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Libane vėl-'karas
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labai nepa 
sovietų ka

COLOMBO ŠEIMOS ŽUDIKAI 
ŽINOJO KUR BUVO PINIGAI

. Pašto administracija nekalba 
apie .geresnį xir greitesni patar
navimą, bet bando mažinti išlai
das, uždarinėja pelno, nenešan- 
čias pašto stotis *ir atleidžia ne
tinkamus tarnautojus,-. Vadovy
bė stengiasi pagerinti patarna
vimus, bet. labai sunku gauti są
žiningų darbininkų. enieji paš
to tarnautojai buvo sąžiningi ir 
labai pareigingi.

Bolger apskaičiuoja, kad šiais 
metais’ pašto- įstaiga turės vieną 
bilijoną dolerių nuostolių, nes 
viskas žymiai pabrango, bet paš
tasnesirengiaužsidaryti.

Over One Million Lithuanian 
In The Untied Statei

Sofija paliko du sūnus: Algir
dą Pocių Denveryje ir Bruno Po
cių Dolton. Ulinojuje. Be to, 8 
anūkus ir 2 proanūkus. Ji turė
jo ir brolius gyvenančius Ame
rikoje. Matyti, kaip amerikie- 
tiki laikraščiai rašo, ji, bėgda
ma nuo caro priespaudos, kuris 
buvo okupavęs Lietuvą, 1912 m. 
atvyko Į Ameriką broliams pa
dedant.

o pa 
klausyti I.

BEIRUTAS. —-"Musulmonai ir 
krikščionys Libano kalnų mies
teliuose vėl atnaujino karą ir 
krikščionių lyderiai žada pra
šyti, kad kieno nors kariuomenė 
iš šalies atvyktų taikos prižiū
rėti. Jungtinių Valstybių spe
cialus pasiuntinys Dean Brown 
pareiškė, kad JAV marinai jo
kios intervencijos nedarys. Nau
jai išrinktasis prezidentas Elias 
Sarkis matėsi su pasitraukian
čiu Suleimanu Franjieh, kurs 
pareiškė Šarkiui, kad jis pasi
trauks’ greičiausi, ateinančią sa
vaitgalį.

licijos suimtoji ir teisiamoji Pa
tricija Hearst blogai jaučiasi, 
nes jai susimaišė gijos, — sako 
advokatai' — ji jokiu būdu ne
gali stoti Į teismą iškeltose by
lose. ■.

spėja bu- 
Prezidento 
nuomonės,

Minėto banko taryba aiškina, 
kad naujų namų kainų šuoliais 
kilimas vyksta .dėl to, kad pa
siturintieji savo namus parduo
da ir perka naujus, geresnius 
brangesnius namus, o senuosius 
nesiskubina parduoti, laukda
mi, dar geresnių kainų.

Mirusi Sofija Pocienė dovano
jo savo kūną Kolorado univer
siteto medicinos fakultetui.

(“Littletton Independent”)

CHICAGO. — Policijos pra
nešimu, praeitą savaitę nužu
dytoji Frank Colombo šeima na- 
mies laikydavo stambias pinigų 
sumas iki $30.000 ir net $40.- 
000 grynais pinigais. Colombo, 
jo žmona Mary/ 40. ir sūnus Mi
chael,. 13 metų amžįaus, praėju
sią savaitę buvo rasti nužudy
ti savo namuose Elk Grove Vil
lage. Koronerio nustatyta, kad 
nužudytieji buvo kankinami; ma
tyti žudikai norėjo daugiau pi
nigų. Taip pat patirta, kad Co
lombo buvo “tylus” narys dvie
jų. neaiškių Chicagos firmų.

LA CORUNA. — Tanklaivis 
su 100,000 tonų /nevalytos naf
tos gabendamas iš Persijos įlan
kos'įplaukdamas į La Corouna 
uostą atsitrenkė į po vandeniu 
esančias uolas ir užsidegęs nu
grimzdo. Kelioms valandoms 
praėjus kelių stiprių sprogimų 
tanklaivis buvo perplėštas. Nors 
degantį aliejų gesinti ir jūrą nuo 
taršos ginti pavartotos visos tu
rimos priemonės, bet prisibijo- 
ma, kad ta nelaimė labai atsi
lieps į aplinkos švarą.

Liga polymyalgia
1 paklausimą kas yra polymy

algia rheumatics Dr. George 
Thosieson per spaudą paaiškina, 
kad myalgya reiškia raumens, 
skaudėjimą, o’ polymyalgia, dau
giau negu vieno raumens skau
dėjimą.

Ta reta liga apserga senesnio 
amžiaus žmonės, iš jų apie 90 
nuošimčių moterys. Jaučiamas 
skausmas 'ir sustyrimas nuga
ros, sprando, peties, šlaunių rau
menų ; negana skausmo ir susty
rimo^ ta liga dar sukelia tempe
ratūrą, svorio mažėjimą ir de
presiją. Tos ligos priežastis ne
žinoma. Didelis pagerėjimas pa
juntamas vartojant mažomis do
zėmis kortizono (cortisoneį deri- 
vatyvą.- Polymyalgijos savybė, 
kad ji gali išsivystyti palengva 
arba staiga užpulti: sveikas žmo
gus vakare nueina gulti, o rytą 
metą atsikelia sustyrąs ligonis.’

BEIRUTAS. — Vėl atsinau
jinusios kovos visame Libano 
krašte sugriovė viltis susitarti 
dėl taikos Libane kai Sovietų Są
junga įšfln|b į ginčą dėl Sirijos 
intėrveftčijds. Trečiadienį atsi
naujinusiose - kovose Beirute, 
Tripblyje’ ir Libano kalnų srityje 
daugiau-kaip 50 asmenų užmuš
ta ir .150 sužeista; Kairiųjų ara
bų vadas Kamai -Jumblatt buvo 
susišaukęs pasitarimą su saviš
kiais dėl tolimesnės padėties, 
bet buvo skubiai pašauktas ir iš
vyko pas Sovietų ambasadorių 
Alekshndrą Soldatova. Politi
niuose sluoksniuose kalbama, 
kad Sovietų Sąjunga bandot pa
spausti Jumblatą, kad kairieji 
taip karštai nesipriešintų Siri
jos pastangoms siekti taikos ir 
nereikalautų Sirijos tuojau ati
traukti iš Libano savo kariuome-

Tokj pavadinimą dėjo ameri
kietiški vietos laikraščiai mirus 
Sofijai Pocienei gegužės 12 d. 
Kolorado valstijoje, švedų ligo
ninėje Littleton vietovėje. Ji 
mirė sulaukusi 78 m. mažiaus.

Sofija Pocienė buvo gimusi 
1898 m. balandžio 19 d. Kaune, 
iš kur ji 1912 m., eidama 14 me
tus, atvyko į JAV ir apsistojo 
Čikagoje, bet 1969 m. ji išvyko 
į Kolorado valstiją. Ji buvo su
kūrusi šeimos židinį su Ch. K. 
Pociumi, 1920 m., kurs mirė' 
1969 m.

Daugelį nustebino sovietų val
džios nutarimas pasirašyti su 
JAV strateginių atomo ginklų 
kontrolės sutartį. Jau kelinti 

! metai tuo reikalu ėjo pasitari
mai, bet niekad rusai negalėjo 
susitarti su amerikiečiais. Ame
rikiečiai reikalavo aiškiai nusta
tyti strateginių ginklų kiekį ir 
įvesti tarptautinį tų ginklų tik
rinimą ir pamatyti sandėlius. So
vietų karo vadai nesutiko su šiuo 
reikalavimu. Brežnevas buvo pa
sižadėjęs šį klausimą išspręsti 
iki Helsinkio,konferencijos, bet 
jis nepajėgė to padaryti. Helsin
kyje prezidentui Fordui jis pa
sakė, kad jo bendrudarbiai dar 
.neleidžia jam daryti tokios nuo
laidos. Tada prezidentas Fordas 
jam pasakė, kad tokiu atveju 
nebus jokios strateginių ginklų 
sutarties.j >

Savaitės pradžioje Sovietų vy
riausybė pranešė Washingtonui. 
kad sovietų valdžia jau sutinka 
pasirašyti aptartus strateginių 
ginklų kontrolės paragrafus. 
Praeitą trečiadienį Amerikos am
basadorius StoesseL ir sovietų 
krašto apsaugos ministerio pa- 

Į vaduotojas Igor D. Morochov 
padėjo savo inicialus po susita
rimu. Prezidentas Fordas neda
rė jokių nuolaidų, pralaukė iš
tisus metus, kol sovietų valdžia 
priėmė amerikiečių reikalavimus.

Maskvoje plačiai komentuoja
mi sovietų karo vadovybėje pa
darytos pakaitos tuojau po mar
šalo Grečkos mirties. Sovietų ka
ro vadai buvo Įsitikinę, kad vy
riausiu karo jėgų viršininku bus 
paskirtas maršalas Jakubovskis, 
buvęs Grečkos pavaduotojas, bet 
partijos politinis biuras pasky- 
trė atomo srityje visą laiką dir
busį inžinierių Dimitri jų Us
tinova. Pradžioje buvo gan
das, kad pats Brežnevas norė
jęs tapti sovietų karo jėgų vy- 

I riausiuoju vadu, bet jis pasirin
ko atomo energijos specialistą 
Ustinovą. o pats pasiėmė sovie
tų apsaugos komiteto pirminin
ko pareigas. Visi sovietų karo 
vadai prisaikdinti klausyti vy
riausio kai o jėgų vado, genero
lo ir minysterio Ustinov 
tarimais pasižadėjo 
Brežnevo.

Brežnevas buvo 
tenkintas aukštąja 
ro vadovybe, kai pastaroji pri
vertė ji pakeisti planus darbi
ninkų gyvenimo standartui pa
kelti. Pagerinimai darbininkam 
buvo panaudoti karo galiai stip
rinti.

ITT prisipažįsta
• NEW YORKAS. — ITT tele
fonų bendrovės akcininkų susi
rinkime, jos prezidentas H. S. 
Geneen prisipažino, kad bendro
vė 1970 tn. yra pasiuntusi į Či
lę 350,000 dol. tikslu paremti de
mokratišką judėjimą prieš ko
munistus. —.okia politinė pini
gų dovana, pasak direktorius, bu
vo visiškai legali ir neprieštara
vo Amerikos bei Čilės įstaty
mams.

Prtiidenfis Fordas nenusimena 
net ir tuo atveju, kai pralaimi pirmi* 
nius rinkimus. Jis yra įsitikinus, kad 
didelė raspublikony dauguma duos 
jam pakankamai atstovų, kad partijos 
konvencijoj jis gaus nominaciją pre
zidento pareigoms. Dar yra visa eilė 
valstybių, kuriose respublikonams 
teka pasirinkti — Fordą ar buvusi 
Idna artfH^ Jtaeganą. ? .

UDINE. Italija. — Gegužės 
12 d. pasikartojęs Italijos šiau
rinėje vidurio dalyje, ir net Grai
kijoje, turėjoJ'smūgius, kurių 
stiprumas siekia 5.4 Richterio 
skalės. Pasikartojęs žemės dre
bėjimas, be sugriautu poros baž
nyčių ir, vieno muziejaus, dides
nių nuostolių nepridarė ir ne
užmušė žmonių, bet ekspertai 
sako, kad po šitų pasikartojusių 
7 smūgių, reikia tikėtis stipraus 
žemės drebėjimo laike kelių mė
nesių. Triesto, stebėjimo stoties 
seismologistas Fr. Giorgetti pa- . 
reiškė: “Aš negaliu nuneigti, 
kad lafks nuo laiko bus- stiprių, 
žemės drebėjimų”. " >

Prie sugriauto miestelio Uccea 
di Resia Jugoslavijos pasienyje 
negalima privažiuoti, nes nuslin- 
kę kalnai užgriovė visus kelius.

Sugriautas vietas lankyti ir 
susipažinti su žmonių' nelaime 
rengiasi Amerikos vicepreziden
tas N. A. Rockefelleris. Ta pro
ga Italijos komunistų laikraštis 
prikiša, kad Rockefellerio apsi
lankymas yra politiškai pagrįs
tas. Viceprezidentas į Italiją iš
vyksta gegužės 13 d.

