišką kad laikytųsi 1973 
metais paskelbto draudimo, prie-

Europoje vėl 
drebėjo žemė 

v

Gamtos apsaugos grupė Wa
shingtone tuo reikalu kreipėsi 
į teismą. JAV distrikto teisėjas, 
išklausęs'ir išnagrinėjęs skun
dą, įsakė nuo gegužės mėn. 21 
d. daugiau tokiu metodu tūnos 
negaudyt, nes nusikalstama jūros 
žinduolių aktui. Kitaip sakant, 
teisėjas uždraudė .naikinti .del
finus.

blogas. Laetus, vėjas ir sniegas daugelį sustabdė nuo kelionės 
į McCormick rūmus, kur Chicagos lietuviai ruošė Amerikos 200 
metų sukakties minėjimą. Blogas oras neleido ir specialiam pre
zidento Gerald Fordo padėjėjui Myron Kuropasui pasiekti Chicago. 
Jis vežė minėjiman susirinkusiems žmonėms paties prezidento 
sveikinimą, bet jis negalėjo Chicagos pasiekti, |

WASHINGTONAS.' — JAV 
anglis iš žemės iškasa atviru 
kasimu, nuversdami kalnus že-

WASHINGTONAS. — Didžio
jo Vandenyno pietų-rytų regijo- 
ne prisilaiko ir veisiasi daug žu
vies tūnos, kuri plaukioja bū
riais kartu su delfinais. Kadan
gi delfinai laiks nuo laiko turi 
iškilti į vandens paviršių atsi
kvėpti, tai tūnos gaudytojai, tai 
žinodami, apsiaučia dideliais tin
klais tokias vietas. Tokiu būdu 
žvejai pagauna daug tūnos, bet 
kartu sunaikina delfinus 
tinkluose ’uždūsta.
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Dabar paaiškėjo, kad prezi
dento Fordo padėjėjas Kuropas 
balandžio 25 d. rytą laiku išskri
do iš Washington© įChicagą. Jis 
tikėjosi laiku pasiekti minėjimą 
ir visus pasveiktinti preziden
to vardu. Bet dėl blogo 'oro 
O’Hare aerodromo vadovybė ne
leido lėktuvui nusileisti. Pusva
landį pasisukinėjęs lėktuvas bu
vo nukreiptas į. Ohio valstybę, 
.Cincinatti aerodromą. Pralau
kęs ten virš valandos,; preziden
to padėjėjas paėmė kitą lėktu
vą ir vėl skrido į Chicagą. Bet 
dėl blogo oro ir. šiam lėktuvui ne
buvo leista nusileisti. Paskrai- 
dęs- Chicagos padangėse,' šis lėk- 
tuyos' buvo pasiųstas. į Kąnšas 
City aerodromą. Nepajėgęs pa- 
siękti Chicagos, Dr. 'Myron Ku
ropas grįžo .pavakare į' Washing- 
tona. ... ■ H

WASHINGTONAS. — Civilių 
teisių komisija patyrė, kad 16 
Amerikos unijų nuskriaudžia 
moteris ir mažumų darbininkus, 
leisdamos jiems mokėti mažes
nį atlyginimą. Mažumų ir mo
terų skriaudą komisija rado ve
žikų unijose, kurios - iš viso tu
ri 6 mil. narių.

Civilinių teisių komisija raš
tu pranešė apie tai Kongresui. 
Bet AFL-CIO profesinių unijų 
departamento vedėjas R. Geor 
gine visą tai paneigia ir sako, 
kad komisijos pranešimas yra 
netikslus.

, CHARLESTON, W. Virginia. — Prezidentas Fordas laimėjo 
Vakarų Virginijos pirminius rinkimus. Už prezidento kandida
tūrą buvo paduoti 66,102 balsai, o Ronald Beagan tesurinko 
tiktai 51,052 balsus. Turint galvoje, kad Ronald Reagan laimėjo 
visus Teksas valstijos respublikonų partijos kandidatus į kon
venciją ir nusinešę kitų trijų valstijų atstovus, šis Vakarų Vir
ginijos laimėjimas skaitomas gana svarbiu dalyku.

Chicogos policijos departa
mentas paskelbė nepaprastą at
sišaukimą j visuomenę — padė
ti išaiškinti Chicagoje “prakti
kuojančius profesionalus” žmog
žudžius, kurie paskutiniu laiku 
atliko gengsterių vadeivų užsa
kymą — nužudė devynis eilinius 
gengsterius. kurie, kaip spėlio
jama, skriaudė savo bosus, pa
silaikydami sau dalį visokiais 
kriminališkais- būdais “gautų” 
pinigų.KANADOJE PADIDĖJO 

BEDARBIŲ
OTTAWA. — Kanados statis

tikos biuro pranešimu, Kanado
je .balandžio mėnesyje buvo be
darbių 7.4%.

. TEL AVIV, Izraelis. — Kino 
teatro užpakalinėje eilėje spro
gusi maža bomba lengvai sužeidė 
keturis asmenis ir apdraskė vie- 
ną’kėdę. Tai buvo antra bomba, 
sprogusi teatre Tel Avive. Pir
moji sprogo 1974 mėtų gruodžio 
11 dieną kai anarchistas metė 
bombą.Chen Cinema teatre, kur 
du žmonės ir pats anarchistas 
buvo užmušti ir 58 žmonės su
žeista.

Armėnų genocidas. 1915 m.
WASHINGTONAS. Keli 

armėnai paliudijo Atstovų Rū
mų subkomisijai, kad Turkija 
savo genocido kampanijoje 1915. 
metais išskerdė pusantro mili
jono armėnų. Kadangi pasaulis 
į tai nereagavo, atsirado Hitle
ris, kurs turkų pavyzdžiu pa
drąsintas milijonus žydų išžudė, 
pareiškė Dennis Papazian, Mi
chigan© universiteto ’ Dearborne 
profesorius. Keli kiti liudinin
kai Papaziano pranešimą pa

tvirtino.
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We now mark .the beginning 
of our Third Century asxan In
dependent’Nation as well as the 
200th An’nfversarv of the Ameri
can Revolution. For two centu
ries ouri'’Nation has' grown, 
changed’ Ind flourished. A. di
verse peonle, drawn from all 
corners of the earth, have joined 
together to fulfill the promise 
of democracy.

America’s Bicentennial is rich 
in history and in the promise 
and potential of the years that 
lie ahead. It is about the events 
of our past, our achievements, 
our traditions; our diversity, our 
freedoms, our form of govern
ment afid our continuing commit
ment to a better life for all 
Americans. The Bicentennial 
offers each of us the opportuni
ty to join with our fellow citizens 
in honoring the past and prepar
ing for the future in communi
ties across the Natioh. Thus, in 
joing together as races, natio-

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. .

Teroras Argentinoje
BUENOS AIRES. — Argenti

nos policija praneša, kad gegu
žės 11 d. Argentinos kairieji te
roristai, privažiavę busu prie po
licijos sargybinės būstinės Wil
der vietovėje. 12 mylių nuo sos
tinės, užmušė policijos karinin
ką, vieną civilį ir sužeidė du po
licininkus ir du civilius.

Kairiųjų teroristai puola po
licininkus, karininkus ir preky
bininkus, šiais metais teroristai 
Argentinoje jau spėjo nužudyti 
345 žmones.

nalities, and individuals, we also 
retain and strengthen our tra
ditions, background and perso
nal freedom.

As we celebrate the. Bicenten
nial -of our independence, we are 
more mindful than ever of the 
strength we have derived from 
the etnic and cultural diversity 
of our people. It is in this spirit 
that Americans of Lithuanian 
ancestry are participating in the 
Lithuanian Salute to the United 
States Bicentennial. It is in this 
same spirit that I welcome this 
opportunity to salute the con
tributions of the Lithuanian Arne 
rican community to our way of 
life. G«r®H R. Ford

Žmonijos prieauglis
WASHINGTONAS. — Visa

me pasaulyje žmonių skaičius 
padidėja 1.8% į metus. Dabar 
gyventojų pasaulyje yra 4 bili
jonai, o sulaukus 2.000 metų, že
mės rutulio paviršiuje gyvens 
6.2 bilijonai asmenų. Gi 2,014. 
metais, pasak žmonijos statisti
kos biuro PRB, visame pasau
lyje gyvens 8 bilijonai asmenų.

Vidurio ir Pietų Amerikos re- 
gijone kasmetinis gyventojų 
prieauglis siekia 2.8 G, Europo
je 1%, o JAV — 0.8%. Sulau
kus 2,000 metų, Europoje tuo
met "bus 540 milijonų, P. Ame
rikoje — »4* mil,, JAV — 262.5

BERLYNAS. — Policija laz
domis išblaškė Miunchene de
monstraciją protestuojančių dėl 
anachistės vadeivės U. Meinhof, 
kuri sekmadienį buvo rasta sa-_ 
vo kalėjimo celėje pasikorusį. 
Demonstraciją besklaidant spro
go bombą, kuris sužeidė vieną 
vokietį, sėdėjusį savo automo
bilyje. Panaši, apie 250 ^asme
nų- demonstracija buvo polici- 

a Beriynę.
Bombą Tel Aviv teatre

j į svareja
WAHINGTONAS. — EPĄ (Ap
linkos Apsaugos Įstaigos) ra
porte Kongresui parodyta, kad 

į A merikos vandenys darosi šva- 
! BKini, nors kai kuriose srityse 
vandens svarinimas tebėra dide

lė nro^lema ir dar reiks toli ei
ti kol bus pasiekta 1983 metams 

, nustatyta sąlyga, kad upėse bū- 
i tų galima maudytis. Iš viso iki 
šiol 32 valstijos pateikė rapor
tus apie’vandenis jų ribose, iš 
jų 23 valstijse vandens švara 
jau pasiekė 1983 metams nu
statytą terminą.

EPĄ pranešimu Kongresui, 
vandens taršos sumažėjimo pa
siekta ne vien sunaudoto van
dens (pamazgų) svarinimu, bet 
ir dėka federalinės kontrolės 
pesticidus naudojant. Dabar Di- 
džiuosiuse Ežeruose pagautose 
žuvyse DDT chemikalo koncen- 
tradjja dramatiškai sumažėju-

lieškant gi darbo reikia būti-" 
nai' parodyti pasas ir jei nesi ru- Į 
sas, ypač jei esi žydas, pasak 
Lunts, jau turi bėdos, ir grei
čiausiai negausi darbo, jei Į tą 
vietą yra pasisiūlęs rusas. Tai 
nėra tikėjimo reikalas, tai tau-, 
tvbės klausimas. Sovietų poli
tika yra prieš religinė ir prieš tmės ir sujaukdami gamtą, š 
tautinė. Ji.yra rasistinė. Jie net klausimą norėta-tvarkyti atski 
bijo vartoti žodi “tauta”. Jie tą 
žodi pakeičia žodžiu “nacija”, 
naši skolindami jį iš hitlerinin
kų, nacional socialistų.

Žydų kilmės matematikas 
kalbėdamas apie žydų padėti So
vietų Rusijoje, sako, kad žydai 
nebegali Rusijoje įsigyti tikro 
išsimokslinimo. Esą, jos gene
racija yra paskutinė išsimoksli
nusių žydų generacija.

