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Ispanijos karalius Juan Car
los su karaliene Sofija, preziden-
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landų, o vyrams 7 valandų
10 minučių priedu. \
<> ■£-, - vY • -■ '/ • —-į.

Sirijos prezidentas nenori kon
flikto tarp pačių arabų, bet jam 
labai nepatiko 'Arafato mesti kal
tinimai. Palestiniečių vadas pa-; 
reiškė, kad Sirijos. prezidentas. 
Asadas yra arabų reikalų išdąvi-

ISPANIJOS KARALIAUS 
VIZITAS

partijos konvenciją. New Mek
sikos valstijos demokratai siun
čia 18 atstovų. Jimmy Carter 
gavo-8 atstovus, Morris Ūdai ga
vo 6, o 4 dar nežino, kurį parti-

misi 
įsigy

2 italai nugalėjo 
Dhaulagiri kalną 

KATMANDU, Nepalas. —Du 
italų-ekspedicijos nariai pasiekė 
septintojo pasaulyje aukščiau
sio (26,810 pėdų) sunkiausiai 
pasiekiamo Dhaulagiri kalno vir- 
šūn4 Himalajuose.

Nepalo radijo pranešimu, kal
no viršūnė pasiekta gegužės 4 d. 
2 vai. popiet. Tos viršūnės be
siekiant daugiau kaip tuzinas as’- 
menų žuvo. Dhaulagiri kalnas 
vadinamas nepatikimiausiu pa
saulyje, turi keletą beveik ver- 
tikališkų po daugiau kaip 3,000 
pėdų aukščio šonų.

mėnesį lankysis JAV-bėse. Tai 
bus pirmas Ispanijos valstybės 
galvos vizitas šioje šalyje. Ka
rališkoji pora laukiama Wash
ingtone birželio 1 dieną, o birže
lio 3 dieną jaunasis karalius pa
sakys kalbą bendrame Kongre-' svečias ir turės s’U Fordu ir Ki
šo posėdyje. ' ?y ' ’singeriu rikį pėiitar&ity. -«

Vokietijos vyriausybė 
specialių apsaugos priemonių, 
kad viceprezidentui to ginkluo
tos grupės neužpultų Rockefele- 
rio kelionė.'viešbutyje arba kal
bos metu. Nepatenkintieji vo
kiečių elementai ir laisvai vei
kiantieji sovietų sistemos agen
tai šiomis dienomis stengėsi su
kelti pasipiktinimą prieš Vokie
tijos teismo organus ir dabarti
nę kaliniams laikyti sistema. U. 
Meinhof laidojimo proga agi
tatoriai bandė sukelti pasipikti
nimą visame krašte, įskaitant ir 
Frankfurtą. Viceprezidento lėk
tuvas stropiai saugojamas ae
rodrome.

Imperializmo gadynė pasauly
je jau pasibaigė, buvusios impe
rijos jau išgriautos, bet šiandien 
mums tenka susidurti su žymiai 
spudėtingesne imperializmo for
ma, kuri bando apimti visas gy
venimo sritis, — pareiškė vice
prezidentas. — Tai yra savo rū
šies carizmo ir leninizmo 
nys, sustiprintas naujai 
tomis kolonijomis.

Italai grįžta namo
• UDINE. — Italija. — Italijos 
šiaurinėje dalyje, ypač Alpų pa
pėdėje, po žemės drebėjimo, pra
sidėjo liūtys, kurios išplovė že
mės drebėjimo išgriautus kelius 
ir privertė slinkti kalnų šlaitams. 
Kaikurios sugriautos kaimų vie
tos žemiškais keliais nepasiekia
mos. Tačiau tū išgriautų vietų 
gyventojai stengiasi grįžti į sa
vo, kad ir sugriautus namus.

Statybos firmos prašo už vie
tos išvalymą 36-48 tūkst. dol. 
Statybos medžiagos ir taip bu
vusios: brangios, sudrebėjus že
mei, jos pabrango keleriopai.