Komunistai griauna 
Suomijos vyriausybę

HELSINKIS. — Suomijos ko
munistu partija, kuri dalyvau
ja penkių partijų-koalicijos vy
riausybėje, - pasipriešino planui 
'pakelti dviem nuošimčiais mo
kesčius, kad galėtų išlyginti 
$500 milijonų deficitą, numato
mą ateinančių metų biudžete. Mi- 
nisteris pirmininkas Marti Mie- 
ttunen pareiškė, kad. kitos išei
ties nebuvo, kaip įteikti preziden
tui Urbo Kekkonen atsistatydi
nimo raštą, kad prezidentas ga
lėtų susitarti su partijomis dėl 
naujos koalicijos. Suomių val
džios koaliciją sudarė socialde
mokratai, centro partija, libera
lai, švedų’liaudies partija ir ko
munistai.

Nuo Suomijos- nepriklausomy
bės 1917 metais paskelbimo ši 
vyriausybė buvo 58-ji.

DETROITAS. Mich. — Chrys
ler bendrovė praneša, kad padidė
jus didesnių automobilių parei
kalavimui, rųgpiūčio mėnesyje 
numato Belvidero auto gamybos 
įmonėje. Ulinojuje. pradėti auto
mobiliui gaminti didžiuosius, 
dviejomis pamainomis.

Dabar Belvidero auto gamy
bos įmonėje padaroma didelių 
auto mašinų 480 j dieną. Numa
toma rugpjūčio mėnesyje paga
minti 720 per dieną. Belvidero 
įmonėje dirba 3.700 darbinin
kų, bet padidinus gamybą, pa
pildomai bus priimta dar 1.200 
darbininkų. 1974 m. Belvidero 
įmonėje jų dirbo 5.100.

Sovietų-karo vadai neleido Brežnevui 
pasirasyti atomo ginkly sutarties

MASKVA., Rusija. Politiniuos^ ir sovietų karo sluoks
niuose plačiai kalbama apie vykstančiąs paskaitas sovietų aukš
toje karo vadovybėje. Brežnevas nenuvyko į partijos jam su
ruoštą pagerbimą, bet jis, įsivilkęs į naujai užsakytą sovietų mar
šalo šešiakampę uniformą, atvyko į partijos centro komiteto po
sėdį. 'Partijos centro komiteto nariams jis norėjo pasakyti, kad 
visus karo reikalus sprendžia jis, o ne kiti maršalai ar admirolai.

Buvęs kino artistas Ronald Reagan jau turi 413 atstovu 
ruošiamai'respublikonu konvencijai, tuo tarpu prezidentas 
Fordas ti^*i tiktai 333 atstovus. Reagan turi 80 atstovu 
daugU.au/ negu prezidentas. Bet dar yra 323 atstovai, 
kurie nepasirinko, už kurį partijos kandidatą duoti savo 
balsę, palį jy gali gauti prezidentas Fordas, o kiti gali 
nutarti tealsuoti už Reaganą ar kuri kitą partijos kandidatą.

Paneigia kyšius
MILWAUKEE. — Verty

bės . popierių priežiąros ko
misija yra iškėlusi Washingto
ne tetsme bylą, kaltindama 
Schlitz Brewing bendrovę, kad 
ji Amerikos rytų pakraščiuose 
papirkinėjusi restoranų vedėjus. 
Bendrovė, žinoma, .visą tai panei
gia.

; . CINCINATI, OHIO. — William P. Bolger, pašto viršininko 
pavaduotojas, pasakoja,, .kad netolimoje ateityje teks dar kartą 
pakelti pašto ženklus u^ laiškų persiuntimą. 'Pašto administra- 

-cijja jau ne viei^ą kartą šį klausimą yra svarsčiusi. Tuo tarpu 
, dar nežinia, teks kelti 2,^ o gal ir _’3 centus, bet nuo spalio pra- 
.džios teks'pakelti. ' - .

— • Prokurorui ji išpasakojo 
viską, kada ir kuris “simbiozinės 
armijos karys” atlikinėjo “žyg
darbius”. Ji prokurorui pasakė, 
kad buvęs marinas W. Harris 
ir dabartinis “armijos vadas” 
kartu su kitais ja nągrobe iš bu
to ir 6 savaites laikė drabužinė
je. Kai ii protestavo ir spyga
vo. 'tai jis ją gerokai* apkūlęs.

Kai .prasidėjo Patricijos teis
mas, .tai -like “Simbiozinės ar
mijos” kariai sprogdino josios 
tėvų pastatus. Ji papasakojo, 
kas ruošė ir planavo Kalifornijos 
bankų apvogimus. Pinigu

WASHINGTONAS. — D. C. 
— Buvo norėta gauti iš Ameri
kos valstybės iždo pinigų sekso 
tyrinėjimams, t. y., kokios Įta
kos, neigiamos ar teigiamos, su
daro marijuana arba kanapės 
seksui, jas rūkant ar kitaip var
tojant./ Laimė, kad senatoriai 
tokį reikalavimą atmetė.

KUR IR KAIP LINKSMINASI 
? SOVIETŲ VIRŠŪNĖS
MASKVA. — Keli aukšti so

vietų pareigūnai nuteisti iki 15 
metų kalėjimo už išleidimą 
$500,000 valstybės lėšų statant 
prie Volgos upės puošnių “slėp
tuvę”, palocių stiliaus rūmuo
se aukšti valdžios asmenys geria 
vodką užsikąsdami ikrą ir stu- 
rio (sturgeon- žuvies patieka
lais. ‘ Malonumams patarnauja 
“importuojamos” jaunos “šeimi
ninkės”. “Slėptuvės” rūmų , kam 
bariai išdabinti freskomis ir 
marmuro papuošalais ir didelių 
Šunų saugomi.

“Literatumiąją Gazeta” pra
neša, kad trylika, asmenų nu
teisti po 15 metų kalėjimo.

Naujų namų kainos 
kyla kasmet 22% 
WASHINGTONAS. — Fede

ralinio Namams Paskolų Banko 
taryba skelbia, kad nauju namų 
kainos metų bėgyje kyla 22 nuo
šimčiais. Vidutinė naujo namo 
1975 metų vasario mėnesį buvusi 
$38,000, šiemet vasario mėne
sį buvo $43,000. Vidutinė nusta
toma kuomet už pusę-parduoda
mų namų gaunama daugiau, už 
kitą pusę žemiau nustatytos

Nustatytos 1977 m. 
valdžios išlaidų ribos

WASHINGTONAS, — Sena
tas .savo trečiadienio posėdyje 
65 balsais prieš 29 nustatė ribą 
kiek valdžia gali išleisti 1977 me
tais. Ta suma yra $413.3 bilijo
nų, $17.5 bilijonais daugiau ne
gu prezidentas Fordas reikalavo. 
Deficito Kongresas 
siant $50.8 bilijonų, 
administracija yra 
kad deficitas sieks 
jonus.

Rabinas nori taikos
YJEL AVIV: — Izraelio prem- 

jeraš/Yifzįak ’ ,Rabin: ’ pareiškė 
viltį, kad' Sirija, galbūt, sutiks 
Šiemet derėtis su Izraeliu dėl ka- * - ' s *»-. ' - •*
ro baigimo. Dabartinė Sirijos 
padėtis arabų pasaulyje teikianti 
jai galimybę užimti nuolaidesnę 
pozicifa ir rezultate Egiptas, gal 
būt. sušvelninsiąs savo laikyseną 
taikos derybose. “Galimas daik
tas. kad tos dvi valstybės (Sirija 
ir Egiptas) sutinksiančios pra
dėti derybas karo padėčiai baig
ti. Bet trečios valstybės pagal
ba tokiose derybose būsianti rei
kalinga. Nors Yitzakas neišvar
dijo, bet niekas neabejoja, kad 
jis galvoj tudėjo Jungtines Ame
rikos Valstybes.
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Naujos Juodžių 5vi£iHantų gru
pės patruliuoja šią apylinkę iki 
ankstyvo ryto ir sako, jin but 
reikalas, jie gali gauti ekstr> 
CB patrulių automobilių iš ki 

| Įtapus geležinkelio bėgių, kui 
lyra daugumoje juodžių kpgy-

■

Pataisos 
Dade ap- 
nuo Mia- 
ten nėra 

kaip

i stocky 
mĄmenca.

Join the Payroll Savings Pkn.

CHICAGO, ILLINOIS 5CS0S

Phone: VIrgida 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

iri jo ryžtui šią apylinkę išlaiky
ti baltą.

Bet juodžiai yra pasiryžę šio
je apylinkėje pasilikti labiau ne
gu daugumas baltųjų, rašo Tri
būne. .

Jau nuo 1971 metų baltieji gy
ventojai Marketparke kalba -Ši’

Pirmajame tomo yra 

Abu tomai minkštuose

bet. baimė ir nepasitikėjimas di
dėja-ir vienas po kitam žmonės 
sako, “Mes turėsim išsikelti, jei 
juodžiai čia atsikels”.

Jefferson Ave., prie Woodward 
Ave. Garažas saugomSs sargų 
Prašoma’ nesivėluoti; neš • koū’ 
ceritas prasidės 3 va! puhktuir 
liai. " ' A. Sukauska-jL

NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— FRIDAY, MAY 14, W

2212 WEST CERMAK ROAD

Petes Kazaxavskas, Prettiest

HOURS: Mon.Tue.Fri.9~4

Why should you join the K 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll fold out later.

Chicago Tribune pirmadienio 
laidoje įsidėjo savo bendradarbio 
Sean Toęlan reportažą apie pa
dėtį Marketparke, “Blacks pa
trol streets to curb racial ten
sions”, kurs pradedamas rasis
tiniu tonu, palaikant vienos ra- 
■ės aspiracijas ligi šiol vienų bal
iuj^ gyventojų apylinkėje.

Norimieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti ėek; Arba Monet 
rrde^i - ..

X M E RI k ()S IJ ET L V ą JSTO RIJ OS I) R A t GMOS 
vardu ir pasiųsti: 7.

1739 So. Halted SU. Chicago, III 6G60>

dideli puslapiai, daug nuotraukų 
H virbeliai J4.00, minkšti 
kiekvienam lietuviai ypač tremtiniui: Crėttau- 
•bėjui, siuntusiam siuntinius f Vokietiją ir ki- 
ietas. Knygų pasilsime adresatui, jįi pHsitjh 
°kj 'irba Money Orrferį tokiu adresu:*1*

i : . t Ą D I E.Š ■' A 'JT- B « E » ĖMĘ X. <
| Hair formula JIB iš Patellfed-G^r^atėed in 'Switzerland and'W 

Registered in USA, Canady Itėures Dandruff, FsUingr,
g Hair, Itching scalp, Splitting «nda strengthening HAIR, Root 
| growth, and restoring NATURAL* HAIR COLOR. Using JIB you 
S will never be BALD or GREl?* 106% Guaranteed. Listed in

Druggist Red-Blue. Book. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
g- JIB LAB.: J & J, 2557 W. G&h SL, 1640 W. 47th St^Scv50th 
$ Ave. & 14th St., Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave^ 2834 No* 
| Milwaukee Ave., Chicago, / SL'< 3IB Medicine Lfcąufd 8 ož^

16 week supply — $6.00. Money Order,? postpaid. „Send Todays *
JIB LABORATORY, 1437 So. 4^tfc CICERO, ILL. 60650- v

bus talpinami kur nors kitur.
“Mes turimfe. šayo ^filosofiją.’, 

sako Ingram, "^ėvynias dešimt 
astuoni procentais šitų vyriokų 
bėgyje dviejų metų bus atgal 
gatvėje. Negalingą jų. gi; užra
kinti ir su jais elgtis,. kaip su. 
gyvuliais.-

?¥įra nemažai žinomų, Kurie
* * * * j 'r **■" 4 \

piktinosi tuo, kad pašę mus taip; 
gražu. Bet mes randame, kad 
pamažu šita atmosfera-labaį pa
deda reabilitacijai, pataiso.,žmo
gų. Turime vilti, kad jaunuolis 
už pirmą nusižengimą patekęs į 
šią instituciją ir čia. pagyvenęs, 
nebenorės gyventi kitaip.

aad 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

kitas, baltas vyras, sakosi 
per senas keltis kur kitur, bet 
yra baimės apimtas. Ir motinos 
turi baimės. Viena juodoji mo
teris sako, kad jos vaikai bijosi 
eiti gatvėn žaisti nuo pat šei
mos atsikėlimo j tą apylinkę 
prieš šešis mėnesius. Kita pa
sakė i • “Ki ekvieną rytą apžiūriu 
ar neišpaišytos svastikos... Mes 
čia gyvename nuo praeitų metų 
rugpjūčio, ir aš antrą'kartą taip" 
nebepadaryčiau”. Kita .pasa
kė, ka<| baltieji keliolikąmečiai 
rėkauja naciškus šūkius ir jos 
vaikas grįžo iš mokyklos su nu
laužta ranka. ■

The Payroll Savings Hari 
makes it easy. Because an 
amount y ou choose is auto
matically set aside from'ž - 
each pay check to buy U. S,' 
Savings Bonds. That wa5į — 
your savings build,year 
after year. . '

investigatori us Del tea Ervine 
sako: /‘Incidentų skaičius rodo 
kaip .rimta yra padėtis. Ji yra 
pavojinga ir mes stengiamės ją 
suvaldyti”. Juodieji ir baltieji 
gyventojai, kurie nesako savo 
pavardžių, prisibijodami keršto, 
tuos incidentus patvirtina. .