Žydai nėra lygūs rusams ir 
jie n egali tapti rusais. Bet jie 
taipgi negali pasilikti žydais, nes 
jie negali išmokti kalbėti žydiš
kai arba hebraiškai. Sovietijoje 
nėra knygyno bei kitos vietos 
kur galima būtų nusipirkti žydų 
kalboje knyga. Nėra žydiškų 
teatrų, “žydai Sovietų Rusijo
je negali būti žydais, bet jie ne
gali būti ir nežydais” — sako 
Lunts.
. Jis. prieš gaudamas leidimą 
išvykti iš Sovietų Rusijos, turė
jo paduoti prašymą kartu su iš 
darbovietės išrašyta asmens 
charakteristika. Bet kai darbo
vietėje paprašė bošo tos charak
teristikas, tai tuojau buvo pa
varytas iš darbo. Po to, mate
matikas Lunts buvo net 30 kar
tų areštuotas iki gavo leidimą 
sau. žmonai ir sūnui išvažiuoti 
iš sovietiško “rojaus”, nors So- 
laisvė, kiekvienam piliečiui lais
vai išvažiuoti ir grįžti jai 
jis to nori.

Vakar Dr. Kuropas, specialus 
^prezidento padėjėjas etniniams 
reikalams tvarkyti, atsiuntė Dr. 
Kaziui Bobeliui; Amerikos Lietu
vių Tarybos pirminjnkūi prezi
dento laiška. Baltuose Rūmuose 
pasirašytą' balandžio 22 dieną. 
Jis, matyt, jį jau ankščiau bus 
pasiuntęs ir kitiems komiteto 
nariams. Spausdiname paties 
prezidento, parašytą Amerikos 
lietuviams, minėjusiems JAV 
200 metų sukaktį, štai jis: 1
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ru įstatymu, bet nrez. Fordas 
Atstovų Rūmų priimtą įstaty
mą net du kartu nepasirašė. Vi
daus reikalu sekretorius tam 
tikslui išleido taisykles, liečian
čias anglies kasimą, kurios yra 
dalinai griežtesnės už Atstovų 
Rūmu priimta įstatymo projek
tą. bet kartu ir lankstenės.

-Taisyklėse reikalaujama, iš
kasus anvlis vėl žemę sulyginti 
kaio nrieš tai buvo ir užsėti bei 
užsodinti augmenija. Kiekviena 
Amerikos valstija gali jas pa
keisti ir pritaikyti vietos sąly
goms.

Amerikos vyriausybė nori iki 
1985 m. padvigubinti anglies iš
kasimą, kuris siektu daugiau 
kairi 1 bil. tonu, i metus. Iš to 
skaičiaus 305 mil. tonų būtų iš
kasama iš valstybės priklausan
čių žemės plotų atviru kasimu.

Maisto

nesJįe..Respublikonų partijos vado
vybė yra susirūpinusi Reagano 
laimėjimu. Jeigu jis taptų res
publikonų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms, tai res
publikonai bijo anais metais bu
vusio goldwaterinio pralaimėji
mo. Prezidentas Fordas dar gąli 
tikėtis gauti ir demokratų bal
sus, nes jis bendradarbiauja ..su 
demokratiniu kongresu, bet jei
gu kandidatu taptų R. Reagan. 

>tai tikrai laimėtu 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
dovybes. Prezidentui Fordui 
skaudžiausią smūgį kirto Texas 
valstijos balsuotojai. Jis buvo 
įsitikinęs, kad toje valstijoje 

respublikonų partija yra silpnu
tė, nes ten visą laiką vyravo de
mokratai, bet per pirminius bu
vęs kino artistas Reagan gavo 
nepaprastai daug balsų.

Prezidentas Fordas bandė 
Įtraukti į rinkiminę kampaniją 
buvusį finansų sekretorių John 
Connally, bet jam nepasisekė. 
Politikų tarpe vyrauja įsitikini
mas, kad demokratams būtų 
daug geriau, jei laimėtų Reaga
nas. tai būtų lengviau jį sumuš
ti. Pasakojama, kad Teksas pir
miniuose rinkimuose daugelis 
demokratų balsavo už Reagano 
kandidatūrą.

Prezidento Fordo kampanijos 
pirmininkas Morton sukvietė įta- 
kingesnius partijos vadus, kad 
dar galėtų aptarti artėjančius 
rinkimus ir galutinai pasisakytų 
už prezidentą Fordą. Respubli
konų partijos vadovybė nežino, 
iš kur Reaganas gavo stambias 
sumas pinigų dabartinei kampa
nijai varyti. Jis pats daug va
žinėja, bet jo agentai kampani
jai išleidžia dar daugiau pintffų.

KOMUNISTAI PERSEKIOJA ŽYDUS
VISOJE SOVIETŲ SĄJUNGOJE
negali mokytis žydiškai ar hebrajiškai

Aleksandras Lunts, žydų matematikas ir nesenai atvykęs 
iš Rusijos, sako, kad už anapus geležinės uždangos ne rusų kil
mės žmonių gyvenimas yra sunkus ir nepavydėtinas. Kiekvienas 
Sovietų gyvento jas turi su savimi nešiotis-policijos išduotą ■pasą, 
kuriame yra pažymėta.tautybė arba kilmė: rusas, ukrain ietis, 
lietuvis ir kt. . į
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į Pietinėje Europos dalyje — 
vakarų Graikijoje, šiaurės ir 
pietų Italijoje žemė vėl su
drebėjo, gąsdindama ir taip jau 
bribaigtūs gyventojus. Žemė 
minėtose vietose drebėjo gegu
žės 11 d.; drebėjimo stiprumas 
siekė 4.5 pagal tarptautinę Rich- 
terio skalę. Silpnas drebėjimas 
pasikartojo taipgi ankstų rytą 
gegužės 12 d.

JAV senatas patvirtino 25 
dol. Italijos žemės ^rebėji- 
nukentėjusiems šelpti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS
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Kas čia dabar darosi?

Manė, kad riaušės yra

BUY U. S. SAVINGS BONDS
Ar ilgai trunka
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Agitatorius
K. Petrokaitis
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National Review žurnalas duo 
da tokias finansines įvairenybes
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Help Keep
Our Economy

Strong
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Alano nemiga yra tokia bloga, 
kad mane neima miegas net kai 
reikia keltis...

prie dailiriinko, dirbančio 
prieina koks žmogus, tai 
klausimas būna: — Ar

DAILININKO NUOTYKIAI 
Ant aukšto kalnelio

@ Kalbos apie geruosius se
nus. laikus nutyla, 'kai* elektra 
nutrūksta arba televizijos apara
tas sugenda. . .

s Pensininkų klubo Valdyba 
nori išspręsti klausim^, kaip; ge
rai praleisti laiką nepraleidžiant 
pinigų.

- - Višta, radusi grūdą, neku- 
daknoja: kudakuoja tik padėju
si kiaušini... S. Bukis

Kur dabar tas -filmas? Ar J. 
Jokubauskas turi daugiau lietu
viškų filmų-?- •

Antano Stokaus filmai. “De
troit ietis- Antanas Stokus yra 
vienas žymiųjų nebylių spalvo-

Pakalniškis 
oje "Viešas

Pirmajame tomą yra 
Abu tomai minkštuose

Vezuvijus'ir Niagara

Kanadiečių ekskursija stebė
jo Vezuvijaus ugniąkalnį, o ke
lionių vadovas jiems -aiškino- ir 
pasakė: <•; k

— Jūs, kanadiečiai, savo kraš
te nieko panašaus neturite.-. - ?

— O ne. Mes turime. Mūsų 
Niagaros krioklys jū^i šį daly
kėli užgesintų per porą minučių, 
— atsakė jam vienas-kanadie-

© JAV senatas priėmė $412,- 
600 milijonų biudžetą*— po 4'7 
milijonus dolerių kiekvienai me
tų valandai arba po $13.083 kiek
vienai sekundei.

' Kai 
lauke, 
pirmas 
ilgai trunka nupiešti paveikslą? 
Antras klausimas. — Kiek kai
nuoja? Trečias klausimas: —- 
Ar esi mėgėjas? Ar parduodi? 
Paskutinis būna ne klausimas, 
atsakymas: Aš geresni padary
čiau!

O Federalinė valdžia perka 
elektrinius trintukus po $16.16 
urmo kaina.

— Taip. Velnias Kristų užne
šė ant bažnyčios bokšto, o ai 
pats užlipau ir nulipsiu be vel
nio pagalbos, —'atsakė dailinin
kas. . *

įvairenybės skaičiuose

kudlotų . pusbernių ir suriko: 
Griebkime! Bet policijos skva- 
das juos sekė. ' Nespėjo “grieb
ti”, kaip iš kito 'namo kampo 
prilėkė policija.' Pusberniai šo
ko i mašinos vidų, kiti ant sto
go ir nulėkė per raudonas švie
sas. Policija paskui juos.

". A
Atsigulė “pozuoti

Belmont Harbore (Chicagoje) 
dailininkas tapė laivus su dango
raižiais
si jauna mergina pamėlynavu
siu veidu ir nieko nesakiusi, at
sigulė priešais molbertą. Ne
trukus atsekė visas būrys vai
kėzų, apsinuodijusių narkoti
kais. : Vienas, iš-- jų pasakė: 
“Piešk, ji tau pozuoja”. Mergina 
pasikėlė sijonėlį ’dar aukščiau. 
“Piešk!” suriko kitas.-Dailinin
kas susidėjo savo.daiktus ir.lai
mingai nu ė j o. nieko -nedirbęs.

- ■- . v-i: Don Pilotas

salėję.Broo klyne”. ;“Vi.e- 
ir. 1d i95Š.iv5i^42

Kowia jų tolesnė eiga? Ar 
tuo kūryba pasibaigė? Prisimin
kime, ir lauksime papildymų:

“Vitas Gruzdis (Tino Grossi) 
pirmą kartą dainuos lietuvišku- f
me parengime. 'Vitas Gruzdis * muoti. Jo filmai, iš visų mąfy- 
yra pasižymėjęs lengvosios mu-j tų, lifetuvių mėgėjų rodytų, filmų 
zikos ir operetės dainininkas. Išsiskiria savo nepaprastu spat 
.Dainuoja operetėse ir televiži- ] vų grožiu, "vaizdų ryškumu, fil- 
jos programose: “Kisipet”, 
“Brigadoon”, “Show Boat” ope
retėse ir yra 'dainavęs “Holly
wood Palace”, “Johny Carson”, 
Merry Griffin” televizijos pro-

Vėliau paplito mada įsi- 
vietoje šunelio “pet

Nei reikėjo jo šerti, nei

Chicagos lietuviai amerir 
kieti?kąją savo miesto operą, vi
sai nesigirdami. gausiai lanko.

Šiuo reikalu lietuvių liaudies 
išmintis daug aiškiau pasako:

Karo pabaigoje, vienas suma į 
nūs eilinis, pastebėjęs armijoje į 
betvarkę, tarė: i

— Velniop būrio vadai! Mes j 
patys vadovausim...

Panašiai Įvyko- ir East Chica- | 
gos apylinkėje.

Bevaikė

Gražią pavasario dieną, daili
ninkas piešė paveikslą Chicago?. 
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-

mo užbaigtinumū. Jis įrodė, kad 
filmų srityje įmanonja pasiekti 
tįkyo,- gyvenimo j nemelagingų 
vaizdų. A. Stokus filmuoja tik 
išimti nai spalvotus filmus. Tuo 
tarpu seniau lietuviško filmo pip- 
išimtinai spalvotus filmus. Tuo 
bespalvius- Lietuvos vaizdus pir
mieji; filmavo irgi -amerikiečiais 
lietuviai: nuo 1909 m. 'HądžiūU 
nas, nuo 1918 m. K? Lukšys, po- 
1930 -m. J., Januškevičius/-1935- 
39 m.' broliai;-Motužaį,' dtiar. Vė
liau Dan- Ktfraitis, - Belskusrir kt. 
Tačiau’ A. Stokus, savo'"nebran
giu filmavimo aparatu, pasiekė 
tikrai pagirtinų išdavų,Kokios 
žavios. spalvos!. Gėlynai lyg pa- 

var- 111 su žavėsiu. . Visos buvusios pa- 
rodos jo nufilmuotos ir mums 
pasiekiamos. . Veik visi svarbie
ji įvykiai, bei paradai,' kuriuose' 
dalyvavo. lietuviai’.’? ž&ut^"paL 
skelbė, atrodo, Lietuvių Kultū
ros Klubo valdyba Detroite. . .