Kol viceprezidentas sakė kal
bą per didesnes radijo stotis, 
gatvėje demonstravo jaunimo 
grupės, sukandamos prieš “Ame
rikos imperializmą” ;ir prieš 
“Vokietijon atvažiavusi to im
perializmo atstovą”. Viena gru
pelė demonstrantų skelbė, kad 
Štutgarto kalėjime buvo nužu
dyta “revoliucionierė Ulrikė 
Meinhof”. Vokiečių valdžios pra
nešimas sakė, kad ji rasta vie
nutėje pakarta, bet platesnių jo
sios mirties aplinkybių neminė-

;COLUMBIA, Md, — Sergent 
Shriver pareiškė,^ kad jis yra 
pasiryžęs padėti Kalifornijos gu
bernatoriui Edmiind Brwnui lai
mėti Marylando pirminius rinki
mus: Antradienį Marylando val
stijoje bus vedami pirminiai 
rinkimai, kuriuose pats svarbiau
sias susikirtimas įvyks tarp Car- 
terio ir Browno jėgų.

■Vyrauja įsitikinimas, kad 
Brown gali gerokai sumažinti 
Gafterio laimėjimus. Iki šio me
lo demokratai neturėjo rimtes
nio’ kandidato i Pats . Carteris 
kreipia ypatingą dėpiesį į Brow
no nutarimą išbandyti jėgas Ma
ryland valstijoje. a-

New Meksikos valstijoje Car-
1*4* Tpevo dėutfMuaia atetovų į ’ jos kandidatą jie rems

Zoja Fiodorovą, Sovietų Ru
sijos teatrų aktorė, kurios su 
vienu Amerikos karininku admi
rolu Jackson R. Tate “meilės 
kūdikio” istorija neseniai baigėt 
ši. vestuvėmis, dabar savo duk
ros kviečiama atvažiavo Ameri
kos pamatyti'ir -—jei kokia — 
grįš į Sovietų Sąjungą milijo
nierė. Ji apskundė savaitraštį 
National Enquirer ir to laikraš
čio redaktorių, reikalaudama iš 
jų $4.5 milijonų dolerių už jos 
“civilinių teisių pažeidimą” ir 
visą eil^ kitokių dalykų.

Pasirodo, tas redaktorius, tik
riau reporteris; norėdamas su
kombinuoti įdomią istoriją, pa
kvietė Miss Fiodorovą aprodyti 
jai New Yorko miestą, bet ją 
apgavęs melagingai įkalbėdamas, 
aplankyti admirolą Tate, kurs 
esąs prie* mirties ir norįs ją pa
matyti.- ’ ' *

Suėmė Rusijos šnipą
TOKIJQ. —Tokijo policija 

suėmė-Rusijos šnpą Aleksandrą 
Mačechiną, kuris nore jo. papirk
ti vieną Amerikos kareivį stovin
čio Amerikos karo laivo Japoni
joje, kad tas už 1,000 dolerių iš
duotų jam laivo elektronines pa
slaptis ir ssižinojimo-' slaptus 
šriftus, vadinamus kodais;

f LONDONAS. — Britų psichia
trė Dr. Joan Gomez savo knygoje 
“Nemirsi jauname amžiuje” įspė
ja^ kad ilgas miegas reiškia 
trumpą amžių.

Vyrai apie 50 mėtų amžiaus, 
j ei miega po 0 valandas, dukart 

(apoplek
sija) širdies ataka arba aneuriz
mų., negu tie, kurie miega po'7 
valandas ar dar mažiau.

Daktarė Gomez tvirtina, kad

Kansas valstijoje derlingos žemės plotai huv© labai sausi. Paveiksle matomas ūkininkas 
Merle Stoops bijo, kad sausra nepakenktu derliui. Laimė, pradėjo lyti lietus kuris gerokai su 
drėkino žemę. Specialistai japskaiciuoja, kad sausra jau galėjo sumažinti šię mėty derliu kokiais 
10 procentu. Kansas valstijos javu augintojai Maba i yra susirūpinę. Saulė javams būtinai reika
linga # bet sausra smarkiai pakenkia derliui.