•' į ''' v į - '. - : ' r-

“Pęr pastaruosius du inėrie- 
sius įvyko du bombų sprogimai, 
buvo šaudoma į pamuš,* sieno
se išpaišomos svastikos ir per 
laingus mėtomi vidun akmenys”.

Balta moteris pareiškė, kad 
ji išsikelia iš tos-Apylinkės, —

tomorrow, today will be" <
■ ij./.A

Xtw B Baxh pay 6% tabentwfcM
**a

Wb® Deeded, they caa be cm) pd etyemr ’ 
baak.JstercaC is not wbjeet to stotecr loa^i’ > S'iJ-- » -- ---

Visame kolonijos plote! patru
liai arba sargai važinėja visas 
?4 valandas paroje. Apsauginė
je spygliuotoje tvoroje yra išve
džiotos vilos, kurios tarnauja 
aliarmo sistemai. Televizijos ka
meros yra išdėstytos .visame. 40 
akrų plote. Ir dviguboje tvoro
je Įruošti skustuvo aštrumo 
Įrengimai, kurie sutvįrtiiĮa ap
saugą.

Ir kai bus užpildyta ši Insti
tucija, joje galės tilpti 300 Įna
mių. Visi bus papildę tik pirmą 
nusikaltimą (vidutiniškai 22 
metu amžiaus, nusikaltim'as dau-

— narkotikai). Nuteis- 
didesnius nusikaltimus

Jau Run> laika* at*pausdinią ir galima gauti Knygų ‘-rirtkcji

šviečia modernios pataisos kolo
nijos vaizdą. Ar psichologijos 
laipsnius turis globėjas sugebės 
tinkamai išauklėti jaunuolius, 
tik netolima ateitis parodys.

tarnavęs čia 21 mėnesį, sako: 
“Maistas <ia puik ns, paruoštas 
gerai. Kiaušiniai kiekvieną ry
tą. Per paskutines keletą dienų 
gavau du kartu po bryzą mėsos”.

Kitose institucijose, atrodo, 
niekas nesidomi kuom jus mai
tina ir ar jūs sotūs ar ne? Čia 
kiekvienas atlieka savo darba

aicr.'O Abrose knyga apraunu paskutinių au. 11869-L959? ni£tq 
Jhnragus lietuvių gyve miną ir jų atliktus darbus 664 psl _ KėiTis 
CW. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolbnijos, jų suorganizuotos šaipos draugijos, statytos Laž- 
nycios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro^draugiįu,.;48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesnių žmohhį biografu 

Duoti dokumen'ai Katalikiškų^ >ocailistimų, laisvaJOEhtŠkų t if 
Kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Ingramas apibudina, kad mai
stas Pietinės Dade apskrities ko
lonijoje toks pat, kaip ir kitose 
Federalnės valdžios institucijo
se. skirtumas tik paruošime ir 
patiekime.

Patalpose 158DI S W 137th 
Avė. kiekvienas Įnamis tų4*i savo 
kambarį, lovą, rašomą/} stalv, 
lempą ir privatini tualetą. Pen
kiolika Įnamių užėmė patalpas 
tik pereitą savaitę, kai buvo ati
darytos patalpos. Daugiau jau
nuolių atvyks ateinančiomis sa
vaitėmis, — sako Ingramas.

Iš Įnamių reikalaujama dirb
ti astuonias valandas i dieną ar
ba lankyti klases 4 vai. ir dirbti 
likusias 4 vai. Yra susitarta su 
Miami universitetu mokyti gy
domąjį skaitymą ir amatų, jei 
to jaunuoliai pageidauja.

Darbas susideda iš aplinkos 
rražinimo, virtuvės darbų, vamz
džių priežiūros ir taisymo, ama- 
Ki praktikos ir panašiai.

— Apsauga nenešioja ginklų. 
Ir jeigu mums ginklai reikalin
gi, męs galime įų gauti., — aiš
kina Ingramas. Jei mums rei
kalinga šerifo įstaiga, federa- 
liniai maršalai ar FBI, mes ga
lime gauti. Bet aš manau, kad 
jie mums nebus reikalingi.

Tai šitaip vietos spauda

tikri, vietoje geležimis ap- 
langų, kaip kalėjime, čia 

neoeršaunamo, nepramuša- 
stiklo langai. - “Jūs galite 
kūju mušti ir jie neduš”, 
globėjas I ngram a s.

muolis, kuris yra nuteistas 
lėtus kalėti už konspiraciją 
kymą narkotikų ir jau ati-

DETROIT; MICH.
> 1 d- T y.’ * . -

Čiurlionio ansamblio ;koncertas( 
jau Čia pat . .

Bicentennial Komitetas kvie^’ 
čia visus Detroito ir apylinkių 
bei Windsor© lietuvius ko sVait?-' 
tingiausiai dalyvauti taute di
džiuliame koncerte. Savo-'daly-' 
vavimu parodysime amerikfd 
čiams, kad : mes esame skaitlin
gi ir ^vieningi, ’-y* J : •

• - , i ” - — ’Ii -* h'

Važiuojantiems autpmąginp-. 
mis j čiuiįUpnio koųc^ųjęeg^ 
žės 16 . d. jgąlįma-, .
parkinti ipo?ęminįani€^ng.aEažei.. 
Garažas buę atidarytas jųio 2,va4-

Brof. Biržiškos

N U J U L I E TUVI š k Jj D
( N YG V ISTORIJA .

208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
viršeliuose parduodami uŽ $4.00, d kietuose 
viršeliuose ui $6.00.

Abi knygai gausTte, jei pinigus pasiųsite tokiu adratuir—----

Agronomui Jonui Bertašiui 
mirus ir Jonui Tijūnui po žmo-] 
nos mirties iš Tarybos pasitrau-f .................. ..
i i x k ' !cius smurtingu rasimu mciden-kus,. naujais .direktoriais .buvo. „ v ”
pakviesti, operos solistas, Vys '♦» -Sea-'1 T“°lan'. 
f. n .. . ( .- Policijos mvestigacija yra ei-cm veikėjas Algirdas Brazis, , . , , ✓ • »- , ,,. . _ .yisuomeniniiiSpr. Vytautas g0Je “ ^. apylinkes santykų apyhnke yra baltųjų apylinke, 

Dargis ir Antanas Plausihaitiš. j 
Šiuo metu Taryboje yra dvyli
ka-direktorių. ,ų

Čiurlionio Galerijos, Ine.
Informacija

“Nenaudojant geležimi apkal
tų langų. Federalinė Administra
cija sutaupo vieną milijoną do
lerių. Visa kolonijos statyba ka-i 
navo aštuoni milijonai dolerių”, 
sako Ingram.

“Apsauga čia yra tokia pat, 
gal net geresnė, nei kitose Insti
tucijose”, sako jis, “bet pigiau 
kainuoja”.

’’ ■ ’.... .

“...rasistinio smurto vaiduo
klis vėl kelia galvą Marquette 
Parke. Trys baltieji jaunuoliai 
nraėjusią savaitę buvo apkaltin
ti dėl padarytų nuostolių svai
dant akmenis į automobilį, pri
klausantį juodai moterei, kuri 
prieš vieną mėnesį atsikėlė į na
mus 72 bloke South Bell Avė”, 
pradėdamas Tribune straipsnis, poros blokų yra Amerikos nacių 

'šį kartą skirtumas buvo tas, partijos vietinio skyriaus vy- 
kad tuos vaikinus sugavo ne po-' riauioji 'būstinė, tęsia korespon- 
licija, o grupė juodžių vyrų, ku-! dentas, primindamas, kad pra- 
rie iš' savo tarpo suorganizavo 1 eitais metais rugpjūčio mėnesį 
patrulius ir važinėja daugumo-; Marketparke nacių lyderis Frank 
j e baltųjų gyvenamoje apylin-‘ Collin buvo sušaukęs daugiau 
kėje ir bando suvaldyti situa

PASIKEITIMAI ČIURLIONIO ' ei ją, kuri policijos ir rezidentų pritarė jo prieš juodžius šūkiąms 
GALERIJOS DIREKTORIŲ Tisitikinimu yra “ekspliozyvi”, 

TARYBOJE ' tai yra “bet kada gali sprogti”.
“Chicago Lawn-Marketparkas 

yra rasiniai kintanti apylinkė ir

ai 9cs
the best way to savej-egularty!

JUObžIU PATRULIAI MARKETPARKE
Juodžių per jėgą skverbimasis sukelia 
nerimą tos apylinkės gyventojų ta^pe

M. TAMULĖNAS - , .

PRABANGA PATAISOS KOLONIJOJE, 
NĖRA GINKLUOTU SARGYBŲ '

i vieta bet kam gyventi
■ 3 manyti, kad tai pietinės
■s kondominiurnas apžel-
'ole kalneliai, pavasariu 
lis ežerėlis, centralinis 
minimas, kiekvienas kam- 
"uri langu su gražiu regi- 
iygoms pritaikyti baldai, 
s iškloti poilsio kamba-

Ta'?‘au ten jūs mato 
liuct vielų tvqra.

v ra FeJeralinė 
In-ti’' \*Da Pietiniame 
skrit’ ;e, kiek i pietus 
mi, 7 loridoje. Bet gi 
ge’e^i ^i apkarstytų lan 
kad kalėjime.

V’e^jje to, ten yra televizijos 
stufi’a laukę gausi žalumynų 
a ug r? e Y i a. kaf eteri joj e keps
niui ■ 3" metų amžiaus globė
jas eu trim psichologijos moks
lo 1 n ^niais. j.