Kas galėtų duoti pilną aprašy- 
mą visų A. Stokaus filmų,’'y-pa-Į 
tingai liečiančių Įietufiškūs iyY? 
kiu's? ' ”

Filmas apie skautus. įĮ‘L. Kar
mazinas. ir Ą, -Eidukevičius.. ^ai- 
gja ruošti spalvotą New Jčdrkpv. 
skautų filmą, kuris bus rodpmąs,; 
balandžio 19 d. Apreiškimo/ pa-; 
rapiį 
nybė’

Dail,. Thomas, Yąkutis, ..kuris

. (Niikelta-f 6 psL)

čioti rankomis ir kitus dalykus, atvyko į Ameriką, kad galėtu dalyvauti 200 mėty minėjime. 
Paveiksle matome jaunas švedes, Rockkefeller aikštėje rodančias savo gabumus ir prekes. Tvir
tinama, kad tiktai kelios grįš į Švediją, o kitos Amerikoje augins Šeimas. '

— Neabejojame, kad kelioli
ka ar kelios dešimtys mūsiškių 
pastoviau lanko Metropolitan 
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- 1 
respondencijomis. Savo neblo-1 
gas nceras turi Chicago 
keli (bijau spėti vardais) Nau
josios Anglijos miestai, o Ka
nadoje regis Montrealis. Apie 
jas sužinome, tik skaitydami Ar- 
nck't? Vokietaičio ar Cinos čap- 
kauslienės biografijas. Kad jas 
lankytų didesni lietuvių būriai 
— ^>ko negirdime.

Fo šio sakinio redakcija pri- 
dėio skliausteliuose tokia pasta-

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. V

— Ar tu buvai Sov. Sąjungoj?
— paklausė dailininkas.

— Nebuvau. — atsakė tipelis.
— Jeigu nebuvai, tai kani 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.

Pr•; -go 86 nr. antrojoj dalyje 
straipsniu “Pilnutinio išeivijos 
gyvefmo ieškant Alfonsas Na- 
ka< reklamuoja Stratfordo šeks- 
pyrinius festivalius. Ta proga 
pa’it’ia kitas kultūrines institu- f i dėjo ci j as ‘ merikoje bei Kanadoje ir J .. 
tarp kita ko taip rašo: ; .7

N<mjiėnų 111 nr. Z. Moliejus 
ir O. Juodvalkienė duoda ir to
ki paaiškinimą:

— 197^ m. gruodžio 7 d. Įvyku
siame LB East Chicagos apyl. 
susirinkime valdyba nebuvo iš
rinkta, o tik sudaryta komisija, 
naujam susirinkimui sušaukti. 
Š. m. vasario 1 d. susirinkime bu
vo išrinkta valdyba, bet pada
rytas nutarimas nepriklausyti 
nei vienai apygardai — nei PlLB 
nei LB. Tokiu būdu atsirado tre
čia bendruomenė.

Aleksandra 
savo humore: 
reiškimas”, atspausdintoje Jau 
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: itus istatvmus.

, stock , 
mj^nenca
Buy U. S. Saving Bonds

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gerbuvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gvxenima tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapaeinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu* 
> ruo’a 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGfETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vjlniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, N’audakiuose. 
Klaipėdoje ir PalangojCi \ uždus aprašymai, ka ji ten male, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmones pasakė 95 psl. $150 Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Ke^onės i luetU 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraiti, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
’oriaus pastabumą neapgauna InOiristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
psl Kaina SI 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 S© HALSTED ST. CHICAGO ILL. 60601

aHUanlranf darbo valand^rnH a-fea už<.^ka’r»* nei*, <r

— Aš turiu pači; 
nemigos li^a, daktar 
si pacientas.

ž Ar jūs žinote, ką galima 
irkti už tuos $412 bilijonų? 

Ogi po septynis elektrinius trin- 
pa-, tukus kiekvienam iš 4 bilijonų 

šios žemės gyventojų. Baigiant

are-for saving up
■for a down payment

,on a house. •

Prof. Vaclovo Biržiškos ’ "‘f1
U L IE T U V 1 š K v : 
G U I S T O R I J A ’g 
208 puslapiai, <r antrajame 226 puslapiai, 
viršeliuose parduodami už $4.00, o Matuose 
viršeliuose už $6.00.

Abi knygai gausite, feL pinigus pasilsite tokiu adresui 

NAUJIENOS i£:’ 
i 73’» So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Kai Connecticut senatorius 
Lowell Weicker paskelbė sa

vo valstijai ir Amerikai, kad jis 
neremia kandidato i-prezidentus 
Ronald Reagan, tai Reagan lai- 

enrigulminga Bendruomenė j niėjo rinkimus net 4 valstijose. 
|- Kai F. Bendruomenės urėdas 
fGečys- paskelbė savo paramą 
I sen. Henry Jacksonui ir jo nuo- 

’ trauka su Filadelfijos politikie- 
i riais buvo išspausdinta Drauge, 
J tai sen. Jacksonas paskelbė, kad 
į savo kandidatūrą Į prezidentus 

•Į atšaukia.

Ilgamečio BALFO phmininko, IV 
prelato J. R. KONČIAUS knyga

\ ĮSIMINIMAI Iš BALFO VEIKIAS
<’» 1 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

* į? . •: ■*“

“ ’ H viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. t, , -
kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. ^Geriau-

> '••liėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiią ir ki-
.... 'b s vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jęf'pmių-

<ii< <*ekį arba Money Orderį tokiu adresu^

N A U J I E N 6 g”’’”' ■
Hakted Street. Chit’ago, Illinois GOROK

« Inžinieriai išrado kaip 
dyti lėktuvus nesant pilotui, bet gramose ir vaidinęs kaip aktorius 
niekaip negali išrasti iš tolo val
domos žolei piauti mašinos.

» Prie sodo buvo tokia gra
sinanti iškaba: “Dievo pagelba 
bus tikrai reikalinga tam, kuris 
vogs iš mano sodo obuolius”.

e St. Louis Globe-Demokrat 
pranešė, kad kiekvienas ameri
kietis išgeria virš kvortos deg-

espondentas ir višta — Esate neabejotinai girdėję 
apie jaunas poreles, kurios vai
ko vietoje Įsigyja ar šunelį, ar 
kitą kokį naminį gyvulėli, šito
kiam sumanymui paplitus Ame
rikoje. netrukus buvo pastebėta, 

vaikų gimimo skaičius pra- 
lėtesniu tempu didėti. Mat, 
praktiškos pusės žiūrint, šu- 
ar kokį kitą gyvulėlį išlaiky- 

kyti nėra taip išlaidinga, kaip 
vaiką, 
taisyti 
stiek”.
paskui ji bėginėti ir nešvarumus 
(atsiprašau už nekultūringumą) 
apvalyti. Vienu žodžiu, atsira
do tobulesnis padaras ir už vai
ką. ir už šuneli. O paskutiniuo- 

r dar'ju metu atsirado mada Įsigyti 
rock”.

“Secret ; Storm’*, “Dragnet”, 
“New Breed”, “Wild Wild West” 
televizijos programose. Vokie- 

Itijoje V. Gruzdis gyveno Hanau, 
stovykloje*’.. Prie žinutės yra 
Vito Gruzdžio nuotrauka, pada
ryta V. Maželio. “Draugas” nr. 

;81, 1970.IV.7 d.
Jono Jokųbausko filmas. “Fil

me rodomi 1939 m. lietuviai ak
robatai, lietuvių veteranų pa- 

;minklo atidengimas, Fittsburgo 
i vykusio SDA seimo delegatai, sakoje; žmogių užburia sąvo 
j Lietuvos Vyčių Seimo, nariai 
Į Cleveland© lietuvių darželyje, 
i Lietuvių bakūžė Brocktone, 30 
pavergtų tautų paradas Chica- 
goje, 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 nuotrauką. Pana
ši žinutė “Draugo” nr. 2-įl, 1961.
X.25 d. ’ • /.

Policija nubaidė
Du kolegos sekmadienio ry- 

vykdavo1 į - vidurmiestį pa- 
irioglino ant aukšto veikslų piešti, kai miestas tuš

čias. Jiedu .iš- ‘patyrimo žinojo, 
kad vienam’ sekmadienio ryte 
vykti Į vidurmiestį labai pavo
jinga, nes jauni -juodieji tykoja, 
ar nepamatys kokio pono iš po 
nakties apygirčio.:- Kolegos nu
tarė pritūpti prie upės, radę tin
kamą vaizdą.. Vos pradėjus dirb- Į tinės per mėnesį, bet sostines 

Ar tu pats užlipai ant šito i ti, atlėkė sulankstyta mašina j gyventojai visus daug geriau re
prezentuoja išgerdami trigubai.

© Ir maža skylė gali nuskan
dinti didelį'laivą.

© Mažam kūne gali būti di
delė siela. * y

S Smegenys be darbo, 
velnio dirbtuvė.

© Gyvenimas be draugų, 
mirtis be liudininkų. •

© Vandens nevertiname 
kol ištrokštame. •

© Jeigu nori pagauti žuvį, 
Iš molų išlindo apšepu- -nebijok sušlapti.

3 Pragaras nuklotas gerais 
norais. Don Pilotas

Dailininkas didelėm drobėm 
nešinas užs
Tamošiaus kalno Sandūnuose, iš 
kur atsiveria platus vaizdas, ta
rytum visas pasaulis, ir dirba 
molbertą pasistatęs. Kaip pa

togiausią prastai, taip ir tada, susirinko 
— guodė- . didelis būrys žingeiduolių. Pri- 

I ėjo viena apijaunė ponia ir 
... .. , . , .. ;klausia:— Kodėl j us taip manote; — 

paklausė gydytojas, kuriam pa
cientas tam paaiškino:

.UX4IHDAS GUSTAITIS / «

FILMINIAI LIETUVIŲ PASIRODYMAI
Kada buvo pradžia, kada bus pabaiga?

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, i dirBa. kitur, o filmui jis skiria

Kowia jų tolesnė eiga ? Ar | visą nuo darbo atliekamą laiką., 
A. Štokus kasmet su žmona, ke
liauja Amerikos keliais automp-. 
bilių, ir pamatęs ką nors gra-
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Skaitytoju Balsai
Didžiulis paradas Detroito 

miesto gatvėmis
Bicentennial Lietuvių Komi

tetas jau iš anksto ruošėsi pri
sidėti prie Amerikos, 200 metų 
atžymėjimo. Detroito gatvėmis 
paradas buvo numatytas gegužės 
2 d. ir jau praeityje. -

Lietuvių komitetas, žūt būt, 
buvo užsibrėžęs tame parade su 
atitinkama platforma dalyvauti. 
Platformą buvo ruošiama Alke- 
vičių medžio gaminių medžiagos 
kieme. Atikus darbus, patfor- 
ma buvo nugabenta Michigan 
Statė raj’oną prie 8 mylios, iš 
kųs prasidėjo paradas. Ant plat
formos-stovėjo klėtelėj dabinta 
lietuviškais 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.

Sekmadienį, -gegužės 2 d. rytą, 
per ALB Radijo Klubo valandą 
paskelbė, kad paradas prasidės 

; 12 vai. 'ir* tęsis 5 vs^, bet tiek 
nesitęsė. Amerikiečių radi jo sto
tis skelbė, kad/dalyvaus 230 ve-

lėmis, bet visos šlapios sušąlu 
sios kaip varies, net gaila žiūrė
ti. ** i

Pravažiavo trumpakelniai vo 
kie’iu bavarai gerdami alų ir šo
ko linksniai. Štai vežamas sene 
modelio Fordo automobilis, kele 
tas pravažiuoja naujutėlių mo
derniausią automobilių. Graikt 
vežimas, gal ir marmuro stulpai 
Kiek girdėjau, kad tas vežimai 
kainavo apie šimtas tūkstančių

Pravažiavo daug kitų gražia 
išpuoštų vežimų, bet kur visus 
aprašysi.. Vis dar laukėme pra
važiuojančio savojo vežimo.