Nuteistas šnipas
, SEOUL. — Kriminaliais Pietų 

Korėjos teismas gegužės 15 d. 
pripažino kaltu šnipinėjimo by
loje katalikų seminarijos studen
tą Kim Chui Hyun ir nutarė jį 
nubausti mirtimi. Minimas sė- 
mtnarįjos studentas šnipinėjęs 
šiaurės Korėjos naudai.

kitas seminarijos studentas 
Kim Myung Soo buvo teismo 
nuteistas iki gyvos galvos kalė^ 
ti. Jis buvo pripažintas kaltu 
dalyvaujant pogrindžio veikloje 
prieš Pietų Korėjos valstybę. Gi 
keli provincijos katalikų kuni
gai buvo nuteisti po kelis metus 
kalėjimo, kaltinant juos taipgi 
subversyvine veikla.
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WASHINGTONAS. — Social 
Security sistemoje pradėta ša
linti lyčių nelygybė. Pr 20 me
tų galiojančiais Soči® Security 
įstątymais moterys išeidamos į 
pensiją už toki pat kaip vyrų 
ištarnautą laiką ir toiką pat gau
tą algą, pensiją (benefits) gau- 
na. didesnę negu xwrai/. Pavyz- 
džiui: 1976 metaiš*65 metų am
žiaus išeinančiam vyrui aukš
čiausia iki šiol pensija pakelia
ma iš $364 iki $387.30 Moterims 
65 m. amžiaus šiemet (išeinan
čioms Į pensją aukščiausia pen
sija :iš $387.80 pakeliama ik: 
$403.10 mėnesiui.

Specialiai suruoštame susirin
kime viceprezidentas Įspėjo vo
kiečius ir visą laisvąjį pasauli 
apie naujo imperializmo pavojų. 
Jis pareiškė, kad sovietinis im
perializmas yra skirtingas nuo 

I anksčiau buvusių. Dabartinis 
imperializmas liečia Maskvos 
valdomą griežtą ideologinę, di
plomatinę, finansinę ir politinę 
visuomenės struktūrą. Dabarti
nėje Sovietų Sąjungoje saulė nie
kad nenusileidžia. Sudarydami 
vergų, gyvenimo ir nepaprastai 
žiaurias žmonių išnaudojimo są
lygas, jie stiprina savo karo jė
gas ir bando primesti visam lais
vam pasauliui savo santvarką.

Chicagos šiaurinėje dalyje 
penktadienio vakare du plėšikai 
apiplėšė šv. Juozapato bažnyčios, 
2311 N. Southport, kunigą Je
rome Sivek. atimdami iš jo $6,- 
500 gryn ų pinigų, kurie buvę 
gauti iš bingo lošimų.

Plėšikai jėga privertė kunigą 
atidaryti-rektorijoje esanti sei
fą, pasiėmė ten buvusius pini
gus ir kunigą suraišioję išėjo, 
bet jam pavyko greit atsilais
vinti ir pašaukti policiją.

SIRIJOS .PREZIDENTAS PASIKVIETĖ
J ASIRĄ ARAFATĄ PASITARIMAMS 

s Britu aviacijos viršininkas reikalauja 
sustiprinti karo lėktuvy gamyba v

■ - - " ' ' ■' ‘ Z- .... ’

BEIRUTAS, Sirija. — Sirijos prezidentas Hafez Asadas, 
patyręs apie kelis susikirtimus jarp Sirijos karb jėgų ir Jasiro 
Arafato vadovaujamų palestiniečių, pasikvietė Arafatą į Damaską 
klausimams išaiškinti. ’ ‘ '

ŽUVO 49 POLICININKAI
FBI praneša, kad per pirmuo

sius keturis šių metų mėnesius 
Jungtinėse Valstybėse, įskaitant 
ir' Portoriko, piktadariai jau nu
žudė 49 įstatymų saugotojus, po
licijos pareigūnus. Pernai per 
tokį pat laiką žuvo 39. Iš tų 49 
žuvusiųjų 40 buvo užmušti šau
namais ginklais.

Kongresmanų algos
WASHINGTONAS: — Kaip 

metai iš metų augo ir didėjo Kon
greso atstovų algos,'parodo se
kanti lentelė:
1996—1795 metais po $6 už 

kiekvieną dieną.
1795— 1796 kongresmanams po

$6t senatoriams po $7 
už kięvieną dieną.