Paklaustas vienas Įnamių sa
ko: “ š praleidau gana ilgą lai
ką Federalinės Pataisos Namuo
se Taląhassee (Floridos sosti 
nė) i " ten nieko panašaus nebu
vo. č.:a iš viso nėra kalėjimo at
mosferos ir daugiau panašu i ko-

Kie.w i‘-’i;.s kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu-
vu gerbm ;> priva<o >usipazinli si žemiau įsvardiniomis Knygomis 
Čia suminėtas Knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas K apačirtskas, SIAUBINGOS DIENOS. Afstmmnnai aplei 
Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo tiolševiku ir gyvenimą trėmimui stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Daba 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir .patvariai isikurusio asmens istorija, Knyga gausiai iliu 
> ruo‘a 300 psl. Kama 7 dol *

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorf bu\o Vimiuje Trakuoe. Druskininkuose, Kaune. NandaK:uose 
K.aipcdojc ir Palangoje Va.7iu<. aprašymai, ka ji ten mate, kokias 
salbas girdėjo ir ką jai žmorp< pasakė 95 nsl. S1.50 Yra taip oai 
išversta ; anglu Kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 I «em 
\a Įspūdžiai Piusmilnta f<-m nuotraukomis. 331 psl. S3 (K)

D. Kuraitis KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
mriaus pastabuma neapgauna Inuiristo ir agHprnpo propaganda bei 
ižmaskavimai Abi knygos para>vios lengvu grazw sulimw

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

Vincas Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1 50

Šie ir kiti leidimai yra gaunam;
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

v*ia arba ufsakint oa«t<» 4r
*»Vį ar p’^’Qine r«rl> 2

čia vis tik yra kalėjimas. Ir 
kam' ariai. kur Įnamiai gyvena, 
skait 'ma vienutėmis, kaip kalė-

venta apylinkė, pavadinta “Echo
town”. Taigi, iš “Echotown” bu
vo tas kontingentas, kurs praei

; '. R&P STRENGTHEN
. AMERICA'S . PEACE POWER , 
;—BUY U.S . SAVINGS BONDS d

Ilgamečio BALFO pLmminko.
prelato J. B. KONČIAUS knyga . «

\ĮSIMINIMAI Iš BALFO VElK^fe

____________ .______________ r / ■;.. . ; : r t;-- • < <

r 1 " ----------'^Z-111-1 «



Jonas Jokubonis

M. Šileikib iliustracija Orintaitės knygai

žo kūrinių pagoda

SALDUSIS CUKRELIS

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

$2.00

Taupykite
pas mus

Investavimo knygelės sąskaitos neša

n

UNIVERSAL

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

——

$3.00
$2.00

Ir ji 
būti

žiedais, šiaurės magnolija at- 
rodoj syetmgesnė, po sniego, šal- 
čĮą. Į: sulaukta kaip brangi vieš-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

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

NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI

nį, truputį didžiavosi saule per
tekusią Kalifornija, magnolijų 
žiedais, puošniu išsigražinimu. 
Magnolijos ir šiaurėje žydi, bet 
joslęantnai.ląi&įa_šilto oro, gai-

Išduodami Certifikatai, kurie neša

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-

Išrašiau šias žinias L. A. ir 
apylinkės lietuvių žiniai, o gal 
ir dėmesiui..-Pakliuvo man visas 
pluoštas žinių apie-tą trijų tau
tų radijo pusvalandi. IŠ eilės 
kiekviena tautybė pasiruošia pro
gramas, be baimės užkliūti už 
kokių varžtų. Manoma,' radijo 
transliacijų klausą 'arti pusės 
milijono kiaušytojų. Kiek aš nu
manau, tai labai vertinga ir pa
rinkta dėmesio verta informaci
ja. Ir gan .’palankiomis sąlygo
mis, kaip man papasakojo p. Gim
butienė; ji ir suka didįjį ratą, 
būdama Baltic Heritage Radio 
komiteto pirmininkė, programų 
rengėja. Dera linkėti visokios

ČIKAGA. — Čikagoje bendras 
nusikaltimų skaičius 1976 m. yra 
kritęs 1%, bet nužudymų skai
čius padidėjęs J.5.3%, lyginant 
tai su pereitais metais.

Daugiausiai nužudymų buvo 
Foster Ave. |(28), Wentworth 
(27) ir Grand Crossing (24) gat
vėse.

milžiniški plotai dykumų, rusvi, 
juodi,-pražilę kalnai užgrobia dfe 
džiausią Kalifornijos dalį; kai 
miestai, miesteliai, keliai, gazo
lino stotys, kapinės bailiai glau
džiasi plonų pajūrio ruoželiu.
\ Diena buvo graži. Aerodrome 
sutikę Marija .Gimbutenė ir Jo-

ru.-j.umoru klausytojams papa
sakojo-kokios mūsų deivės buvo, 
.kaip gyveno rungtyniaudamos 
su mūsų senovės dievais. My
lėjo, kentėjo, pavydėjo. Būsim 
ir mes patys savo dievus pasekę.

Stasė Klimaitė - Pautienienė 
nuoširdžiai įsigilinusi padainavo! 
Kad .aš našlaitėlė, muz. Kača- 
nausko; Siuntė anyta, muz. Ba
naičio; Koks tas lengvas poilsė- 
lis, muz.' Tallat-Kelpšos. Arfa 
solo paskambino Lou Ann Neil 
Budriūno Tykiai, tykiai. Subtili 
arfos, styga, reikalingajir meis
triškos rankos. Gražiais pirštais 
ir gražiu veidu praskambinta 
daina jaukiai užpildė erdvią sa
lę, publikos mielu dėmesingumu 
išklausyta?

Gal būt tik man taip dėjosi: 
niekad negirdėjau tos mūsų siel
vartą, ilgesį išsakančios dainos 
taip gražaus, kvapą - užimančio 

'atlikimo, gal geriau— išdaina
vimo. Kiek kartų ši daina vi
saip girdėtai... Net pasakyti ne- 
ąmanu. Saulėtos popietės, visaip 
tinkamoj salėj, dėmesingų klau
sytojų susikaupime; arfos šilki
niai tonai nunešė prie Nemuno 
ir instinktyviai patylomis lydė
jau: Tykiai tykiai Nemunėlis te
ka, o dar tykiau mūs" sesula ver- 
kia. O gal kartais ir ne iš siel- 
vartos veirkia? Didelė meilė, 
didelis džiaugsmas kartais išsi
veržia ašara. Budriūnas įliejo 
į ta dainą ir tai, arba apsakė. 
Maži garsai, žybtelėjimai savo 
vietoje, nuotaikoje paliečia žmo
gų kartais jautriau negu didelis 
kūrinys. Toliau užgriebus, gal 
čia tiktų ir Goethe’s pasakymas: 
Akimirka sustok, tu tokia graži 1

Ponietės programą papildė 
liaudies skulptorių dievukai, sta
tulėlės ir dailininkų: Helenos 
Žmuidzinienės, V. Igno, A. šva-

sėkmės, nes tai didelis ir neleng
vas darbas. Tokie dalykai be pi- 
nio nesisuka. Taigi ir sumanė 
Marija Gimbutienė su talkinin- 

laisviems vėjams ir kais Folklorinės Popietės vaka
ru sutelkti pinigų. Kiek tai pa
vyko, man neteko patirti, bet 
pati programa buvo (neįskaitau 
savęs i pasisekimą) buvo turi
ninga. gerai paruošta. Išskirti
nai turininga paskaita buvo ar
cheologijos profesorės Marijos 
Gimbutienės apie mūsų' senovės 
deives. Arti valandos trukusioj

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-’ 
rūpiniiną.

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_______

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

WASHINGTONAS. — Saldu
sis cukrelis arba sacharinas bu
vo pripažintas pavojingu žmo
gaus sveikatai, nes jis gali iš
šaukti žmogaus kūne vėžį. Ame
rikos maisto ir vaistų adminis
tracija įsakė išimti jį iš apy
vartos ir daugiau jo negaminti.

Abbott bendrovė, kuri daugiau
siai to sacharino gamino, papra
šė maisto ir vaistų administra
cijos, kad būtų vėl leidžiama cu
krelis gaminti ir vartoti, nes, 
pasak Abbott, nėra tikrai įro
dyta, kad cukrelis yra pavo-

Vaistų priežiūros administra
cija tačiau nesutinka draudimo 
atšaukti, nors cukrelio pavojin
gumas ir nėra pilnai Įrodyta. Ji 
tik dalinai sutiko, kad atskiri 
asmenys savo pačių atsakomy
be gali cukrelį vartoti pasisal- 
dymui, kadangi saldusis cukre
lis neturi kaloringumo.

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario 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: 

' N A U J I E N O S.

. v 1739 Šo. Halsted St, Chicago, HL 60608

'šitaij Kdiiformjdj|ątrpdb tik dar 
yjeha' gražuolė.
; -'Kalifornija grožiu'išnaši, net

Įsteigta 1923 metais. ,

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Kalifornijoj trys žodžiai taik
lūs: saulė, smogas ir Šventieji. 
Los Angeles globia šventosios 
Santa Monica, Sarita Barbara 
ir Santa Aną. Ir taip be galo. 
San Francisco supa Šventieji: 
San Carlos, £an Mateo, San Jose. 
Tai . tik pirmu tinklo traukimu 
sugavimas — daugybė šventųjų. 
Atrodo, konkvistadorai ir vie
nuoliai, pirštą pasispiaudę atver
tę Visų šven tųjų litaniją ir su
sodino šventuosius. Saugus, ar
čiau dangaus pasijunti šventų
jų, kompanijoj, 

k
Esrųi pripratęs Pennsylvanijoj 

prie indėniškų vardų: Pocano, 
Kapotis, čeroki. Skambios Penn- 
šylvanijos upės: Lackawanna, 
Sųsąųehenna, Delaware. Wil

liam Perin, iš prasiskolinusio 
Anglijos karaliaus pirko už 16,- 
000 svarų plotus nąujai atras- 
taih žemyne ir pavadino Penn
sylvania. Būdamas kvakeris, 
Pehn paskelbė dvi erezijas: krikš 
čioniui. Dievas draudžia laikyti 
vergu sir — palikit indėniškus, 
upių, kalni} ir slėnių „vardus. 
Taip pat,-kaip geras krikščionis 
— kvakeris Penn įsakęs teisina 
gai,’taikingai sugyventi su in- 
dėnais.J. bet tai jau buvo— tre
čioji erezija. z

Kaip žinome iš istorijos, ir 
konkvistadorai ir jų broliukai 
kryžiuočiai Penno erezijomis ne 
užsiiminėjo. Jie kirto iš peties, 
degino ligi šaknų ir paseilėję 
pirštą, vartė šventas knygas 
rinkdamiesi šventuosius.

L Iš -lėktuvo Kalifornija atrodo

išrinktas Lietuvių Tautinių Ka
pinių pirmininku. Jis kviečia 
visus Čikagos ir jos apylinkių 
lietuvius dalyvauti geg. 30 die
ną ruošiamose iškilmėse įniru
siems pagerbti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Blefe 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knvgos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai ir po na
šauti išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 15.00. 
Gaunama Naujienose. ‘

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So* HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

CCXCO1UJ, X. H. — Xew 
Hampshire tebepasilieka sau
giausia vieta gyventi, nors ir ten 
kriminalo d’dejimas skaitomas 
rekordiniu. Kai 1971 m. krimi
nalas bendrai JAV-bėse padidė- 
jo46.7 nuošimčiais, Xew Hamp
shire jis padidėjo 35 nuošimčiais.

NAMŲ APKALIMAS - “SITING”
Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, turėklais ir kt. įvairaus 
metalo, plastikos ir stiklo gaminius namu pagerinimui, papuošimui.

TELEF.: 778-2781

Pasipriešinimas 
rusų okupacijai

Gegužės 7 d. “Naujienos” pla
čiau aprašė Sovietų Rusijos oku
puotoje Gruzijos valstybėje vyk
stantį stiprų pasipriešinimą 
prieš rusišką okupaciją. Da
bar gegužės 17 d. laidoje politi- 
riai ekonominis žurnalas U. S. 
News and World Report tą patį 
rašo. Pasak žurnalo, pasiprieši
nimas reiškiasi padegimais, 
sprogdinimais ir demonstraci
jomis.

Gruzijos tautoje nepriklauso
mybės ir laisvės jausmas yra 
toks didelis, jog prieš antrąjį pa
saulio karą Gruzija buvo sukilu
si, pasiskelbusi nepriklausoma, 
ir daugelis jos kaimų bei mies
telių, kairiuose susikasę, prieši
nosi rusų okupacijos jėgoms. 
Tuomet Stalinas, Rusijos dikta
torius, negalėdamas jų privers
ti pasiduoti, užminavo visus tuos 
kalnūs, kur gruzinai gynėsi, ir 
susprogdino su vis-ais juose esan
čiais gyventojais — vyrais, mo
terimis ir vaikais. Apie tai rašė 
tuomeninė Europos spauda.