Mano bendrininkas A. G. sa
ko, girdi mūsų vežimas bus gra
žiausias. nes jis jį padėjo puoš
ti; Savojo vežiiųo taip ir nesu
laukėme. Pravažiavo paskutinės 
oolicijos mašinos, p mes vis dar 
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

l<> 15 pu-.J 2 l uliiinnoje apačių- į 
j<- taip pii'.i.iio kisingerį:

“Al Iklsmki in August 1975 
Kissinger įm-i >.u;i<1c<I President i 
Font l<> sign an agreement j 
which conceded approval of 
the Soviet invasion and control 
of laitvia, Lithuania.^ Estoni i, 
Poland, Gzecholsovakia, Hun
gary, Ihtinania, Bulgaria, East 
Germany and part of Finland.”

Kiek žinoma jau Helsinkio 
susitarimai negalioja, nes Mas
kvos viešpačiai jų nevykilo. Ta
čiau Kisingerio laikysena pa
vergtų Europos kraštų atžvil
giu kaip ją perduoda pačių re- 
publikonų lūpos, yra tikrai ža
linga.

Pagaliau noronis, nenoroins 
reikia tikėti, kad ir .Valstybės 
Departamentas vadovaujamas 
Kisingerio daro stabdančius žy
gius senate rezoliucijos 319 pri
ėmimo atžvilgiu. J. J-tis

Šiy metų balandžio 25 dienę Joniškiečiu Klubas minėjo savo 50 mėty veiklos sukaktį. Valdyba prieš metus 
paėmė Polonia Grove jale ir ruošėsi svarbiam minėjimui. Didžiausi rūpesčiai ^ulė ant klubo pirmininkės Julijos 
Sačiauskienės. Ji iš anksto susitarė ne tik su muzikais, kalbėtojais, 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 Antoinette Katys, kasininkė Valerija Samuolis, iždo globė
ja Emilija Survila, pirmininkė Julija Sačiauskienė, vicepirmininkė Elena Vengeiiauskienė, ir iždo globėja Birutė 
Rašinskienė.v ” r Nuotrauka Maleto

pridėti, kad ir nevisai geriausia. _ _____ . —. _•______ _______________ _______/________________ __________________
savo nuomonę. Nebūtina para-! f / / C?:

žimu bet dalyvavo kiek dau->^uose turetl dideli vežimą, pa- Kultunniame centre gražiai pra- tuvių įvertinti- visų pastangas 
. ; kanka ir mažo. Stebėjęs paradą ėjo ir gerai pasisekė. Svarbiau- savo atsilankymu ir kartu pasi-

. ■ < Įir mačiau,’kad daugiau buvo ma- šia tai, -kad meninę programą džiaugti su mūsų tautinio meno
. Paradą pamatyti, o ypač sa
vąjį vežimą mudu su A. Grinių 
įsirūošėine kiek po . 12 vai., nes 
kbl 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- 

- kraštyjė,.. gatvės.; Belaukiant 
atžygiuojančio parado pradėjo 
lašnoti ' lietus. Pasiūlau savo

■ kompanijbnui 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 uniforį- 
\mųoti-;kąriaę 5S”’umforinudti or- 
Įg^į&acijų>,atstovai, kitas veži- 
' mąš Sappy Birthday 1776—1976 
^aas ^ezinįd i visokį juokdariai, 
;pižjoj^būrjrsraitųjų,'pašto-ve- 
•^man'ifeawamas>■ šsiiu,į- mažas 
ikariš^'jj^kas,-vežimas su lais- 
ivės stS^idfc; vežimas su gražuo-

___ -■___  - -________ /_______2"_*r *r*__  ___ - ~ -

žų vežimų ar platformų, kurias puikiai atliko šie iškilieji dai- ambasadoriais 
tempė paprastas automobilis, nininkąi-kės: solistė Dana Stan- - Salė gana didelė, taigi visus tai-

čiurlioniečiais.

Kisingeris turi 
pasitraukti

“Kissinger must go” taip 
šo Fred Schlafly “Conservati
ve Digest” žurnale š. m. gegu
žės mėnesio numeryje. Nieko

ra-

Ant platformos pagamintas ar kaitytė, solistai. Stasys Baras ir 
nupaišytas paveikslas, kuris Jonas Vaznelis, akompaniatorius 
vaizduotų4 tą patį, kaip ir pa- Alvydas Vasaitis. Programą 
statytoji klėtelė. Juk mes ją_ne- puošia visų trijų programos at- 
pastatėme iš, rą^tų, kaip kad likėjų nuotraukos.

a Po programos vakarienės me
tu kalbėjo Lietuvių Fondo val
dybos pirm. Dr. Antanas Raz
ma. Koncertą suruošė Detroi
to apylinkės vajaus komitetas, 
vadovaujant Vytautui Kutkui.

nors lydėti kaip"tad mačiau ki-
ti darė. - Automobilį papuošė,iDanute ir Leonas Petro-, 

, . - . ,..5; , mai. Programa perskaitęs.»ra-jam davė varda, kad čia vezi-( y f - .
Lat,-X-t 1V' dau surašytus visus Lietuvių

Fondo Detroito apylinkės narius: 
viso 278, kurie įnešė 57,266 dol. 
Jų tarpe yra 16 tūkstantininkų. 
Be to, 16 asmenų tik pradėjo 
mokėti, savo nario įnašus įneš
dami 310 dol. Taigi jie visi suau- 
-kojo^‘57;576-dol? -J-'**^*i* ■■

Lietūvoje. \ *.
Graikų marmuro stulpai tą 

patį reikštų ir popieriniai. Man 
atrodo, kad žiūrovui svarbu tų 
laikų menas vaizduojąs Graiki
ją ar Lietuvą ir pigiau atšertų.

Be to platforma turėtų kas ■

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 Kutkaus kon
certo — vakatriep.es programą 

.ir “Naujienoms” paremti auko 
20-dol. čekį. • . j --

Spaudoje jau daug kartų bu
vo rašyta, kad koncertas balius,

JAUIŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo. Liūdžiaus Rąstai _

atsiminimai. 246 puslapiai, kaina S3.00.
'PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

<...•■ t 
%.

4 ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
• -■ /'i • .88 puslapiai. Kaina ?1.00. -

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS’’, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL. 
ž>_ ■ . ----------- ---- =

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje . •

AMERIKOS LIETUKŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti. įtakas į krašto politiką. 102 psl. . Kaina $1.50.

Knygos . bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: - .' •

' : ;:č NAUJIENOS,
1739 Sp. Halsted St, Chicago, HL 60608

Gerb. Redakcija ir s isi 
aaujieniečiau

Gerui, 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 tai ir akelės pradeda 
netaip gerai matyti, ilgiau pa
skaičius pradeda raidės mirgė
ti.

Birželyje baigiasi mano pre
numerata, tai kad nereikėtų 
jums gaišti siunčiant raginimą, 
įdedu 10 dolerių čekį. Lai bus 
$26 už prenumeratą, o likusieji 
$14 lai eina į Mašinų londą.

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 
na teina, 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.

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 
prisilaikė, tačiau dabar atrodo 
jau yra grįžę į senesniils laikus 
ir dažniausia važiuoja 70 my
lių greičiu per valandą. Sunkve
žimiai taipgi kelyje vienas kita 
stengiasi pralenkti. Įvyksta ir 
dažniau autonelaimių. Už grei
tą važiavimą 
liuose dabar
žiau sustabdo tokių neklauža
dų, kurie yra pavojingi ir vi
siems kitiems tvarkingiems au
tomobilių vairuotojams.

J. J-tis

pins, o mašinoms pasistatyti ir
gi jokių problemų nėra nes po
žeminis dviejų aukštų garažas į nebūtų nuostabaus su’tokiuo 
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 į, garažą yra 
ant ant E. Jfferson prie Wood
ward, prieš pat;Fordo Auditori
ja. 1 . .

čiurlioniečiai ■ 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. Kažkuriose dai
nose yra įvesti ir solistai, iš ku
rių paminėtini Irena Grigaliū- 
naitė, Vladas Plečkaitis, Algis 

ti šie asmehyš: Atminimui Ina- Gilys ir Raimundas Butkus. Iš 
šai padidinti: Stepo Iljasevičiaus -rečiau girdėtų dainų pažymėti- 
iki 200 dol. dabar sesuo Zinaida nos J. Gaidelio “Naktis prie Ne

muno”, A. Mikulskio stilizuota 
“Rambyno baladė” ir “Vestuvių 
baladė”, J. Gruodžio “žvejai”, 
B. Budriūno “Ant mariu”. M. 
Petrausko “Gegužinė'*daina” ir 
eilė kitu. Tautiniai šokiai visi 
labai nuotaikingi ir muzikiniu 
atžvilgiu 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- svorį. O 
juk-kiek dar neminėtų liaudies 
dainų, kurias čiurlioniečiai 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 
atveju 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 projjB visiems užgimti tf

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-

atrodo, kad ke- 
policija ir ma-

li>'-YMO BONUS

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

Dar nebuvo spaudoje pąskelb-

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 vietas, nes bilietai nė
ra numeruoti pagal salės sėdi
mas vietas, bet yra tik grupuoti 
pagal kainą sekcijomis.

Stasys Sližys

- DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS 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. ........ .........._..................................... ............._....... $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik____ _____ $3.00
Minkštais viršeliais tik ___________________ ----------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_________ $2-00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
/nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

Ujasevičiutė įnešė 23 dol., Ma
rijono Janukaičio iki 400 dol. — 
dabar žmoną 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 Televieių 
įnešta 500 dol. Dr. Aleksas Zo
tovas pasižadėjo savo įnašą pa
didinti iki 1,000 dol., papildomai 
įnešant 500 dol. Jonas Švoba da
vė pradinį 10 dol. įnašą. Vajui 
pasibaigus' Elena ' Musteikienė 
įamžino savo mirusį brolį Alek
sandrą šumškj su 100 dol. įnašu, 
o Stasys Bartkus padidino savo 
įnašą iki 200 dol. Viso po . šio va
jaus Detroite ir jo apylinkėse 
yra 288 Lietuvių Fondo nariai, 
kurie įnešė į Lietuvių Fondą 
60,703 dol, A. Bukauskas 

r i -

čiurlioniečiai Fordo auditorijoje

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-

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

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 atlikti prideramoje 
-aukštumoje. Taigi Komitetas, 
kukiam vadovauja inž. Jurgis 
Mikaila, daro viską; kad kon
certas pasiektų ir prašo Detroi-

dabar

M

Išduodami Certifikatai, lęirie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. *

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite
pas mus

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.

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 mėtų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieho 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: >

... . . . ’C

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

ERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigia 1923 metais. ’ i .4 TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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vakatriep.es


vos

Paris

1926.