1796— 1815 p« $6 už dieną. 
1815—1817 po $ 1,500 metams 
1817,—1855 po $ 8 už dieną j - 
1855—1865 po $ 3,000. metanais 
1865—1871. po-$ 5,000 metams 
1871—1873 po $ 7,560 mertams 
1873—1907 po $ 5,000 metams 
1907—1925 po $ 7,500 metąms 
1925—1932 po $10,000 metami 
1932—1935 po $ 9,000 metams 
1935—1947 po 510,000 metais 
1947—1955 po $12,000 metams 
19555-1965 po $22,500 metams 
1965—1969 po $30,000 metams 
1969—1975 po $42,500 metams
PRANCOŽŲ~PRĖŽIDENTAS 
‘ WASHINGTONE
WASHINGTONAS. — Drau

gingas Jungtinėms Valstybėms 
Prancūzijos prezidentas Valery 
Gi scar d d’Estaign šį pirmadienį 
greituoju supersoniniu lėktuvu 
Concorde atskrenda į Washing- 
toną, kur bus prezidento Fordo

nebuvo aiški 18 atstovų pozicija

'Sektnadienio riyte - paaiškėjo-,; 
kad- Reagan nusinešė veik visus 
respublikonų partijos atstovus. 
. Pranešimai sako, kad Reagan 
laimėjo ir Louisianoj. -Louisia
na siunčia į partijos konvenciją 
41 atstovą, o iš jų jau paaiškė
jo, kad Ronald Reagan -tikrai 
gaus 24 atstovus. '

■ r'' s - r

Sen. Javits susirūpinęs rinkimais

NEW YORK,-N. Y. — Res
publikonų partijos ■ įtakingas 
sen: Jacob Javits i labai ^susirū
pinęs prezidento-Fordo likimu. 
Senatorius bijo, kad Reagan ga
li gauti partijos nominaciją, ■ bet 
jis nepajėgs įtikinti krašto gy
ventojų daugumos, kai balsuotų 
už jį. -

Sen. Javits bijo,- kad ateinan
čių rinkimų metu respubliko
nams bus labai įunku laimėti 
rinkimu. Jie laimėtų, jeigu de
mokratai nepaskirtų rimtesnio 
kandidato prezidento pareigoms.

> Shriver pritaria Brown 
kandidatūrai

Sirijos prezidentas,. davęs- 
prieglaudą palestihi^iantKj^vęs 
maistą, aprangą ir ginklus, ne
nori būti vadinamas išdaviku? 
Tuo tarpų nežinia, ar Arafatas 
drįs vykti Į Siriją, nes ten jis 
gali būti patrauktas.teisman už 
prezidento Įžeidimą. . ,;' - ■

Arafas bijo vykti j Damaską

Geriau informuoti asmenys 
tvirtina, kad Arafatas-bijo skri
sti į Siriją. Pačiam Libane pra-' 
ei^' savaitę jvykb "keli Tt^ivinF 
susidūrimai tarp palestiniečių 
irJSirijos karo jėgų^ Sirija duo
da ginklus ir maitina palestinie-. 
čius, ji jeikalauja, kad ginkluo
ti-.palestiniečiai (paklustų Siri
jos:. karo vadovybei. Arafatas 
yra įsakęs palestiniečiams klau-. 
syti tiktai jo yieno'Įsakymų.-

Atrodo, kad Asadas nori iš
vengti tolimesnių susikirtimų, 
bet Sirija nenori leisti palestinie- 
či am s sauvaliauti „ Libane. • Jum- 
blattb yadbvauj ami 'druzai buvo 
išmušti iškeliu strateginių pozi- 
sijų'pačiame Beirute.

Čikagos merui 74 m.
ČIKAGA. Čikagos .meras 

Daley 'jau rsūiat?£ie' W m. am-’ 
žiaus. Jis., savo jauniems ben
dradarbiams sakė “Turėkite vil
tį”. Kitaip sakant, jis tikisi dar 
ilgokai gyventi. «;

Gimtadieni meras . pasiryžo 
švęsti šeimos tarpe, Bridgepor- 
te, tarp vaikų ir anūkų.