Sovietai giriasi, kad jie kovo
ja už tautų laisvę, Afrikoje ir 
kitur, bet pas save laisvės rei
kalaujančias tautas žiauriai per
sekioja ir naikina.

latlMIN’AI AS \

HA.MISHfRi

išdidi gašniu puošnumu, 
visomis jėgomis ryžtasi 
puošni, turtinga net iki atkak
lumo.1 Kažin ar yra Amerikoje 
kita vieta po saule ir žvaigždė
mis, kur būti- neturtingu būtų 
didesnė gėda. Gal kartais Ka- 
‘ifornija kaip anas Flikšių pa
livarko bajoras: kelnės kiauros, 
bet sermėga’ilga ir atlapai auk
su apsiūti. •- -

Man kai kas ir šiaurėje pa
sakojo, kad Kalifornijos veidai 
plačiau šypsosi ir akys links
mesnės. Kalifornietis greičiau 
□žpykstąs, bet ir atlaidumas ne^ 
pavėluojąs. Gali būti. Mane, 
uatį Angelų miesto lietuviai, į 
daug ką atlaidžiai pamojus, džiu
gino giedrumu, net nuoširdumu. 
Prelatas Kučingis man pasako- 
j6f girdi, Kalifornijoj žmogus 
gyvenąs dešimtį metų ilgiau ne
gu kur kitur. Man ilgumas — 
dar ne, pats gerumas, bet — kaip 
gyvenama ir dešimt dienų? Ka
lifornijoj išbuvau dešimt dienų 
ir, prisipažinsiu^ kelionei į dyku
mas, per smėlio kppas, — kaip 
Nidoje 
draugiškumui, man sunku rasti 
geriausią žodį.

'r S, į

Bet aš atsibeldžiau dalyvauti 
Folklorinėje Popietiėje. ■' >

Folklorinė popietė

Popietei ir mane atskraidino. 
Tą Folklorinę popietę rengė Bal
tic Heritage Radio, lietuvių, lat- paskaitoje,' vaizdingai ir su ge- 
vių, estų bendru darbu-, praėjusį 
rudenį užkurtas radijo. Trans
liacijos atliekamos anglų kalba, 
iš KCRW radijo stotes (National 
Public Radio) 89.9 FM.'iš San
ta Monicos. Translacijų laikas: 
kiekvieną trečiadienį, nuo 8 iki 
8:30 vai. vakaro.

ž i. ■ g JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

■ > ^Juozo Liūdžiaus Raštai
;: ; Sfraipąniąi, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.

* - , PETRONĖLĖS LICDŽIŪVIENĖS

, ATSDIINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
' ' 88 puslapiai. Kaina $1.00.

' Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus

•' . pinigus tokiu adresu:
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

dį ir apie koncertų salę Willshire 
EbelI. Los 'Angeles centre, gra
žiai įgludinta gan , erdvioj ap
linkoj. Važiuotiems yra kur žir
gus pastatyti. Akustika labai ge
ra. Sumanūs rengėjai pusračiu 
sustatė kėdes, tarp dviejų ko
lonų programos atlikėjams sta
lą"’ įglaudė. Atrodė šeimyniškai, 
kartu ir'— iškiliai.

Gal būt, geros nuotaikos su
sidarymui padėjo ir graži diena. 
Vasariškai apsirengę rinkosi sa- 
lėn Angelų miesto lietuvininkai, 
keletas latvių, gal koks vienas, 
estas j vienas kitas amerikietis. 
Drąsu "spėti, .publikos buvo per 
porą šimtų., į*

Man teko ir tenka vienaip ar 
kitaip būti parengimuose. Pa
rengimai retėja, publika skystė
ta. Willshire Ebell salėje, kovo 
14 Folklorinėje Popietėje bent 
mane gana nudžiugino — Ka
lifornijos saulė, žydinčios gėlės 
atsispindi ir sąlėn atėjusiųjų vei
duose, nuotaikoje. Atsilankę Į 
popietę pirm visko atsinešė į sa
le ir gerą nuotaiką ir susidomė
jimą. Ir man^ rodėsi/ atėjusieji 
gal ir buvo tie, kurie bet kokiam 
parengime labai laukiami — ver
tiną parengimą ir moka kai ką 
išsinešti. Kelių tūkstančių my
lių kelionė ir man, taupančiam 
laiką -—.darbo atidėjimas atrodė- 
labai menki, pamačius Folklori
nės Popietės nuoširdžiai džiugią 
publiką.

. Po programos •. buvo geras ir 
ne programinis punktas: sam
panas, vynas ir užkandžiai. Ge
ra valanda ūžavimu praėjo už
kandant, nuplaunant. Ir deivių 
ir dievų, manau, pobūvis nebu
vo papeiktas.

(Bus daugiau) .

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

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. •: ’■ ’ -y ' ■ ’■ ■ 1-f'7 A’ ’

' 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:



jimę rępgįmo komitetui fcuvo

1937

L^etpvos

nas, 1937.

Pabaiga

$30.00
$16.00

$3.00

yrą pridarę, garsindami mari- 
jodu dięuraityje (dargi besiva- 
dujančiame vilų laūvoję pa
saulio lietuvių dienraščiu!) tą 
perdėm klaidingą ir mūsų tau-

tętui suteikę k 
parei gojęs savo

šybė* didelis Amerikoj įr4M- 
ny^ios gąjvy iieidįmįį kuria

facto, bet ir de jure, t. y., : 
tik faktiškai, bet ir teisiškai.

Jeigu pamokslauti mėgstantis autorius būtų para 
šęs Bendruomenėje, o ne bendruomenėje, tai jis savo pa

Turėdami pinigų ir patys nepajėgdami laikraščio 
prirašyti, jie samdo rašyti mokančius žmones. Tie sam
dytieji raštininkai kartais labai jau nelietuviškai ir net 
nekatalikiškai nurašo, bet skaitytojai užmerkia akis ir 
numoja ranka. Visi žino, kad visuomeninio lietuviško gy-

Sergi “Europa”, Milano, 1908.
Sheveiov “A Prehistory of Slavic

bulėjimo reikalai. To paties pageidaują ir pasaulie
čių sambūriai, bet iš esmės juk tai labai nedaug te
reikalaujama. Galima tikėti ir netikėti amžinybei, bet 
žmogaus tobulėjimas yra būtinas dabarties gyveni
me ir tarpusavio santykiuose, Nenustabu, kad vyks
ta nesutarimai tarp įvairių valstybių į? žmonių, tU’ 
riničų teritorinių reikalavimų ir idėjinių ginčų, jei

tiedu “išmintingięji” pasakė— 
parašė marijonų “Drauge” 
apie JAV prezidentų Fordą įr 
Bažnyčios galvą popiežių Pau-

Muenchen.
( G. Richter “Ancient Italy”, 1955.
(Prof. dr. W. Ripley “The Races of Europe

daktoriai vi$ką rašo “gerai ap» 
gatvuję”, todėl atšaukimų, tik. 
riaųsią, oebu*.

(Pabaiga)

TAIKOME KLAIDĄ

1?76 m. gegužės 11 d-Naųjię- 
nų Nr 112 P. Stravinsko $trąipg 
njo pabaigoje per klaidą iškri
to eilutė? Todėl spausdiname 
iš naujo:

bartinę Lietuvos valstybės tęi-j 
isląę padėtį?! Koks buvo nusi- 
I vytimas, tiesiog dęsperaęija vi
sų Lietuvos lietuvių, išgirdus 
ne tik iš Bręžnęvo, bet ir iŠ mū
sų “vį$ų laisvojo pasaulio lietu
vių dienraščio redaktorių^ kad 
Lietuvos valstybės, pagal teisę,' 
šiandien jau nebesą?!...

žmonės, jū$ žmonės, mūsų 
spaudos veikėjai, kur jūsų pro
tas ir' logika, kur supratimas 

[tautos intereso?!
1 Bet užteks dėmesio tam siau- : 
papročių Helsinkio konferenci
jos dokumento* aiškinimui. <

marij opų pųblicįitąms, jų spau
dos organo redaktoriams, bęt 
ir patiems to laikraščįę lejdė- 
jams. Toks JAV prėzĮdųpM ir 
Bažnyčios, Galvos įžeįdiipas 
ųiūsų lietuviškame laikraštyje, 
taipgi ir kitiems Įiefuyjiip1:? 
garbės nedarų,’’įtai, ko<M 8 
mūsų Lietuvių Spąudoš Klųrbdą 
savo paskutinėje — XV,jė į>

guą » avneąį ilridžkuMSui kėL 
«Utfe 

ritėtąją atšaukti.Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Ce., Ine 
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

ir buvę įsL
HrĮH.l d. susirinkimo priimtąją' 
ir šiąpię laikraštyje (ję 1£76 tiL 
“Tiesos žędžio” 18 £,Tr.) pa
skelbtąja X|V;įą fgzoHurijfc

138 (J. Venclova “Latviai ir gudai”, Ghicaga, 1976.
139 (J. Venclova “Senovės keltai ir jų sąryšis su-

lietuviais”, Chicagaj 1976. . .. t.
14(0 (J. Venclova -*Apie lietuvių- draugus ukrainie

čius” , Ghicaga, 1976. : / ; r W
141 (Prof. Voldemaras “La Lithuanie et sės - pro

blem e s ".Paris. 1933 I t ' f
142 (E. Vetter “Etruskische V'ortdeutungen”, Vie

nna. 1937 Į t .jį
143 (Pr. Ę. Wahle “Vorgeschchięhte des dęųtschęn

Velkes”, Leipzig, 1924. ' " .......
144 (Prof. G, Werle “Die aeltesten germanischen 

Personnamen”, ^trassbųrg, 1910.
145. (A. Walde “Vęrglejcheįdęs Woerterbuch der 

indogermanischeh Sprachen”, 1927, ĮI L
146 (Prof. J. Voigt “Geschichte Preussens*’, Koeng-

sberg. It .
147 (Prof. W, Whitney ^Language-uud the Stady

of Languages”,Xew Verk. - P-' - -Vrv
148 (J. Wie^npr “Ph Thraker*, BiuHgart 1963.

149 (Dk G. Wilke “kulturbeziehungen zwischen

Garšvą, eilę kartų šąyo veda- 
inuoąįuosę rašė, 
Brežnevo pažiūrą į Helsinkio

100 (Prof. T. Poesche “Die Arier”, Jena, 1887.
101 (A. Pictet “Les origines Indo-Europeennes”, 

Paris, It
102 (Prof. G. Poissen “Les Aryens”, Paris, 1934.
103 (Prof. G. Poisson “Le peuplement de l’Europe’’ 

Paris, 1939.
104 (Dr. J. Prichard “Researches in to Physical His

tory of Mankind”,London, III t.

105 (Dr. A. Raškus “Guthones”, 1929.
106 (B. Redfield “Gods,” London, 1931.
107 (Prof. L. Reinisch “Der einheitliche Ursprung 

der Sprachen der alten Welt”, Wien.
108 (Prof. O. Reche “Rasse und Heimat der Indo- 

germanen
109

į pasaulį daryti atgailą ir tapti geresnių gali mums 
atrodyti labai abstraktus arba liečiąs kitus, bet ne 
mus. Bet tikrumoje, tai liečia visus, nes visi yrą žmo
nės. Ir jei norime geresnių tarpusavio santykių, jei 
norime taikos, tai tos taikos reikia ieškoti ne tik 
Jungtinėse Tautose, bet ir savo pačių tarpe, savo pa
čių bendruomenėje.” (Draugas, 1976 m. geg. 13 d-

ko nors naujo reikalaująs. Bot gul uiękaJu žlougui 
nebuvo taip sunku siekti tobulumo* kaip dabar. Nuo
lat siekiant įvairių laisvių, pažeidąiamos kitos lais
vės. Šiandien, bent Amerikoje, prieita, kad siekiant 
apsaugoti žmogaus laisves, daugiau apsaugojimas 
nusižengėlis, negu nukentėjusia. Ir kai kviečią susi
mąstyti ir atgailauti, mes negalime sakyti, kadetai

viau rašyti, kai klausimą iškeli į padanges^Jjet prasmė 
yra visai kitokia, kai vaikščioji žemė ir bandai narplioti 
žemėje susipynusius santykius.