(Bus daugiau)

1962.

išmėtė iš komisijų ir komitetų, o kiti patys isėj- 
iš paprastų komisijų, bet iš pačios galingiausio

truputi po šeštos. Šiek tiek jau 
praaugusi. Vis dar smarkiai li- 
ja. Pusiau apsirengęs nueinu į 
fronting pasižiūrėti pro langą,

$30.00
$16.00

$3.00

taip baisiai atrodo, Viskas plat, 
kia vandenyje -sū sinegu. 7 ini- 
nėjimo šventę vistiek reikia va

matyti, hėtTr matomumas Ta^ 
irai .menkas, už kelių blokų 
jau beveik nieko nematai. Ką

SECOND -CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS
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lės lengvai primesti savo valią ir įsitikinimus. Kalbos bu
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 jdomias rezo
liucijas. Vienoje iš pirmųjų rezoliucijų suvažiavusieji 
prašo apygardos valdybą kreipti daugiau dėmesio į litu-

iju Ži urėti, ir šį kartą - nematau 
autobuso.Sugrįžęs vėl glau- 
•džiuosė .prie -namo -ir -prisi-den- 
giti Jiestsa rgin. Ir vos tik ->raei 
na porą minučių — ir autobu
sas ties manim. Iš skėstomis

Amerikos tyrinėtojas ir iio konti- 
nonto apžiGrinėtolas -John C. ^roe- 
monty gyvenęs W13 ~ M90 metai*, 
pirmas turėjo drąsos praarti .pro kai- 
nūs I vdkarta Jr smulkiai aprašyti 
-atrastas Jamas. KMiforn*toc kainus 
jam padėtu pereiti tv kaliui senas ST- 

" JCit Carson. Freemonto to- 
toprefij* padarė Matthew Brady, ji

Reikia gelbėti lietuvių garbę.
. .. ‘ .. ž.' / ?3 ' I

Valgydamas pietus dar kar-, 
Tą pasiklausau -oro pranešimo, 
žinios nė truputį -negeresnės.; 
Lauke temperatūra 35 F laips 
mąi, reiškia iteToti’-š&toos.
j&s šiaurės rytų ;30 mylių -per 
valandą -greičiu. 'Tai , jati nebe; 
vejhs, bet tikra audra, ra'. •; ;; į 
'. Apsirengiu šiltai, . pasiimu 
lietsargį ir išeinu į autobusą.. 
Išplėtęs lietsargį, prieš lietų ir 
audrą, šiaip t&ip štuiniūcse'

dar išskėstu lietsargiu įvirstu 
į autobusą. įmetęs pensininko 
15 centų, pasiimu -bilėtą .ir au
tobuso šone atsisėdu neto ii du
rų. Nusiaunu . 4curpes, išpilu 
vandenų. 4r skersomis pasižiū
riu .įkeleivius. Vieni iš manęs

sitafkė akytas ir padorPs draii 
vėris. Jau.'pro bitinė 'pralėkęs, 
'autobusą šūstabtio Aųduryje gal 
vės. Visa gatvė patvinusi van
deniu, plaukia kaip upelis. -Aš 
■niekti n ėb ėži ū r ė d am as Įšoku -į 
vandens sriautą aki kulkšnų

Mes jau vakar nurodėme, kad fiaujai atsiradusieji 
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

(A. Holder “Alt-Celtischer Sprachschatz”, Graz 
II t.
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DIENRAŠTI “NAUJIENAS'
IOS VISAD RAŠO

TEISYBE

š. m. balandžio 25 d. McCor
mick Place patalpose, Chica
go j e įvyko Chicagos ir apylin
kių lietuvių didžiulė šventė — 
demonstracija JAV 200. metų 
nepriklausomybės p a minėji
mas, su iškilminga programa.. 
Šituo minėjimu lietuviai JAV- 
ėms pareiškė savo lojalumą, 
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-i 
lyvavo. Ar jie, čia paminėtieji; 
tuomi -savo nedalyvavimu pri
sidėjo prie lietuvių vardo išau
kštinimo ar pažeminimo anfe- 
rikiečių ir kitų svetimtaučių, 
akyse, aš nediskutuosiu, tai pa 
lieku išaiškinti jiems patiems 
ir plačiajai lietuvių visuome
nei. Man, ‘atrodo, kad tie atsi
sakiusieji dalyvauti yra nusken
dę grupiniame patriotizme, ir 
kad grupės kėslus pastatė aukš 
čiau už visos lietuvių tautos ir 
visuomenės interesus.

Esu skaitęs spaudoje pri-

tiek -rizikuoju ir pasilieku prie 
namo. Valandėlę palaukęs ei- 

:HU pasižiūrėti gatvę, 4—auto
buso dar nematyti. -Grįžtu at-

čioji rezoliucija šitaip skamba: ?
“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 turi teisę taip'pasielgti- Jie 
panoro pažiūrėti, kokias teises jie .turi mėtyti 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 konstituci
jos neturi. Tada išmestieji išėmė Illinois valstijoje JAV 
Lietuvių Bendruomenės čarterį ir veikia pagal Illinois 
valstijos įstatymus. ra ’’į .

Laimė, kad suvažiavimas nutarė klausimą aiškintis 
“teisėtais būdais”. Jeigu jie būtų bandę aiškinti .prievar
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 ttfionis

šlapiomis kejomis išbū
ti beve&?įHTsdienį. Kbigefo>dar 
slogas Girdžiu,’ mia-
i&i kele-rvių k.alba lietuviškai. 
'Spėju, kad ir jie. važiuoja į 
minėjimą.

PHe Archer gatvės .''autobti- 
sas šųstdjaį Iceletaš , keleivių 
išlipa, tarp jų ir M Audra 
lietumi iryšaiėgu. vis 3ar «aĮi- 

-Čia. Viena nebejauna moteris 
kėlė ne atsargiai mėgino iš
plėšti lietsargį, bet audros mū- 
tulas pagavęs jį išverčia ant
raip, triaukš, nulaužia kotą ir 
kažkur toliau nuneša už namo. 
-Archer autobuso dar nėra. 
Gatvė nors ir paplūdusi vande
niu, bet -neskubėdami, -aplenk
dami gilešmias vietas, kurpių 
nėprisėmę^pereiname į kitą pu

Gvukelta į 5 psl.)

d, prieš pietus, pradėjo lyti. 
Per pietos pasiklausiau oro. 
pranešimų ir pasakė, kad lie
tus baigsis tik sekmadienį, po 
pietų. Eee, manau, dainai oro 
pranešėjai suklysta, gal suklys 
ir Šį kartą. Lietus gali baigtis 
ir anksčiau. Eidamas gulti vėl. 
klausausi. Žinios dar bloges
nes. Lietus gali baigtis tik sek
madienio vakare. Naktį ^pahe 
iš miego pabudini) perkūnriis. 
Pasiklausiau. Lietus su stipriu’ 
vėju smarkiai kerta į mano 
miegamojo langą. Gal ir gerai, 
kad taip smarkiai dabar ii ja, 
pagalvojau. Naktį išsilj-s ir die

namen”, 1904. ‘ • ra.
72 (M. Lituaai “De moribus tartarorum, lituano- 

riun, et Moschorum”, Basileae. 1615.
73 (Prof. J. Lelewel “Histoire de la Lithuanie et

de la Riitheriiė**, Paris, 1861. ;
74 (Dr. B. Leist “AU-arisches jus civile”., Jena,A ti

. 75 (Dr. G. MacCuBoch TFhe -Mythology of-Auti 
races”, 1964, li t

76 (Prof. W, MariejovTski'**Pierwo tn e dziėje-Pol- 
ski i Litewsky”, Warszawa.

77 W. Mannhardt *T>er Baurnkultiis der Germanen 
und ihre Nachbarstaemme”, Berlin, 1875.

78 (Dr. V. Mažiubs “Pasaulio kalbos”, Vilnius 1958
79 (Prof. W. Mannhardt “Mytholbgische Forsch-

tingea” London,-1884> y

80 (Prof. A. MriHet “Les langues -dans ■tiE'urope 
nouvelle”, Pariš, 1918, .

81 (-Prof. R- Mfeilen “Dife NaHirvefgtefo'he lti den. 
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45 (J. Grim m “Deutsche Mythologie”, Graz.
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36 (Prof. T. Frank “A History of Rome”, 1923.
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38 (J. Gabrys “A Sketch of the Lithuanian Nation”

jį pasaulinį karą lenkai daž
nai kenkdavo įvairiems lietu
vių rengiamiems pobūviams, 
spektakliams ir kitiems rengi
niams Petrapilyje, Maskvoje, 
Rygojė* ir, .mėt, mūsų pačių 
sostinėje Vilniuje, kad lietu
vius pažeminus okupantų ru
sų ir kitų -tautų akyse. Bet tai: 
buvo svetimieji, lenkai, kurie 
iš amžių yra aršus mūsų tau
tos priešai. D kad patys lietū- 
viai stengtųsi kibtis lietuvius 
pažeminti amerikiečių ir kita
taučių akyse, tai pirmas atsi
tikimas lietimų tautos Istori

joje. Ir šitos juodos, šlykščios, 
gėdingos dėmės iš lietuvių tau 
tos istorijos lapų jau niekados 
nebeis triūsime. Iki šiol tokiais 
darbais užsiimdavo tik pusiau 
išprotėję lietuviai kotounistai, 
kurie bešąliginiai ir aklai tar
nauja Maskvai. '

Labai tenka apgailestauti, 
1 <ad prie to niekšiško ir -nešva
raus darbo savo -nagus prikišo 
dienraštis “Draugas” ir radio- 
“Margutis” '(jsu užsidaręs), at
sisakydami, (net, už pinigus 
skelbti lietuvių rengiamą JAV 
200 m. nepriklausomybės mi-; 
nėjimo šventę. > š

Kelionė.

Kiekvienas šventes pasiseki-* 
-mas ar .nepasisekimas labai 
dažnai priklauso ir nuo oro są 
lygų. TuOmi buvo susirūpinę 
to minėjimo rengėjai ir patrio
tiškoji lietuvių Visuomenė

Jau šeštadienį, bąli

J. VENCLOVA

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

(Tęsinys)
, _ -----

16 (Prof. -L Bury “The Invasion of the Europe by’ 
the Barbarians”. London, 1928.

17 (.1. Caesar “De Bello Gallica".
18 (Prof. dr. S. Cross “Slavic Civilization trough 

the Ages”. 1963.
19 (G. Cox “The Mythology of the Aryan Nations”. 

London. 1903.
2f'> (S. Daukantas “Būdas senovės Lietuvių, kalnė

nų ir žemaičių", Chicago, 19.51.
21 Prof. I. Danilowicz “Skarhiec Diplomatov”,

1X6O. I L
(I*rof. A. Dauzat “Les nonis de lieux”, Paris,

Prieinu prie artimiausio namo, 
tiesa -ria šiokia tokią užovėja, 
■lengviau ir lietsargį išlaikyti, ir 
sniegas su lietum ne taip-smstr^ 
kini ‘ bekerta į akis. Bet kita 
bėda, medžiai* užstoja gatvės 
sekimą, — iš toliau negaEu tna 

24‘tyti ateinančio autobuso. Vis-

53 (M- Jaehns “Ross und Reiter”, Leipzig, 1872, J t
54 -(Dr. V. -JuBgfer “Kulturbikler nūs LrtaUėri’, -1918
55 <Prbf. dr. J. -Jurginis “Legendos apie j'Eetavių

kilmę,” Vilnius. 1971. • ” - \
56 (Prof. W. Kamieniėcki “Geneza Panšbva 13few- 

skiego”, Warszavya, 19(15.
57 (Prof. T. Karsten “Les artciėfis GermainaiSe, *’’Pa 

ris, 1931.
58 (Prof. G. Keary “The Dawn of History”, London,

1878. i ra;.;; '
59 (Dr. C. Kephart “Races bi Mankind”, I960.
60 '(•Dr. W. Kętrzynski “Die Lygifer”, Po^en, 1868.
61 (Prof. H. Kiepert “Lebfbuch der alten Gėogra-

phie. Berlin, 1878. *-7 . . .
62 (V. Kojalowicz “Hisloria LitvanaeT, 1656,1'I
63 (Prof. G. Kossthna “Die Herkunft der German- 

'ren”, Wuerzburg. 1911.
64‘>(Prof. G. Kossintia “Lrsprung und Verbneitung 

der Gėi*mahen”, 1927.
65 ' (Pitof. dr. H. Krabe “Ortsnamen als Gesricsqu—

etile”, Heidelberg. 1109. *
66 (Prof. dr. H. Kraihe “Das Venetische”, Tfeidel-

berg, 1950. * .
67 (Prof. Kulikauskas 'Bet “Lietuvos archeotog^bs 

hruožą**, Vilnius, 19(51.
68 (Prof. dr. R. Laibam ‘Descrijftivfe EttLfldlogy*’,; 

London, 1859, IIL
69 (Prof.-Ajr. R. Latham '“Coniparsh.ive PMiftb-1

gy”, LxJhdon, 1862. . . *.*
70 (Prof. dr. R. Latham i<Tbe 'Etnblogy ofEurOpb*,,

London, 1852. ; .