^-■ RESPUBIJKONt ATSTOVUS
.:: New Meksikos valstijoje Jimmy Carter 

’5 laimėjo 8 demokratų partijos atstovus
OKLAHOMA’CITY, Oklahoma. — Respublikonų partijos kan

didatas.Ronald Reagan laimėjo 36 Oklahomos valstijos respubli
konu'partijos atstovus. Praeitą šeštadienį jau buvo žinoma, kad

Litro ry of Congress G r.
Period.cal Division 
Washington, D. C. 20540

’BEIRUTAS. —/Palestiniečių 
daliniai, kurios remia Sirija, su
sikovė Tripoli mieste su pales
tiniečių jėgomis, kuriuos remia 
palestiniečių vadas Arafatas. 

. Kitos žinios sako, kad Sirijos- 
palėstiniečių ginkluotos jėgos 
pasitraukė iš kovos lauko ir iš 
Tripoli miesto, kai Arafatas įsa
kė pradėti kovas.

Izraelio ministeris pirminin
kas 'Rabinas sako, kad Sirija 
rimtai galvoja atsiekti Lebane 
taiką ir yra nusistačius sunai
kinti kairiųjų palestiniečių jė
gas. Esą, Sirija vadovaujasi da
bar Amerjkiečių-Izraelio pla
nais. T

izmes yra ideologinis, 
Somatinis, finansinis

FRANKFURTAS, Vokietija. — Viceprezidentas Nelsonas 
Rockefeleris, sakydamas vokiečiams kalbą Amerikos 200 metų 
sukakties proga, pareiškė/ kad Vakarams būtinai reižia sustip
rinti prekybos ir karo laivyną, jeigu nori apsisaugoti nuo sovie
tinio imperializmo, bandančio pavergti laisvąjį pasaulį. Rockefe
leris, skrisdamas iš Italijos, užsuko į Berlyną, apžiūrėjo rusų stip
rinimą gėdos s^ną Berlyno viduryje, pasakė kalbą berlyn iečiams, 
pasimatė su atsakingais Amerikos ir vokiečių savivaldybės atsto
vais ir atskrido į Frankfurtą, kur buvo vokiečių valdžios žmonių 
sutiktas.
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JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
J uozo Liūdžiaus Raštai

sias uždavinys yra politika mais
to savo šalies gyvent?ja^p-pąr 
rūpinimas. Tų klimato permai
nų akivaizdinis įrodymas yra nuo 
I960 metų Sovietų Sąjungoje ir 
Indijoje prasidėję nederliai. Pir
mosios tų klimato' permainų au
kos buvo šešių Afrikos valsty
bių — Mauretanijos, Senegali- 
jos, Mali, Aukštutinės Voltos, 
Nigerio ir Čado sužlugimas. .

Gaila ir ateityje mano pavardę 
jungs prie, neteisingų teigimų 
ir klaididfc lietuviu visuomenę, 
būsiu privertas gintas,- skelbia
mą netiesą atitaisyti-fiį ^neižtųs 
atremti.

Klimato permaina?
Jau 15 metų kaip Šiaurės 

TiT vėjų zonoje
WASHINGTON AS. — UPI 

praneša kad baigta speciali že
mės klimato studija rodo, jog vi
same mūsų žemės pasaulyje yra 
prasidėjęs klimato kitimas, tai 
yra, kad jau nuo 1960 metų pla
neta. perėjo j naują Šiaurės (vė
jų) Neo-Boreal erą, tokią, ko- 
kokią buvo nuo' 1600 iki 1850 
metų, o ta buvo sausrų, badavi
mų ir politinių audrų era...

Dviejų metų studijų raporte 
rašoma, kad “klimatas yra kri
tiškas veiksnys,' kurio svarbiaų-

P”Aktas 1-mas, citata: “1974 
m. ba’andžio mėn. 7 d. IB Mar- 
quetta ^arko apylinkės metinia
me susirinkime buvo išrinkta 
nauja apylinkės valdyba, kurios 
pirmininku tapo V. Velža. Bu
vę tos apylinkės pirmininkas J. 
Vaičiūnas su savo valdyba nesu
tiko skaitytis 
valia, jis ir toliau skelbiasi va
dovaująs Marquette Parko apy
linkei, ir tuo būdu atsirado dvi 
valdybos”.