Dar būtų buvę konkrečiau, jeigu autorius vietoje 
“nes visi yra žmonės”, būtų parašęs “nes visi esame žmo
nės”. Klausimas visai kitaip atrodo, kada'kalbi bendrai 
apie žmones, konkretaus žmogaus neliesdamas, ir kai sa
ve skaitai žmogumi ir kalbi apie klausimus, gyvus žmones 
liečiančius. Autorius supranta abstrakčios ir konkrečios 
sąvokos prasmę. Jis savo rašinį, baigia tvirtinimu, kad 
pamokslai sakomi ne “tik kitam, bet ir tau pačiam”. Jam 
turi būti taikomas ir jo pamokslas.

■ Jeigu pamokslautojas jau priėjo tokips -išvados, jei
gu jis tiki, parašytais žodžiais, jeigu jis iš -tikrųjų gailisi 
ir prižada “daugiau nebegriešyti”, tai pradžia gali būti 
padaryta. Gerai gailėtis ir daugiau to nedaryti Reikia 
ryžtis niekad to nedaryti.

Mums atrodo, kad padalysime didelį žingsnį pirmyn, 
jeigu neskelbsime melo. Jeigu šiandien, pastebėję klaidas 
ir viešai apie jas pamokslą pasakę, mes ryšiibės neskelb
ti melo, o jeigu jį paskelbsime, jo nesupratę, 'nepastebėję 
arba kieno įtaigoti, tai tuojau tą melą atšauksime. Tai jau 
bus didelis žingsnis į tobulėjimą.

Nežiūrint į visas kitas geras ir ne tokias jau geras 
lietuvio ypatybes, lietuvis negalį pakęsti melo. Jeigu mes 
nutariam klausimą spręsti rinkimais ir išrinkti tą, kuris 
gaus daugiausia balsų, tai mes negalime į rinkimus įvesti 
klastos ir skelbti melą; Skelbiame,' kad rinkimai buvo 
teisėti, kada žinome, kad jie buvo klastoti. Paskelbtas me
las apie klastotus “rinkimus” sukėlė visą tą ermyderį, ku
ris dar ir šiandien nėra nutilęs- Paskelbėme melagingą, 
žinią apie Kudirkos keliapinigiųs, tą melą atšaukime. 
Jeigu to nepadarysime, mums sunku susikalbėti.

Tobulėti be tiesos neįmanoma.

152 (Dr. L Wilder “Stammbauni und-Ausbeetteag
der Genųąpen,” 1§95. .

153 (Dr. WĖL^ ^ąsen uud VoeIker”, LęiMjKj
/- ■.

154 (fož, V, ętsiaįB klau
simais”, ■ | ■ - - ” ė ‘

'155 (K “Lh hri&i vs vąrd žįei ir į.f
pilkapiai nuo Vyslos iki‘Maskvos”, 1972. ■'

ta. Lietuvos reikalais besirūpinantieji lietuviai ir gimti
nio krašto laisve besisielojantieji mūsų tautiečiai randa ki 
tą spaudą, kuri kelia visiems lietuviams svarbias proble
mas, jas aptaria ir ieško priemonių joms išspręsti.

Vienas marijonų tarnautojas mėgsta pamokslauti. 
Jis turi lengvą plunksną, mato gyvą gyvenimą ir sugeba 
to gyvenimo klausimus formuluoti visai kita prasme, ne
gu minėto dienraščio skaitytojai buvo įpratę. Vakarykš
čiame Drauge jis (Al. B.) parašė įžanginį, kurį pavadino 
“Didžioji prasmė ir maži reikalavimai”- Savo darbo pra
džioje jis užsiminė J. Kuzmicko rašinius apie Kūrėją, 
priminė lietuvių mėgiamą Gegužį ir papasakojo apie Por
tugalijoje prieš 59 metus matytą Fatimą. Jis primena 
skaitytojams, kad kiekvienas žmogus privalo tobulėti ir 
mylėti artimą. Jis primena, kad nuo artimo meilės niekas 
nėra atpalaiduotas ir tuo pačiu metu nuo reikalavimo to
bulėti. Visi privalome savo artimą mylėti ir tobulėti. Vi
sa tai yra gerai ir gražu. Jis toliau šitaip samprotauja:

“Iš esmės nei gegužės mėnesio pamokslai, nei anas 
Fatimos iškeltas prašymas tobulėti, nėra iš žmogaus

dogermąnischep. Voelker des Alierfums, Mueųphen,
1935v_.. i. . ‘ . V

121 (Dr, W» Smitb “A PĮctioųąrj7 of Gręęn and Ro
man Biography and Mythology, JI į ' .

122 (Prof- S. Siestrzepcewicz “L’orįginę dęs Slaves 
ou Esęlavons et dės Sarmates’’, 1824.

123 (F. Solmsen “Indogermapische Eigenamen als 
Spiegei der Kųltųrgeschite”, 1922.

124 (Prof. dr. T. Sulimirski “Poland and Germa
ny”, London, 1942. ,

125 (Prof. S. Tarvydas “Indoeuropiečiai”, Vįjnįus, 
1970. /

125 (C. Taciti “De situ et populi Germainiaę” Na- 
rimberge, 1823.

127 (Dr, I. Taylor “The OfigiB of the Aryans”, 
New York, 1902.

128 (Prof. dr. W, Thomsen “Per Ųrsprųng de> rus- 
sischen Staten”, Gotha, 1879.

129 (Prof. A. Trombetti “L’Vpita d*<&fĮ$9§ dęl lin- 
guaggio”, Bologna, 1905.

130 (Prof. G. Vernadsky “A History of Russia’’, U.
S. A., 1961.

131 (J. Venclova “Lietuvos vardo kilmė”, Chicago, 
1972.

132 (J. Venclova “Mindaugo krikštas
krikštas”, Chicago, 1972.

133 (J. Venclova “Sūduviai jotvingiai —=■ dainų 
via i. 1974.

134 (J- Venclova “Prulėoai įr rytų galindai”, Chi- 
caga, 1974.

135 (L Venclova “Lietuvių tautos pašaukimas”,
Chicaga, 1975. t ’ ’ v » M ‘'r?

136 (L Venclova “Senovės trakai įr skitai^, Chica 
ga. 1975.

137 (J- Venclova “Apie senovės indus ir jų gijniny 
sfę srt lietuviais“, Chičaga, 1975. -120 (Prof. W. Sicglin “Die bionden Haarc der in
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Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje maža marijonų 
grupelė paėmę savo žinion Chicagos katalikų įsteigtą, 
išaugintą ir į vėžes įstatytą laikraštį Draugą. Nuo to lai
ko marijonai susikrovę daug turto, įsigijo didelius na
mus, didelę modernią spaustuvę, naujas mašinas ir išau
go į didelę grupę. Anksčiau marijonų tarpe buvo, vienas 
kitas pasišventėlis, kuris mokėjo plunksną valdyti ir rašė 
straipsnius Dievo garbei, bet šių laikų marijonai rašyti 
nemoka. Jų tarpe- yra vienas kitas galįs plunksną valdyti, 
bet jis, matyt, nepataiko į dabartines marijonų vadų nuo
taikas, tai prie redakcijos darbo galinčių rašyti neprilei
džia.

95 (Dr. F. Paiidlcr “Die liellfarhigcn Rasscn”, Hei
delberg. 1924.
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. fereneijos aktę ię dėl JAV pre- 
[ zidento bei popiežiaus Paųhtus 

VI-jo įžeidimo.

“Naujienose” jau esu rašęs 
apie “Draugę” redaktoriam 
Br. Kviklię (b. kv.) vedamuo* 
aluose garsinimų munu labai] 
žalingos ir iš esiuėa khudiages 
brežnevinės pažiūros į Helsin
kio konferencijos aktų, kuriuo 
Lietuvos vaMybė buvusi neva 
pripažiata, anot Kviklio žodžių, 
laisvojo pasaukę valstybių gal
vų, įakaitaąi ir JAV prezidentą 
Fordą ir Vatikano valstybės 
galvų popiežių Paulių VLJL riiž 
Judo sidabrinius parduota” So
vietams. E$u ‘jau drauge su į 
“Naujienų” redaktorium " nej 
kartų čia pabrėžęs ir stipriai 
akcentavęs kąd Lietuvos vąls- __ ___
lybės niekas niękur, net ir Hel- Atkreipkime dėįeai į taL ką 
sinkio konferencijoje Sovie
tams “nepardavė” ir negalėjo 
jos .“paduoti”, kad mūsų.vaL 
stybė, tegul Sovietų smurtu įr 
užimta^ okupuota, bet teisiš
kai ji yra egzistuojanti ir, ti
kėkime, ateis diena, kada jį įš? 
silaisvįns ir iš Sovietų okupa
cijos, kada jį ne tik teisiškai 
bus ęgzįstųojąųti, Ųęt įę faktiš
kai bus laįsvą. šjos nuomonės 
ir teisinės pažiūros j Lietijyos 
valstybę laikosi įr visj žymieji 
tarptautinės teisės ekspertai, 
taipgi ir mūsų diplomatai, net 
ir mūšy ^Diplomatijos šefas St, 
Lozoraitis, paskelbęs tą savo 
pažiūrą ir “Naujienose”.

Tiesiog sunku suprasti, ko
kiais, tikslais ir kieno naudai 
“Draugę” jaunesnysis redakto
rius Br. Kviklys 0. kyj, at
rodo, ne Be pritarimę ir paties
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DR. ANllA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
JR GERKLĖS LIGOS 
2858 \V. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimu.
— II fr

DR. K. G. BAIUKAS ' 
AKUŠERIJA Ik MOltKŲ LiGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sp. Pulaski Rd. (Crawrora 

Medical Suiidmgj, TeL LŪ S-644e 
rruma ligonius pagal susitarimu 

Jei neauuiepia, sxiiuiDmu 374^U04

apsauga
AP pranešimu, vyriausybė 

ėmėsi pareigos priversti maisto 
produktų gamintpjus kad būtųlįg 
surašyti visi priedai, prieskoniai 3 
bei prezervatyvai pradedant rū-

I kytu pumpįu,, baigiant vaisių *
l.‘___________ • n. Y vi

į.

1

DK. G K. BOBfcUS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO -TAKŲ

• CHIRURGIJA
•- V TeUt. 6954)533 •

Pox Valley Medical Canters<> 
’ »60 Summit street - 
Kaulą sj, (ELGIN,; ILLINOIS

Dlt riltk MKAZIS
PH Y 5į£1AN 7AND $U Kgėv IX-

2434 STRLSTZ
Ofisas; rtEmlock.^649-.

firnudieiuais ir ketvirtai 1—7 saL.
aniraa.. nepxta^eLa.^Hlb 1-H-X aec.

konservais. Be to bus uždraus-, 
-ta vartoti tokie maisto produk-, 
tų (mėsos.ir paukštienos) rėkia- į 
mai varto j ami įrašai kaip 100 
nuošimčių”,, “visa”, “grynas” ir 
t. p. Nauji ant maisto produktų 
užrašai (labels) turėjo būti kli
juojami jau nuo praeitų. Naujų 
Metų,; bet terminas nukeltas iki 

.liepos, T dienos, kadangi- produk
tų paruošos pramonininkai skun
dėsi turį tiek daug prisispaųs- 
dinę tų etikečių (labels), kad jas 
mesti laukan būtų didelis nuo
stolis'.
. USD A- (JAV) Agrikultūros 
departamentas) atkreipė dėme-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • ’ M
"Viešpaties žodis bus jiems {sakymas po {sakymo, truputį čia, tru

putį ten*'. — Iza. 28:13.
Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimui. Kiekvieną die

ną mes sužinome ką nors daugiau apie save ir apie Dievo išmintį 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 atnašą ir auką meiliam kvapui”. — Efez. 5:1, 2.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
SV, RASTO TYRINĖTOJAI

Gyveno Riverdale, III. Anksčiau gyveno Rose land o apylinkėje

Mirė 1976 hl gegužės 13 d. 8:45 vai. ryto, sulaukęs 79 metų 
žiaus. Gimė "Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
' 'v* ’
Paliko nuliūdę: žmona Bertha (Niban/, pagal 1-mą vyrą Fendoni, 

2 Švogeriai — Adam Urban su žmona Bertha ir Anthony Žilins su žmo
na Violet, ir jų šeimos, 2 Švogerkos — Mary Žilius ir Helen Corradi- 
no. jos vyras Michael ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami

Lietuvoje liko 2 seserys ir brolis. . a

Velionis buvo 1-jo Pasaulinio karo veteranas-
Penktadienį, 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Hickey koplyčio

je, 2429 West 127fit St., Blue Island, Hl.