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_________________ $30.00
pusei metu__________ __$16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui__________$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

isu smego, _ ____
tų 25 ■
ciu. Mano nuotaiką krinta. Mi-
■nėjnnas gali nepasisekti.

•kaip maža kūdra. Apsirengęs 
užsisuku -radio. 4r klausausi 
oro žinių. Žinios -blogesnės, 
kaip vakar vakare. PranaŠau-

Subscription Rates:
(n 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.

(J. Gabrys “Lietuvių literatūros apžvalga”, Klai- 
1924.
(J. Gabrys “Parente des langues Hittite et liną- 

men et la prehistoire”, 1944.
41 (E. Goldmann “Beitraege zur Lehre vom indo 

germanischen Character Sprache”, 1930.
42 (R. Graves “The White Goddess”, 1948.
43 (Dr. L. Gray “The Mythology-of'Al Races”, Nev 

York. 1964. I L
44 (J. Grimm “Geschichtc deutshen Sprache”, Lei-

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 į 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 GARSINKI! ES N A U JIE N O S E

‘2^ (Prof. X. Deržavjn “Proischdždenic russkago 
naroda". Moskva, 1944.

24 (Prof. dr. G. Devoto “Gli antiebi ItaticP, 1951.
25 Prof. \V. Decke ^Etruskische Forschungen”, 

Stuttgart. 1XX2.
2f> (Prof. F. de Šansu re “Cours de liaguistique ge
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27 (Dr. L. Ibefenbach “Origines fkiropaene”, 
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2S (Dr. L. Dicfenbach “Oltica*; Stuttgart II t
29 (J. Dlugocz “Dzieje Polski'*, Krokow. I t
,39 (Prof. B. Dwight “Modem Philology”, Ntrw York
31 (Prof. dr. J. Ehret “Von Adam der Euro pacer”,
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vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 6060$

1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 60608
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Phone: YArds 7-1911
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NARIAI:
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Laidotuvių
•Direktorių 
Associacijos
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AIKŠTĖ TOTOMOBILIAJIS PASTATYTI
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M 0 V l N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
' ANTANAS VILIMAS
/ 823 West 34 Place;

-TeL: ^Rentier 6-1882

SKAITYK IK KITAM PATARK

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TELEF.

DR. ANKA BALIONAS 
AKIŲ/AUSŲ, NOSIES 
» GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

RIMTA KNYGA —:GERIAUSIA DOVANA

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

įvykdyti American teaes Fo* 
; rum Chicagoje ir ji dalinai fi- 
j Danguojama National Endowe- 
inent for the Humamfjes, (pr.)

DR.-C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

'« CHIRURGIJA :
695X1533

Fax Valley Medical Cantar 
860 SUMMIT STREET - 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

(LACKAWICZ)

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
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"Diavaj yra iviasyba ir jama nėrė jokios tamsybės" — Jono 1:5.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, 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
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui". Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą irtiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane j 
tavo šventąjį kalną ir j tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal-

BALF’o Chicagos Apskrities 
Valdyba kviečia narių metinį 
susirinkimą, kuris įvyks 1976 
metų gegužės mėm 16 d. (sek
madienį j, 42 vai., Balfo Centro 
Valdybos ;; įstaigoje, 2606 Wėst 
63rd.St;, Ghiišigoje. i

’Susirinkime numatyta :švafs3 
tyli: atidarymas, prezidiumo su
darymas, Centro Valdybos pir
mininkės M. Rudienės žodis, ap
skrities vald., apyskaitiniai pra
nešimai, valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai ir kiti klau
simai.

■ Apskrities valdyba prašo Bal- 
f’o darbuotojus ir prijaučian
čius susirinkime dalyvauti.

, - Apskrities Valdyba

SKAITYK ihKfTjU PATARK
□ lenkas i. ’nao.i ienaS’

RiiZn t Gi 8-0873 <

DR. W.?ĖiSiN - E1SINAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLO.GINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neatr 
siiiepia,' skambinti M i 3-0001.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tek LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

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

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441-561^605.

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002' M. WESTERN Avėt 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

šiemetinis balandis su savo 
ankstyva rekordine šiluma.per- 
anksti prikėlė sodus žydėjimui. 
Vėliau atsilankiusios šalnos nu- 
gadino. vaismedžių žiedus. Pie
niniame Michigane šiemet bus 
žymiai mažiau vyšnių, kriau- 
'šių, vynuogių, “pyčių”, braš
kių ir kt. atmainų vaisių.- Taip
gi. buvusios gegužės pradžioje 
šalnos irgi gerokai pakenkė 
obelių žiedams, žodžiu, šalnų 
padaryti labai sunkūs nuosto
liai Michigano sodų savinin
kams. ' ■ J. J-tis

■ ' BUTKUS - VASAITIS
1446 ,So. 50th Avė,, Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PERKRAUSTYMAI

M 0 y I N G
Leidimai —• Pilna apdrauda

ŽEMA . KAINA
R. Š ERĖ N A S ; .

' Tek WA 5-8063 . .

bet bijau išplėsti, kad neatsi
tiktų kaip tai motriškelei. Pri- 
siiriau prie elektros stulpo, vie 
na ranka jį apkabinu ir su ta 
pači£ ranka prilaikau skrybėlę, 
o su kita ranka, atsisukęs prieš 
vėjų, bandau išplėsti lietsargį ir 
jį atremti į stulpų. Pasiseka. 
Dabar galvai, ir pečiams turiu 
šiokią tokių ųzovėjų.'Prie ma
no-lietsargio .glaudžiasi ir dvi 
moterys. Autobusas neateina. 
Stovime jaii gal kokią 10 mi
nučių, o lietus, sniegas ir- aud
ra be pertraukos vis kerta, ro
dos, specialai j mumis. Jaučiu 
jau drėksta ir šala mano blaus 
dos — staibiai. Pasižiūriu — 
ant, mano dešinės blausdos iki 
virš kelio sniego užkrauta, jau 
beveik per pirštų. Neilgai tru
kus ateina ir autobusas. Greit 
visi sulipame. Nuo kelnių nu
purtau sniegą ir bilietų atiduo 
du draiveriui. žiūriu, autobu
se tarp kitų lietuvių keleivių,

A. Pleskys

GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS ^ . 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeU PR 8-1223 , '

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų, ir kitu, laiku 

pagal susitarimą.
Atostogose iki gegužės 24 d.

šių diskusijų specifinė tema 
yra aktuali mūsų tautiniam iš
silaikymui išeivijoje, tai yra-— 
Švietimas amerikiečių mokyk
lose ir Lietuvių šeštadieninėse 
mokyklose. Publika yra kviečia
ma ne tik atsilankyti, bet ir ak
tyviai dalyvauti diskusijose. Ti
kimės, kad kuo 'daugiau moky* 
tojų, jaunimo organizacijų at
stovų, studentų bei tėvų daly
vaus.

Nuoširdžiai .dėkojame kun. Trakini už atliktas religines apeigas 
ir vyskupui V. Blizgiui, atvykusiam atsisveikinti su velioniu.

Už tartus atsisveikinimo žodžius didž. gerbiamai konsolei J. Dauž- 
vardienei, D. U. L. R. Draugijos atstovui K. Kasakaičiui, Tautos Fondo 
atstovui K. Barzdukui. Liet, teisininkų draugijos C. V. atst L. Šmulk
ščiui,^ šauliu S-goš ’tremtyje Vytauto Didžiojo rinktinės garbės narini 
VI. Išganaičiui, Vytauto Didž. šaulių rinktinei ir atsisveikinimą su ve
lioniu organizavusiam Alg. Budreckui bei jo paties sukurtus atsisvei
kinimo žodžius, teisininkams grabnešiams, taip pat velionio žmonai 
■Lydijai Skipitienėi už priežiūrą jos vyrui sergant ir visiems kitiems, 
dalyvavusiems palydint Rapolą Skipiti į amžinybę, o taip pat už pa
reikšta užuojautą spaudoje ir asmeniškai: A. Anysienei, J. Baubliui 
su šeima, A. Reg. Bražukams, G. Butinienei, Vyt. čižauskui, S. Gedvi
lienei S. Z. B. Jadcams, Step. Juozapavičiui, F. M. Jonynams, Elzei 
ir Edei Jankutėms, St. Juozaičiui su‘šeima, V. O. Juodišiains, P. Juo
zaičiui su šeima. A- A. Kašubams, A. Kaziūnui, V. V. Keceriams, Aleks. 
Kavaliūnienei su šeima, Algird. Kavaliūnui su šeima, Gražinai ir Do
mui Krivickams, Kaziui Musteikio!, Marg. Marchartięnei su šeima, 
.A, Masioniui su šeima, M. Misiulytei, M. J. Punkriams, A. V. Petraičiui. 
M; Paškovičiui. N/Racevfčiėnei, O. A. Rinkeviciams. E. Rūkiehei. A. 
Skrupskelienei; A. T. Sekoniams, V. Sruogienei. N. A, Šalkauskams, 
H. šiauriui. A. V. Šantarams. Irenai Šalčiuvienei. T. Šiurnoms su šei
ma, VL B. Vytams.,X A. Vasiukevičiams. P. M. Žilvinams ir visiems 
kitiems už jautosioms mus liūdesio valandoje.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS : 

; Beverly Hills 
GEL INYČ PA 

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

V. Tumasoniš<M.D.;S. C 
CHIRURGAS

2454 WEST. 7lit STREET
Ofiso telef.: HEmlock ,4<2123 , , 
Rezid. telefą ..GJb«ęn.>8-6195 , 

Priima ligonius pagal si 
valandos skambinti tel< .
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

-/—^Naujienas galima uzsisa- 
-.yti telefonu, skambihaut ad- 
auaistracijai darbo valandomis, 
laip kviečiama skambinti 
arba, t ašy* prašant siųsti susi- 
paziuiiiiui. l'iaūuimo vajaus 
proga. Na ujienos yra siunčia
mus ; susipažinimui? 2 savaites 
lįeniokąmai pagal gautus pagei- 
lęiavinius ir. garimų; skaitytojų 
įdresusl. : - ‘ '

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
: LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Jo 
gyventojus Fr gamta. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina S6.00, minkšti’viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.;

P. ŠILEIKIS. 0. P.
-5^ ORTHOPEDAS-PROTEŽISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koįpms

* (Arch Support*) ir 11.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wait 63rd SL, Chicago- III. 60629 

Talof4 PRocpoct 66084

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

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

— Bilzeko Liet v \ i u Kuhuros 
Muziejus rengia diskusijas, ku
rių bendru tema yra “Ką yra 
Amerika mums davusi? Kų ji 
yra atėmusi nuo mūsų?” Bus 
diskutuojamos šio?, specifinės 
temos: “švietimas. Amerikos 
užsienio politika. Namų savi- 
niijkystė, ir Tikyba. Antras dis
kusijų Forumas, kuriame daly
vaus Dariaus - Girėno mokyk
la, bus Jaunime, centro kavinė
je, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, 111. 1:15 vai. popiet, 
šeštadienį, gegužės 15 d.