Edmund Brown Jr.. Kalifornijos gubernatorius, Įtakingo Kali
fornijos politiko sūnus, lengvai laimėjęs Kalifornijos rinkimus, iš
stumdamas gub. Ronald Reangan. nori tapti demokratę partijos kan
didatu prezidento pareigoms. Jis tikisi laimėti nominacijas ir tapti 
prezidentu. Jis yra Įsitikinęs, kad gali amerikiečius-sužavėti, kaip 
savo lailęu juos buvo sužavėjęs John F. Kennedy.

sitarimu paaukoti -Baltui ar ki
tai labdaringai -organizacijai ir 
tuo būdu nutraukti bylą. Anoji 
pusė atmetė ir šį pasiūlymą”.

Atsakymas į '. 9-tą punktą. . 
Taip, aš buvau paskelbęs trijuo
se laikraščiuose Naujienose, Dir
voje ir Laisvoje Lietuvoje, ten 
buvo pareikšta, kad: aš niekam' 
jokios bylos ;nesu iškėlęs ir nei 
jš nieko, jctkių pihigu n eieškąu.. 
Laikę' bylos nagrinėjimo aš nei 
vieną kartą nebuvau nuvykęs "į 
teisman, b J. Gailos, nebaigtu sa-1 
kiniu paminėta; --(reikia supras-r j 
ti), kad ir aš dalyvavau. Tai 
Įžūlūs šmeižtas; 5Į-

Jeigu J. Gailą žino, kad aš bu
vau paskelbęs spaudoje, kad jo
kios bylos , niekarą,.nesu išKęlę.s 
ir jękių pinigų, nei- iš nieko ne
reikalauju;, tai. kodėl J. Gaila 
•kartoja tą patį šmeižtą praėjus 
metams? J. Gaila nori mane nu
vertinti ir 'pądarj^ti šios bylos 
kėlimo nusikaltėlių, bet manau,- 
kad žmonės, perskaitę rpąnof pa- 
siaįškipimu,s, tąjmėptą man nu
sikaltėlio dėmę, pritaikys jam pa

Prašau J. įGąįįą pažiūrėti sa
vo klaidas. p tik vėlįąų kaltinti 
kitus," nes- jau dabar Bėndrųbme- 
nė suskaldyta ir pravestą veikla 
nepasižyminčia .eiline organiza- 
ėija. Suskaldymo ir-neveikios 
nuopelnai kaip tJk "tenka. J. Gai
lai, jo vadovaujamai valdybai 
ir tos valdybos rėmėjams. Juk 
Krašto Valdybai įsikišus, “pri
pažinus teisėtą”, neteisėtai VI. 
Velžos vaidybą, skylimąs Įvyko 
Marquette Parko apylinkėje ir 
to pasėkoje^ Chicago Savings and j 
Loan Ass.* reikėjo užvesti teisme f 
bylą. j

Spaudoje ginčytis*' nemėgstu,

Galvos kietumas
Su penkiais šūviais į galvą - 

sveikas gyvas ,
' MIAMI, Fla. — Pilietis King 

Dixon, 46, sekmadienį penkiais 
šūviais iš arti sužeistas į galvą, 
-pirmadienį savo namuose papa
sakojo kaip tai atsitiko. “Mano i 
ausyse dar tebeskamba, šovė 
šaudyklę prie pat mano ausies 
laikydamas,’ Penki Šūviai tikrai 
garsiai skambėjo’’, skundėsi su- 
žeistąsis. Daktarai Jackson Me
morial ligoninėje Dixorią ap

tvarstė ir išsiuntė namo. jJėi vie
na iš .22 kalibro pistaliėto. ku- 
lipkų nepramušė jo galvos kiau
šo. “Tikėsite ar ne, jis yra pa- 
tenkihamojb padėtyje”, pasakė 
dętektyvąs Charles Priandt.’

Dixon šeštadienį tavernoj e; 
susiginčijo su tūlu PalmeriuJ

Į 8-tą punktą atsakymas. Mi
nėta rasta 1975 m. birželio 5 d. 
buvau gavęs, tik jo turinys bu
vo skirtingas. Minėtą raštą, .ga
vau ne iš krašto valdybos, bet 
iš kažkokio M. Jakaičio, gyv. Lę-, 
monte. Tas raštas buvo para-. 
sytas ant krašto valdybos bįan- 
kos ir niekeno nepasirašytas- -r 
neautorizuotas. Tą rasinį, pa
siunčiau J. Gailai užklausdamas, 
ar krašto valdybai yra. . žinomą, 
kad M. Jakaitis krašto valdybos 
vardu siuntinėja rašinius, lie
čiančius teisme užvestos bylos 
reikalus, ir prašiau praneštiman.. 
Dejai jokio atsakymo negavau..