šeštadienį, gegužės 15 d. 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios j 
šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią^ o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. z

Visi a. a. Paul Waško giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti'laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. M

Nuliūdę lieka: x

žmona, brolis, seserys, švogeriai, švogerkos, giminės.

Informacijai teL 388-0014.

Kristina Austin,., buvusi ir 
naujai perrinkta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje iždo globė
jos pareigoms, praeitą savaitę 
buvo išrinkta Chicagos Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
ke. Ji jau posėdžiavo su Chica
gos Tarybos nariais ir aptarė 
artimiausius. Chicagos lietuvių 
politinius darbus.

•4-

(Pr).

them Again. Crash all

; nas yra dangiškosios karalystės simbolis.
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

; SedJs (rū>yta>.ivartopm^ Užra- 
sąiit “rūkyti5’ produktas turi 
butį^ tikrai Irūkytas:; medžio dfi-

► rnuosė; A.r:n
ęHJKŪKUrAS ?

W esTches.eę Uaminumiy.- klanuos, 
medicinos aircKwnu^. ;į

193c Šį Mahrieim’kaį
d—u o^-do^ dienomis Ž

i ei.: OQX-X/Z/ aroa
-___ __________ - t>..

DR. tIMN-HMNAS
iK /VMuritXtjJ L.1VU>-

U1NCKUL.QU1NE CrtiKUKUUA .' 
6132 3Oį- Keozię Aye,, WĄ 5-26Z0., 

Vatanaus^agai susičarnn^;.; Jei Jieat 
siuepia. sitaiūūnti Ml ‘3-UvOL

- x*v. ru t

TEL. — &H 3->m *
DR. £ B.^GLĖVKKAS

. t, Y D Y103 AS iR XniKUkoAd
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3902,įW^t; iferd Street • ' r ■ 
Vaumdoš pagal susitarimį.

DR. K.* A. V. JUČAS
‘ 489-4441^61^M)i .

ODOS Lidos — CHiRUFŠfiA C 

1002 n. Western avė.
5214 N. WESTERN AVĖ. >

Telefonas^ atsakomas J12 vai.

Ofiso teLr HE 4-1818
Rezidenciįos: PR 6-98G1

DR. J. MĖSKAUŠKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais  ̂antradie
niais. ketvirtadieniais įr penkta
dieniais nuo 3 iKi, 7 vąL popiet 
Tik susitarus. i

Trečiadieniais Uždaryta.

DR. FRANK PtECKAS
OPTOMETRiSTAS-

. KALBA. LIETUVIŠKAI , 
2618 W. 71tt* St;<— Tel. 737-5149

- Tikrina akis. Pritaiko-akinius ir 
“contact lenses’7.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

• — 'Naujienas galirria užsisa- 
kyti telefonu, skambinant ad- 
2hinistrącijai darbo valandomis. 
iLaip Ž f S. k viečianja skambinti 
-ąeba rasy1, prašant siųsti susi- 
paripnuui. - l-iatiiiinie vajatis. 
•ijroįiį. $eujiėnoš yra siunčia- 
. Luose-susipazimmųi -2 savaites 
nemokaraai pagal gautus pagei- 
davimus ir'galinių skaitytųjų 
Sidrčsus

Bėgą taupymo b-vės 
į ; ; Jr_ 1 *7 . -i"' y ’

ČIKAGA. — Patyrinėjus, pa
aiškėjo, kad iš Čikagos miesto i
priemiesčius išsikrausto taupy
mo skolinimo bendrovės. Priežas
tys tokio bėgimo pateisinama 
tuo, kad priemiesčiuose nesimai- 
šo juodukų,'namai naujesni ir 
tvarkingesni ir, be to, bendrovių 
pelnas priemiesčiuose yra didės 
nis

Medicinos Daktarui, 
‘ JUOZUI ZUBRICKUI

TĖVAS IR SONUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TITOMOBILLAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAl

M^0 O N G
Leidimai-— Pllnaapdrauda 

ŽEMĄ-; KAINA 
R.Š E R Ė N A S 

TeL WA 5-8063

< ■ _ ___ /

*; ivairiv afstump.
Jr ANTANAS VILIMAS . 

823 West. 34 Place
Tel.: Frontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS*
* . Z. - - . — v t

Beverly Hills

EVERY TREE

happy hours of recreation.
Thar's why if simportant oo protea 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCs: 

Always hold marches all cold. 
Bė sure so drown ill campfires,2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 3-0333 ir PR 8-033^

Linksmumu arba liūdesio Valandom 
a (PUTRAMENTAS) ~ 

gražiausiu ir Smuikai xz 
piu papuošimui ir sezoninės 

y. & ’ kapams gėles.; , \ 
ROY R. PETRp.(pUT^/^Z Į >S) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Please I Only poc ers 
prevent forest £res

Gegužės 12; dieną staiga mirus, jo žmonai Emilijai, seserims 
Kazei Sniečkienei, Marijai Abraitienei su šeimomis, giminėms 
Juozui Dėdinui Juozui Zubrickui reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir drauge liūdime: Laidotuvių Direktoriai

BRONĖ ir VINCAS ŽEMAIČIAI ir 
JMaS AUGUST AITIS

Medicinos daktaras

JUOZAS ZUBRICKAS

Sulaukęs 80 mėtų amžiaus, širdies priepuolio ištiktas, mirė 
gūžes 12 d.. 1 vai. po pietų. Buvęs ilgus metus Kankakee. Illinois

- chįatrinės ligoninės gydytojas, gyvenęs 1480 South 4th Street, Kanka
kee, Illinois 609001' K.

, Kūnas bus pašarvotas penktadieni. YATES FUNERAL HOME, 
ffltnois 609001'-^: 

Šeštadienį, gegužės 15 d. po pamaldų 9 vai. ryto, šv. Patriko pa
rapijos bažnyčioje, bus atvežtas ir laidojamas 11 vai. 30 triin. Liėtuviū 
Tautinėse kapinėse* Chicagoje.

Velionio žmona Emilija prašo gimines, draugus ir pažįstartlus da
lyvauti laidotuvėse“. *

Nuliūdę lieka:

žmona Emilija ir gi mm ės.

ge-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS air-conditioned koplyčios

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATPS=€HiRURGI3Ad; J 
2656 WEST 63rd STREET '

VaL: -pą^eįų;“
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vąk.

Ofisą telėf.r 776-2880

DR. m. TAURAS :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS įffj

Bendri praktika, spec* MOTERAI ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

PR 8-1223
OFISO VA3L: pifnL. antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 VaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
Atostogose iki gegužės 24 d.

'-a

NAU1IEN0SE GALIMA. GAUTI JL TAMAŠAUSKO
I.IKTrVisKA.I I PAMARĮ

f 1’" ■ , ... ■ L.

.3.36-puslapiais su .žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus įo 
gyventojus ir gamtą; 1,200 .lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina .$6.0(1, Minkšti.viršeliai; 1 --3'. . .

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60608
Z

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 įr, 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 Rastenid vertimas. Gražus leidinys,. 127 psl. Kaina S3.00.

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

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

Chicagos
Lietuvių
Laidota viu
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

V. Tumosonis^ M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7)«t STREET 
Ofiso falfif.: UEmlock 4-2123 ~ 
Rszid. t»l«f.:; Glbson B-6195j -y ■. 

Priima ligonius pagal, ysitafim^, fiėl. 
palandos skambinti lėlei. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185.

p. Šileikis, o. p.
t'vQ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS > 
jCL Aparatai - Prdteaai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba koio'ms
4 (Arch Supports) ir t t. įį

1446 Šo. 50th Avė*, Cicero, DL Phone: OLympic 2-1003
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608kokH

$6-00
$6.00
Gra-

$5.00

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

i RIMTA KNYGA GERIAUSIA DOVANA h 4 J- | z ; - ' - , ■- - ■
► ; Naujienose galima gauti puikiy knygy, kurios papuol bat
* knygy spintą artahtyną. , | 5 - . ' x
į. , K. felalinti, PENKTIEJI METAI, graliai 5H2 psl
[ K. BhHin|s1.DlENOJANT, gražiai irisu. 4t>4 psL___ _____

Dr. Kat^GrfhliMi, ATSIMINIMAI IRMINTYS. n tomas, 
Į- ' < ' ■ Zuis Viršeliais,} 338 psl. Kama $6.00. Minkštais virš. 
L., i,-Prof. yacl. BiržiiM. SENŲJŲ, UICTUVllKŲ KNYGŲ iSTti-

R>jA, T dalis.' 2ŪŠ psL, įrišta^-— $3,00, tmnkSuis nr- 
-šeUais -$2,<X

a tais viršęliaia ____ -ę —_______________ ________ ;_____
Prof. S. Kairys/ "LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl.
Kipras Bisllnis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. 7 ■ -.Į., .. . ..... į Z...... ............. ......... -
Juazas LiOdžius, RAITAI, 23Q psl, 
P. LiOdiluvianA, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

2350 Watt 63rd St„ Chicago III. 60629 
Mg PRofpett

. ------------------------------------- -

b
91

psL. inšta’— $3,00. minkė

; TRYS IR, VIENA, f jaunystės atsiminima J

$2*00
$550

$3.00

SLOO

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LHTJANICA AVĖ. tek: YArds 7-1138-1139

SKAltYK PATS IR PARMINK 
KITUS SKAITYTI

, NAUJIENAS

Janina NarOnė, 
, >7 17A

Gudelis, POVILAS MILERIS Mografijos bruožai 232
puslapiai <, rj.Žį» ________ __________ __-____

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, rfikago, UI. 60608. Tel. HA Ml 00

$3.00

$3.00

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

žolė užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos ši* knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gab atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. - Pinigus prašome 
siųsti Ūkiu adrestfc ’

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — NAUJ'BNOS, CHICAGO », ILI___ FRIDAY, MAY U. 1P76
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Dail. Vytautas Kasiulis . Spalvota litografija

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Ra«ki«

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI

• &

v
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Čiurlionio Galerijos sale Chicagoje

vybis dėka buvo gauta Čiurlio-^ 
iro Galerijos parodų salė L>: 
Lunku ccnlriniuosc rūmuose, j 

Harlem Ave. Nesant 
autobusų susisiekimo lankyto
jai nusiskųsdavo sunkumais 
salę ■ pasiekti. Būva nepatogu-., 
mų ir salės administratoriams. 
Prieš pora mėnesių banko va
dovybės palankiu sprendimu 
buvo gauta parodų salė tomis 
pat sąlygomis senose Midland 
banko patalpose — Archer ir į 
S. (California gatvių kampe. Čia 
kaimynystėje yra Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muziejus ir pa
grindiniai Čikagos liet u vynai. 
Naujoje vietoje pasiekti ir su
rasti Čiurlionio Galerijos paro
das nebebus jokių sunkumų.

Patalpos dabar pritaikomos 
galerijai ir jų atidarymas įvyks 
š. m. birželio mėn. 5 d. (šešta
dienį) Lietuvių Dailininkų Są
jungos pavasarine dailės paro
da. Visuomenė maloniai kvie
čiama salės ir parodos atidary
me 
nes 
tos

— Chicagos miesto kolegijų 
vadovybė pradės aukštesnio
sios mokyklos kursą birželio 12

Khrdieiij' per Wf 1W-TA "1^1 
stotį. Sėkmingai baigę kursus 
ir išlaikę nustatytus egzaminus 
gauna aukšt. mokyklos pažy
mėjimą, daugeliu atveją reika
lingą darbe arba tolimesnėse 

1 studijose. Praeitame kurse stu
dijavo virš 3,300 studentų. Re
gistruotis artimiausiame mies
to knygyne. Informacijos tei
kiamos taip pat ręgstruojamasi 
tel. 7X2-8187. Kursai yra pavu^ 
dinti GED-TV programų vardu 
ir bus šeštadieniais viršminėtu 
laiku.

gausiai dalyvauti. Smulkes- 
informacijos bus paskelb- 

vėliau.
Čiurlionio Galerijos, Inc.