DR. PAUL’ V. DARGI5
GYDYTOJAS, ĮR. CHIRURGAS / 

Westchester ‘ Community* klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.; Westchester#l!t
VALANDOS: S—-9 darbo dienomis ir 

kas an erą šeštadieny 8^-3 'vai . r’ 
TeU 562-k72Z aržai 5<it-2Z28

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434. WEST - 71*t STREET _■. c 
Ofisas:. HEmlock 45849 k .

. .. ■ Rezid.': 338-2233 ** f
_ OFISO VALANDOS: ’ ' _ ’ 

Pirmadieniais'ir ketvirtai 1—7 *vaU 
antrad.. penktadieni nuo treti.

ir šęštad, js^tarūi-

Nlu j ienose galima Tututi, puikiu knygy, kurios papuoš bet koki< 
knygy spintą ar lentyną. ‘ S

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai insuų 5^2 psl.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta. 404 psi. ..._ ___ _
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, fl tomas,

L. žiais viršeliais.<J33G psl. Kaina $6.00. Minkštais virt.
Prof. Ved. Biriiik*, SENŲJŲ LIETUVliKŲ KNYGŲ ISTCL 

RIJA/ I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir- 
sėliais — $2,00; D dalis. 22^ psL, įnšta — $3,00. mink$- 

' tais viršeliais __ __—_
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psh
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. _______ _____________________ _ L__
Juozas LludŽIus, RAITAI, 250 psl. ________ ___ ______ _’
P. LiOdžiuvionė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIOD2IŲ, 

88 psl —- - ______ ___ __________ ________ __
Janina Narinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
/ 170 psl. .j__ _________ _
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai-------- --. 2. ___ _ ____
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

- (Atkelta ū 4 psl.) '

sę, kur sustoja autobusai. To
ji moteriškėlė, nulaužto liet
sargio rankeną su puse koto 
ris dar laikydama rankoje sa
ko-, — matai, dėl patriotizmo 
dabar turiu nuostolį. Buvau 10 
dolerių mokėjusi o dabar kas 
beliko. Pavarčiusi rankoje, nūs 
Yįedė 'į pasienį. Archer gatvė 
medžiais neapsodinta. Prie mū 
ro.» tarpdurj’je 
ateinantį autobusų gali iš to
liau matytiiUgai laukti nereikė
jo, audra perdaug neprikanki- 
ųo. Autobusas greit pasirodė. 
Atėjus-sulipome. Gerokų galą 
pavažiavus priėjau prie drai- 
yerio ir paprašiau, kad priva
žiavus Cermak Road pašauk
tų,— ten noriu išlipti. Pašau
kus ir autobusui sustojus išli
pome keli keleiviai — visi, lie
tuviai. Čia audra pati bjauriau
sia, - vis su, lietum ir sniegu. 
Nėr vieno naiųo —.ųrti. šaltas 
;vėjas? švilpia, kad net ausyse 
ūžia. Tiesiog negali vieloje pa
stovėti, baimė, kad nenuneštų.

1 Viena neatsargi moteriškėlė 
norėdama nuo audros apsiginti, 
bandė išplėsti savo gražų, spal
votų'lietsargį, bet audra paga
vusi, Čirkš t, iš vienos pusės iki' 
pat koto perplėšė ir- užvertė į 
viršų. Sudejavo ji, liūdnai pa
sižiūrėjo f jį ir siavp i gražuolį 
numėtė ant šalygatvio. Man, 
kaip ir kitiems, vyrams, didžiau 
šia bėda buvo su skribelę. Vė
jas tiesiog plėšia n up galvos. 
Tu riti stipru vyriškų lietsargį,

$6.00
56.00
Gra- į

55.00

SKAITYK J?AS&IRPABAGIXK 
KItUS SKAITYTI

š. m. gegužės 6 d. laidoje, str. 
“Gegužės mėnesio svarbesni 
įvykiai” įsibrovė techniška klai
da. Turi, būti: 1856.V.4 gimė 
ršytoja Liuda Didžiulienė; 1921. 
V.13 Išrinktas II Lietuvos Sei
mas. ' :

Papildomai 'pažymėtina, kad nas yra įĮ>ngRk<y;iog.Karalystės siaabolis.
•1938.V. 12 Kaune niirė prof. I . ,_L. „ . . „ X1 .. . , D x . ,
„ . - . . « -vr 1 ^no< mirtis yr« htun ir pabccu Kiekvieną. Bet kur yra mi
rė t ras Leonas (gimęs I064.X.L- rusieli? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite

nemokamai. Rašykite: ‘
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
WVWVWVWA"^VWWyWVaWaWW^AWW«W«W^^AV«V»

,; SQDYBU PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šis knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu^ 3 . ' * * ' * .

g Į A X t -

NAUJIENOS,
1TS9 So. HALSTED ST, CHICAGO. tLL. SUSUS

Marytė Skipitytė - Garbačauskienė ir Leonas Garbačauskas

Vasaga, 1976.V.3. š

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 1
J,/ 2533 W. 71st Street
k Telef.: GRovehill 6-2345-6

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 if intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. '

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidu.

NA U J I E N 0 S

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kalbant apie Amerikos dviejų 
prisiglaudės i laisvės ir neprikteusomy-

w bes sukaktį, daugelis prisimena 180L
1868 metais gyvenusį Kit Carson. Jis 
jau buvo vakaruose, pažino Kalifor
nijos kalnus, o kai prie Iv 1844 me
tais priartėjo Freemont, tąi Kit Car- 
son jį pravedė pavojingais Ir nežino
mais kėliais į Pacifiko pakraščius.

G EI INI N KAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

^PUTRAMENTAS) ;f 
gražiauesf sėlėz .rfOlisū 

papuošimui ir sezoninės, 
'. kapams gėlės. ., - -

ROY R. PETRO (PŲt?s 9*^ .A5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Ofiso tek: J-Lc 4-1818
Rezidencijos: PR'6-98Gl'

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS , 
2454- WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-. 
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nūci 3 iki- 7 vaC Popiet 

Tik susitarus, - ”
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LEETUVISKAI 
2618 W.71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrinu akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ^ PŪSLES IR L 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anva(13iibb -1—4'- po; 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

★★★★★★★★★★★★

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 

•BUY U.S SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

1

....
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VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTORAJFILMAVIMAS

7159 So. MAFLEWOOD AVE,

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

JSSteiSSfett

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. —
3333 So. Halsted ct., Chicago, HI. 60608.

V. VALANT1NAS

1739 So. Halsted St^ Chicago, Illinois 60608

— Birutė Plučaitė iš Toronto 
tapo Kanados stalo teniso jau
nių klasės čempione. Tose, pat 
pirmenybėse ji su Glorija Nešu- 
kaityte iškovojo 1-mą vietą mer 
gaičių porinėse rungtynėse.

filmų studijai kainavo apie 60,- 
000 dolerių Kažkaip, kada jau 
buvo pradėję “sprogti” sviedi
niai ir rodytis kitokios karo bai
sybės, prieš filmų aparatus išlin
do' mūsų atsivežtas šuo, matyt, 
išgąsdintas negirdėto triukšmo. 
Filmavimas turėjo būti nutrauk
tas, ir vėl iš naujo sudėliota 
sprogstamoji medžiaga, suvežti 
tankai, užtaisyti šautuvai ir ki
ti pabūkai, ir t. t.”

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

?. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Adomo Mickevičiaus vaikaitis 
gamina filmus. Jurgis Gorec- 
kis, kurio tėvas dr. Liudvikas 
Goreckis buvo sūnus Adomo Mic
kevičiaus dukters Marijos, dir
ba filmų studijoje. Sukdamas 
filmus jis apkeliavo Arabiją, Is
paniją, Lenkiją. Jis ruošia do-

Lietuviy kalbą: '*?sdien nuo pirma
dienio .iki penktadienio 12:30— 
BOO v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

: M. A. ŠIMKUS
■ Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
«59 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai' ir kitokį blankai.

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

NAUJIENOS" B0LSE7IKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

SIUNTINIAI Į LIETUVA - 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Teh WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

Chlcagoje — ■

.NORMANA 
kBURŠTEINĄ
SŽ^Tel. 263-5826

■ (įataigoa) ir 
677-8489

_ (buto)

1911 metais taip atrodė Pennsylvanijos geležinkelio stotis New Yorke. Tais laikais tai buvo 
pats judriausias susisiekimo centras tame did niestyje. Sąryšyje su Amerikos 200 metu 
sukaktimi, spausdiname Kongreso knygyne užsilikusią šios didelės stoties fotografiją. Šiandien 

viskas kiek kitaip atrodo.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę’ susipaži- 
nimiū nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

- — CHicagoš Lietuvių Operos 
pirmieji du spektakliai- Marijos 
atrkšt. mokykloje Sėkmingai 
praėjo praeitą savaitgalį. Matėsi 
daug atvykusių iš tolimų vieto- 
,vių. ŠĮ savaitgalį, gegužės 15 ir 
16 d. bus' paskutiniai du spek
takliai. '' ■: " ' :

snalio mėn. Yra jo nuotrauka 
-jr-riis šn' Gino-er Rogers filįne 
“Ladv in the Dark”.MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

REAL ESTAT€ FOR >SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DĖMESIO 
$2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensini n karna. 

Kreiptis: ?
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVEr 
52X3775

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Jg W0PA,
- 1490 fcl A. M.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. * : 778-22'

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

. 5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow PIRKIT PELNINGUS 
su 2 kamb, pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000. _;

- 2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. , $29,900. -
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per men; Brighton Parke. 
$28,000. ; ; - : .

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax.

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

TERRA
Branyenyber, Laikrodžiai, Dovano* 

ylsotna progomj.
X257 WEST «rd ST., CHICAGO

Telef '434-iSSff »

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORM ACUŲ, K REIPKHeS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS'
PETKAS KAZANAVSKAS. Prwidtnla#

2212 Vv. Cennak Roa< Chicap>« ĮĮ’ Virginia 7-7747

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 s Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

t — Vaidilutė šetikąitė, St. Ca- 
-therihes, Ont., jšrinktą^apylin
kės reprezentante — Miss-Lith
uania Community, Ji yra ne tik 
graži, bet ir vėikli lietuvaitė, nuo 
pat- mažens šokanti baletą. ..Lie
tuvių reprezentantėmis^ sėkmin
gai buyo, . Vijtė< :;Zubrickaitė’įr 
Ramona Braunell. ,, ;

(Atkelta iš 2 psl.).
dirba Walter Disney studijoj, 
nupiešė šv. Kazimiero paveikslą, 
kuris pirmą kartą buvo pavarto
tas šv. Kazimiero minėjimo pro
ga. Paveikslas visiems patiko”. 
Žinutę paskelbė Los Angeles lie
tuvių parapijos klebonas kun. J. 
Kučingis savo laikraštėlyje “Lie
tuvių žinios” nr. 5 (98), 1957. 
III.15 d. Ką tasai Yakutis yra 
nuveikęs lietuvių filmui, ar bent 
amerikiečių filmui?