— Kostas Plepys išrinktas 
naujai įsteigto - Amerikos Lie
tuvių Tarybos Hot Springs sky
riaus valdybos pirmininku, An
tanas Kruklys — ižd., Juozas 
Grybauskas — sekr., Vincas 
Rastenis — valdybos nariu.

t a

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 
Men to Set Up and operate 
No. 00G — OG-No. 2G - 

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

’ PHONE: 276-1342

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė^ — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, 'Žemė — Pardavimui

— K. Deksnys išrinktas KLB 
Hamiltono skyriaus pirminin
ku, M. Gudinskas — vicepirm., 
J. Jurgutytė — sekr., J. Bajo
raitis — ižd. A. Kaminskaitė — 
jaunimui, K. Mikšys — paren
gimams, A. Patamsis — ypatin
giems reikalams. Praeitais me
tais pirmininke buvaT/'.S^fip- 
kutė.

už kalendorių. Ji yra pakviesta 
ir ruošiasi vykti į Cincinnati, O., 
dalyvauti anūkės gimnazijos 
baigimo iškilmėse.

■.— Toronto Lietuvių tautinių 
šokių grupė “Atžalynas” po 
šaunaus sukaktuvių banketo ir 
koncerto p^adėjp ^ šeštuosius 
veiklos metus. Prie “Atžalyno” 
yra savarankiškas mergaičių 
oktetas. Jį sudaro K. Giniotienė, 
R. Urbonaitė, L. Ūnderienė, R. 
Gustainytė, R. Bukšaitytė, R. 
Ųlbaitė, L. Krikščiūnaitė ir R. 
Vaičiūnaitė.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ: KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 U, cermak Roaf " Ghicąf'' U’ . Vlrgini? 7-7747

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Jurgis Valaitis išrinktas 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininku, Kęstutis Vi- 
lis — vicepirm., Nijolė Gverz- 
dytė ir Rita Vilienė — sekr., Al
gis Jusys — ryšininkas su už
sieniais, Saulius Dragūnas — 
ižd., Lydija Dragunevičienė 
taip pat Irena ir Andrius Gers-

mui ruošti komisijos pirmi
ninkas yra Kazys Mačiukas, 
2549 West 71st Street, Chi
cago, Ill. 60i629. Tel. PR 6-314(k 
Kreipiama dėmesio į Jaunimo 
ir kitas komisijas.

— Paula Lukošiūte iš Brigh
ton Parko apylinkės įstojo j 
JAV kariuomenę, paskirta paš
to tarnybai; ‘Linas Lapinskas 
paskirtas į 3-čią šarvuočių di
vizija Vokietij oj e. - ’ ’ \

3 KAMBABW PIRKIT PELNINGUS
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šfl- - NTAA/rTIS
dymas gazu garažas. 56-ta ir Rock- '
weH. $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 mėn. Brighton Parke. 
$28,000. į ’

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus rengia .diskusijas, ku
rių bendra tema yra “Ką yra 
Amerika mums davusi? Ką. ji 
yra atėmusi nuo mūsų?” Bus 
diskutuojamos šios -specifinės' 
temos: “švietimas, Amerikos 
užsienio politika, Namų savi- 
ninkystė, ir Tikyba. Antras dis
kusijų Forumas, kuriame daly
vaus Dariaus - Girėno mokyk
la, bus Jaunimo centro kavinė
je, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, 111; 1:1d vai. popiet, Maplewood Ave. savininkas dėl mir- 
šeštadienį, gegužės 15 d.

LUKSUS apar.tmentų i-aukštų mū
ras Marquette ,Parke;-/Gausit S12.000 
medinių pajamų. Perkat už S65.000 
7 GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au
to — mūro garažas.'Arti' vienuolyno. 
Tik $28,800. \ f

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.

PLATUS- komercinis sklypas. Blo
kas' .nuo Šv. Kryžiaus ligoninės; Pi
gus. k ' -■ -

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

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

VISŲ puikiausias. 15 metų'2 bu
tų .mūrast 2 šildymai ir po 2 vonias. 
Specialistų statytas negailint pinigų 
už prabanga. Marquette Parke — . 
už 357,000.

2625 West 71 St Tel. RE 7-7200

šeštadienį ir

CHICAGO, ILL. 60629PIRKITE JAV.TAUPYMO BONUS

/

>

metinis susirin-

12 vai. Ralfo
r

/

h

HOMEOWNERS POLICY

State F»m Firt Wd ,Casc3tty Company

Insurance. Income Tax '

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

Call Frank Zapolis 
32O8’/a W. 95th St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3AS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talatj REpublle 7-1541 BUILDERS AND CONTRACTORS 

Ns my Statyba 1r Remontas

SKAITYK "|E KItL/. PATARK 

■TTFNRfiST; :;"N-ĄFJ'T-{ K.NAF-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chicago, m. 60632. Tai. YA 7-5980

RUD’S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT -i-D - 

NUOMOSI?.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

. ■ - ‘ -■ \ > i
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE

. 3929 SO. HARLEM AVĖ. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

Lietuvių kalba? v?sdien nuo pirma- 
dienio iki penktadienio 12:30— 

? 1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

/.-ryto.
' 'Telef.: HEmlock 4-2413

7159. So. MAPLEWOOD AVE. <

’EAUJik.WS" bolševikams 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE 

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct., Chicago, HL’ 60608. — Tel. 254-3320 
V. VAL ANTINAS

/LEMONTE,-netoli 134 St. ir Archer, 
parduodam! vieno akro sklypai namų 
statybai. • ,

TeL 257-7978 'Brangenybės, LalkrodUil, Dcvincs • 
vkofnr progoini. - į 

3237 WEST 63rdST„ CHICAGO ‘ 

Telef. 434-4680 3

SOPHIE BARČUS
- ■ >■ ■ .. ■ ■■.■■ . . .. . ■ <

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 1

Visos programos iš W0PA, ■

MARQUETTE- PARKE -6643- South 

'ties šeimoje skubiai parduoda 2 ^ūk
tą 7 kam. mūr. rezidenciją. Atdara 
apžiūrėjimui sekmadieni, gegužės 16 
d. nuo 10 v. ryto iki 5 y. vakaro. Tele
fonas 778-0917;

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

376-1711 '.

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas peniinlnkams. 

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

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 z

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pae vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chicagoje “ '

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(i»bu(jo«) ir 
677-8489 

(buto)

........................ ..i "ii.............. Mwmujum Mi ma ,tiw"

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

8929 So. HARLEM AVE.,

ir ateityje.

PHONE: 25M4N

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, RL 60629 • TeL WA 5-2787
» . . •- v . ■/ ■ J. •' - -r?

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

JUBILIEJINIU METO-

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

NVDJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvią laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgali o 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvią daugumą šiais pasimetime, reto
rikos ir poltinią iliuziją 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 Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metą proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į 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
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pu$e; metų — $16.00, 

trims mėn. —• $330, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

kai — ypatingiems reikalams. 
Sąjungos adresas: 1231 San
ford Nr. 108, London, Ont. N5V 
2J8, Canada.

— Stud. Gabija Juozapavi
čiūtė, Jaunimo Žiburių redak
torė, išrinkta Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininke, 
Rima Lasienė — sekr., Vytenis 
Čeponis — ižd. Taip pat išrink
ti 5 vicepirmininkai: Dainora 
Juozapavičiūtė, — ryšiams su 
užsieniu, Algimantas Čepas —
politikos reikalams, Almis Kuo- _ T. , , . - .. . TZ - I —^.Toronto Lietuvių namailas — informacijai, Kristina ....... , „n v. ,. . savo salėms puošti Įsigijo daibParestyte — lituanistikos rei- — — — r ■ 
kalams, Jūra šeškutė — 4-to 
Kongreso reikalams.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros komisijos 
skelbtas talentų konkursas bu
vo- sėkmingas. Instrumentalistų 
grupėje pirmąsias 4 vietas lai
mėjo Arūnas Juodelė. Natalija 
Slivinskaitė, Rūta Mikleiohn 
ir Linas Staškevičius. Jaunių 
■instrumentalistu grupėje ’—Al
dona Gedminaitė, Violeta Sli
vinskaitė, Violeta Juodelytė ir 
Bernadeta Abromaitvtė., Ge
riausios šokėjos — Daiva Sfa- 
dvtė ir Valerija Čeponvtė. de- 
klamatorės — Rasa Lukoševi- 
čiūtė. Natalija Slivinskaitė, Ed
vardas Labuckas ir Lėta Vaito- 
nvtė. Taip pat yra laimėtojai 
Kalvaitienės grupė. Ina ir Ra
sa Lukoševičiūtės laimėjo 1-mą 
vieta už dueto daina. <

— Chicagos BALFo Apskri
ties Valdvbos ______ _____
kirhas iwks š. m. gegužės 16 
d., sekmadieni.
Centro Valdvbos ištaigoje. 2606 
W. 63rd St.. Chicasoie. Apskri
ties valdvba maloniai prašo vi
su skvriu valdvbu narius tal
kininkus bei prijaučiančius su
sirinkime gausiai dalyvauti.

— Nellie T. Bavoras. SLA 7-s 
Apskrities sekretorė praneša, 
kad Apskrities atstovu suvažia
vimas ivvks gegužės 23 d. 2 v. 
noniet Konefal salėie. Edwards 
rille. Pa. Svečiai kviečiami ir 
iš kitu apskričiu. Po snsirinki- 
kimo bus vaišės. Visi SLA vie
netai ruošiasi dalvvauti SLA 
seime lienos 5-8 d. Chicagos 
Pick Congress viešbutyje. Sei-

VI. Vaitiekūną Vytauto Didžio
jo ir kunigaikštienės Birutės 
portretus. Namų vadovybe or
ganizuoja lituanistikos muziejų 
ir renka eksponatus, kuriuos ga 
Įima bus panaudoti informaci
nėse ar reprezentacinėse paro
dose. JNamąi .yra tapę kultūriniu 
ir socialiniu : Kanados lietuvių 
centru. Muziejaus organizavi
mui vadovauja istorikas-P. štuo-

< A » R’
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— Paulina Varneckienė iš 
Brighton Parkoj apylinkės, sočia 
Ii lietuvių draugijose ir SLA 
134-tos Moterų kuopios narė, pa
rėmė Naujienų jeidimą įteikda
ma per Kristiną Austin penkinę

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

’ . - - ■ - ■ ••<e j': ' ..T
šią diskusijų seriją padeda 

įvykdyti American.?. Issues Fo- 
rum Chicagoj e--ji dalinai fi- 
nansupjania;. National Ęndowe- 
ment for the; Humanities, (pr.)

Nuo
1914 įlietų

Midland .Savings aptar
nauja taupymo ir namą
paskolą reikalus visos mū
są apylinkės. Dėkojame
Jums už milms parodyta
pasitikėjimą. 3!es norė
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos Iki
$40,000

Bridgeview. Illinois 60455
Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
All account! com
pounded daily — 

paid quarterly

NAUJIENOS.
f 39 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

Q 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

ADRESAS

— NAUJIkNOS, CHICAGO a, ILL— FRIDAY, MAY 14, 1976

III
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOOATIOM

4M MOKEI AVENUE
CHICAGO, MJJHOIA MC2

71/2 %
4 Years Savings

* Certificate 
(Minimum $5,000).

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS -
100 didelio formato psl^ daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egtemphoriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu: ?

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

185 North W*b*>h Aveno* 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601,

Pirkite Naujienas, 

Remkite kiekvienas, 

Nes jos rašą tiesą 

Ir veda j Šviesą,

, M. A. ŠI3PKUS
Real Estate. Notary Public. 

. INCOME TAX SERVICE
1259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.