Lietuvis aktorius Antanas 
Mockus. “Draugas” nr. 297, 
1956.XII.19 d. paskelbė: “Stude
baker teatro pastatyme, Chica- 
goje, vaidinime “Mėnuo kaime” 
(Turgenevo) tarp aktorių už

tinkame ir lietuvį Antaną Moc
kų kuris vaidina su nemažu pa-

“Re°Jna Labanavičiūtė. dabar 
■nonia Macikonienė. žinoma kąio 
filmu artistė Perina Lavai ir<Ti- 
ta Tov vardais, nararsėiusi'gro- 
tio modelis, “daro Amerika” sy
kiu su avo vyru, aorūnindami 
maistu lėktuvu keleivius”. “Ar- 
o-ertinos T.ietuviu Balsas” nn 
1994. 19"8 VT.5 d. Yra jos nuo
trauka. Tikrai, labai graži mo
teris. '

“T.HnanicfinAs Filmu Juostos.
Lietuviu Kultūros Fondo Ade

laidės skvriaus rūnesčiu Pietų 
Australiios švietimo Departa
mentas paramino filmo juosta 
“Lietuva, kraštas ir žmonės”. 
Juostoje 48 Lietuvos vaizdu nuo
traukos su paajSkinimaisiais tek
stais anrlu kalba. 'Šitos įuostos 
vra išsiuntinėtos mokvkloms. P. 
Australiios mokvkloms. kur jos 
bus naudojamos nėr reografiios 
pamokas. Su kiekviena iubsta 
siunčiama ir trumna apžvalga 
mokvtoio informacijai. 1

Netrukus švietimo Departa
mentas žada pagaminti dar vie-!

LUKSUS apartmentu 2 aukštų mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Perkat užs $65,000

GERAS 2 butų mūras 2x6-ir 2 au
to — muny'garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800..

4 BUTU- gražus nesenas mūrinis 
r arti Marquette Parko bažnyčios — 
545,000.

9 KAMBARIŲ mūras, tinka paja
moms. Į vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke — $23,300.
J PLATUS komercinis sklypas. Blo

kas nuo Šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus.

ERDVUS 6 kambarių’ tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso— $21,000. ;';-7

GRAŽUS 2 būtų mūras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Dėl ligos par
duoda. už $27,500. ' 'į- -

VISŲ puikiausias 15' metų 2' bu
tų mūras. 2 šildymai, ir po 2 vonias. 
Specialistų statytas negailint pinigu 
už prabangą. Marquette Parke — 
už $57,000. .

LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namu 
statybai. . t'-

;■ A Tek 257-7978 ' i

kumentinį filmą apie Lenkiją, 
kur bus plačiai paminėtas ir Ado
mas Mickevičius. Goreckis ne
mažai dalykų nufilmavo nuvy
kęs ir į Vilnių, o taipgi apilan- 
kė Adomo Mickevičiaus ainius 
Lenkijoje. J. Goreckis-gyvena 
Paryžiuje ir tenai turi muziejė
lį Adomo Mickevičiaus atmini
mui pagerbti. ,

“Škotijoje gimusi lietuvaitė 
Magdalena Klastaitytė anglų fil
muose vaidina Magda vardu”. 
“Vienybė” nr. 71, 195-7.1.2 d. 
Įdėta jos nuotrauka.

“Lietuvis — kino žvaigždė. Jo
nas Krancas, gyv. Long Beach, 
Calif. Jo žmona turi baleto stu
diją. “Irena La Baron School of 
Dance”.

1925 m. Chicagoje Įstojo Į 
“Pavley Oukrainsky Ballet”. 
1931 m. suorganizavo- “Karre Le 
Baron Dancers”, Į kuriuos be 
jo Įėjo Eduardas Tautkus, žino
mas kaip George Mayon ir Kan- 
ce žmona Irena Potter (Le Ba
ron). Su šia grupe pravažiavo 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, 
Paris, London, Nica, Berlin, ir 
t. t.

1938 m. svečiavosi Lietuvoje, 
ten šoko Metropolio viešbutyje 
ir ‘Palangos kurhauze. .

Tris metus turėjo kontraktą 
!su Paramount studiją, šoko su 
GĮnser s Rogers filmoje“Lady 
in tlje Dark”. Taip pat dalyvavo 
filmuose “Franchmen’s-Greek”, 
‘‘Love the Neighbour”, “A Class 
ini a Swing”. “Pardon my Sar-

43S9 ARCHER AVE; CHICAGOJE

8929 SO. HARLEM' AVE 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
Tel. 257-5861 ■v i

Po' žinute pasirašė -rem. “Ne
priklausoma įjeti^a” nr. 45 
(255), 1957.XI.13'd.

“Įdomūs filmaL Praėjus sa
vaitgalį šv. Jdho Kr. par. salė
je Toronto SLA. iniciatyva gray 
žiai pavyko Dao .Kuraičio iš Či
kagos filmai. Juose buvo paro
dyta Įvairūs kelionių įspūdžiai 
iš Rusijos, Azijos Ir*Afrikos. Fil
mai spalvoti. Grąžiai juos pa* 
aiškino pats autorius, šeštadie
nis vakare dėl žiūrovų daugumo, 
daliai jų teko grįstią naihuš, nes 
salėje nebuvo vietos”. “Nepri- 

Į klausoma Lietuva” nr. 12, 1959. 
'III. 18-d, . .»Ų,

Įdomu, gal mūsų gerbiamas 
Dan Kuraitis, - veiklusis Čikagos 
lietuvis, atžymėtinas Įdomių ke
lionių knygų autorius, turi lie
tuvių tautai perleįstinų filmų? 
Gal malonėtų parašyti, atskirai, 
apie savo, kaip filitkiotojo, tegul 
ir mėgėjo, veiklą?*’1

“Lietuviškus filmus, gamin
aus brolių J. K.'Žukauskų, jau 
pakvietė parodyti "Čikaga, Čle- 
velandas ir ‘ Ročesteris. Kana
doje jie bus rodomi pirmiausiai 
Hamiltone, lapkričio 17 d. Mon- 
trealyje ir gruodžio 8 d. Toron
te. Filmų reikalais,prašoma ra- 
syti K. Baronui, 131 Kensington 
Ave. N., Hamilton”, “Nepri
klausoma Lietuva” nr. 35, 1957. 

i IX.4 d. (Dabar K. Barono adre
sas yra 35 Weir St. N., Hamil
ton 27, Ont., Canada).

“Aktorius Kaz. Gąras-Gaižu- 
tis, grįžęs iš Havajų, kur buvo, 
pakviestas vaidinti kaip svečias 
CBS televizijos serijoj “Hawaii- 

:5-0”, aplankęs tėvus Juliją ir • 
Praną. Gaižučius, įgyvenančius 
Oakville, Conn., išvyko Į Angliją. 
Ten vaidins pagrindinę rolę te
levizijos serijoj “The Strange 
Report” su Anthony Quayle”, 
kuri bus filmuojama Londone. 
Vaidinimų serijos' pasirodys ir 
Amerikos televizijoj; ateinančių 
metų pradžioje ir. televizijos mė
gėjai galės matyti kiekvieną sa
vaitę. Kaz. Garas neseniai susi
laukė pirmo sūnaus šdmpję, ku
riam duotas Aleksandro - Kazi
miero .vardai”. ' “Draugas” . nr. 
204, 1968.VIH.29 d. įįį.'.. - 'į 
; Kaz. Garas plačiai žinomas; fil
mų pasaulyje, ir-jo filminė.veik
ią dar. dąųgęĮĮ - kartų sužibės, ko 
■nuoširdžiaušiąi linkimi^. įi J j

Ed. šulaitis filmuose. .Jo 
straipsnyje ahtrašte^Kaip aš 
vaidinau vokietį karinėję: filmo- 
je”, paskelbė “Vienybė nr.', 43, 
1958.X.31 d., su dviem-nuotrau
kom, kurių vienoje yra Ęd. Šu
laitis su Audio Murphy, Straips
nyje rašoma: “šių eilučių auto
riui prieš 4 metus apie mėnesį 
laiko teko dalyvauti karinio fil
mo “To Hell and Back”, pastaty
me ir pačiam nekartą “mirti” 
prieš filmavimo aparatus. Tik 
tiek reikia pasakyti, kad joje 
patį vyriausiąjį vaidenį vaidi
no pats filmo herojus’ — dau
giausiai medalių užsitarnavęs 
Amerikos karys — Aiidie Mur
phy, šiuo metu fronto, apkasus 
iškeitęs i gerai apmokamą akto
riaus vietą Hollywoodė*.

Tas pats. Ed. šulaitiš keturio
mis nuotraukomis iliustruotame 
straipsnyje “Dirvos”’nt. 147, 
1960.XII.23 d. rašo; “Vieną kar
tą, filmuojant fronto sceną, at

sitiko nemalonus ivykis,' kuris

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tatefj REpublIc 7-1 SU __

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — 'PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI'

'Maloniai Jums patarnaus \
BALYS BUDRAITIS Ų

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. I^aina J2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 d egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. A.-ft ’ •
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 

derį tokiu adresu: įfA-I ,

IUBILIE.JINIŲ METU
NAU.IU1 SKAITYTOJŲ VAJUS

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

N WJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

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

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

I-idėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelodama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje metams — $30.00, puse' mėty — $16.00, 

trims mėn. — SS.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.

'■— 'A. Jurkšaitis tiŠ Etna apy
linkės, Pittsburgh, Pa., atsiuntė 

pokį atsiuųtė tokį laišką: “Siun- 
20 dolerių dėl Mašinų fondo. 
Linkiu Naujienoms ir vajui ge
ro pasisekimo, o jums visiems 
geros sveikatos.”

— Kazys Karuža, Los Ange
les, Cal., papildomai parėmė- 
Naujienas vėl atsiųsdamas de
šimkę Mašinų fondui. Naujienų 
vadovybė.ir vajaus komisija vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dė
koja.

— Ponia Helen Micevich iš 
Marquette Parko apylinkės at
siuntė tokį laišką:, “Neseniai, 
pratęsdama prenumeratą, parė
miau Naujienų leidimą maža 
auka. Dabar matau, kad Mašinų 
fondas yra reikalingas greitos 
ir didelės paramos. Tam svar
biam reikalui siunčiu $10 auką.

— Dr. Peter T. Brazis, dr. 
Walter M. Eisiu ir dr. Jonas 
J. Simonaitis Įeina Į šv. Kryžiaus 
ligoninės medicinos darbuotojų 
Golfo* dienos komitetą". Golfo 
diena bus birželio 16 d. Glen Ea
gles Country klube, 123 St. ir 
Bell Rd. Po žaidynių, 6 vai. va
kare^ prasidės kokteiliai, o po 
jų pietūs.

— Elena ir Antanas Bacevi
čiai, Miramor Motei buvę savi
ninkai, dėkoja klientams. Savo 
gražiai; vedamą motelį pardavė 
ir; apsigyveno 4361 Ponsettia 
Drive, - St. Petersburg Beach, 
Fla. 33706. Telef. Area 813, 
360-2628.-

panašią juostą, pavadintą J 
“I :et"va amžių bėgyje”.
.. Į.. IQF. Adeląjdės skyriui šitą, 
metu vadbv^ūja Liudas Martih-

sisekhnu.
Monte Carlo baleto sąstate yra 

Igor Youkevich; ta pavardė ga
lėtų kilti ir iš Juškevičiaus, ta
čiau neturime patvirtinimo, kad 
jis yra lietuvis”.

Arnoldas Vokietaitis keliose 
Godfrey televizijos programose 
dalyvavo 1957 m. Rašė “Vieny
bė” nr. 47, 1957.XI.29 d„ spaus
dindama ir to garsaus lietuvių so 
listo nuotrauką. Ką nuveikė per 
sekančius 20 metų filmų, tele
vizijos pasaulyje?

Didžiausias kailių 
pasirinkimas (Y^ 

P®-® vlenlntelj

HELP WANTED — MALE 
D«rt>ininky Reiki*

, " AUTOMATIC' SCREW 
AĮĄCHINE OPERATORS

' '' Men to Set Up and operate 
No. 00G — 0G-No. ^G 

Automatic Brown & Sharpe Machines 

LD SCREW MACHINE PRODUCTS 
1321 N. Wood St. — Chicago 

PHONE: 276-13-12

EAUJI'.^OS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .’U AKYSE 

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

I HOMEOWNERS poucy
Call Frank Zapolis 
32O8’/i W.9Sth St.

GA 4-8654

r 1
STATE FARM

tMTWRANC.^