Iš krašto valdybos joks asmuo 
asmeniškai į mane nesikreipė 
dėl bylos kėlimo pergalvojimo 
ir jos nutraukimo, ir kaip aš ga
liu byla nutraukti, jeigu aš jos. 
neiškėliau ? Toks - krašto valdy
bos teigimas yra grynas melas.

Punktas 94as, citata: “trys 
kaltintojai mūšų spaudoje pasi
skelbė, kad jie niekam bylos nė
ra iškėlę ir kad tai esąs šmeiž
tas, tačiau byla jų vardu buvo 
tęsiama ir jiems teisme, be mi
nėto advokato, atstovavo Altos 
vicepirmininkas V. Šimaitis, J. 
Bagdžius ir kiti, (bet kas tie ki
ti neišvardinti).

Susipažinęs su byla, teisėjas 
pasiūlė abiem pusėm susitaikyti 
ir bylą nutraukti. LB atstovai, 
krašto valdybos pritarimu pasiū
lė Įšaldytus pin igus bendru su-

KOST.AS JANUŠKA

PRIEŠRINKIMINĖ INFORMACIJA
ŠMEIŽTU PAGRĮSTA

kurs išėjo namo, 
grįžo ir stvėręs Dižoną už spran
do paleido į jo galvą visus pen 
kis šūvius.

Pirmajame tomera. 208 puslapiai, o antra jame 226 priapui, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose

- £ yiršeiiuose Va S6.00, į .
Abi knygat gausit*, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu*

•• N A U J r Ė N OS f’ "
173!) So. HaIsled Street Chicago,-Illinois 60608

^■ir;ii(>,ni;ii. alsiniiniinai. 216 puslapiai, kaina $3.(X).
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS - 

kTSlMINIMAI APIE JUOZ4 LIŪDŽIU 
X8 puslapiai. Kaina 81.00.

nia gauti ■'Naujienose ” arua pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

39 So. HALSTED ST.. CHICAGO S. ILL

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Sarings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.
. Now, Bonds mature in less than 

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

You can buy shares in your partL 
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where ybu work, or the 
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amertcan
’‘•'•Sfft will be a rėality. v

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

aad 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

2212 WEST CERMAK ROAD - V , CHICAGO, ILLINOIS (0603 - 
< ?£Tzx Kazanauskas, PreiKfenž Phone x VIrginlx 7*7747

BXJRSt Mor..2^e.Fri.9-*4 Sst, S-l

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCH 1905

LB uette Parko byla baigta

K r ’* iriuos punktus kiek lie
čia mp^e, paminėsiu ir į juos at
sakysiu.

Kiekvienas lietinis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu 
vių gerbu\is. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietiną, bėgimą ihio bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje 273 psi.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
^ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
ktriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu 
siruota 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGiETtS įspūdžiai komunistu PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kautff* Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten malė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 nsl $1 50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės j L/c^u 
va įspūdžiai Iliustruota toto nuobraukomis. 331 psl. $3.00.

D Kuraitis, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ržmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, gražiu sffliurtii

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

Vincas Žemartis. LIUBLINO UN1JCS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psl. Kaina $1 50

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST , CHICAGO. ILL. 60601
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Great 
American

mininku Ūpo J, Lcgd.ius, savo 
teisėtam reikalavimui apylinkės 
valdybos pinigus apsaugoti, pa
samdė ądvokatą, kuris stengėsi, 
kad LB Marquette Parko teisė
ta apylinkės valdyba pinigus at
gautų.

Mano pavardė šioje pyloje 
įtraukta tik dėl to, kad buvau 
valdybos nariu, ir mano parašas 
buvo reikalingas išimti pinigus 
iš taupymo ir skolinimo bendro
vės. 

■

Kaip matome, kad atsiradus 
dviem valdybom Marquette Par
ko apylinkėje, ir jom prėtin- 
duojant Į Taupymo ir Skolinimo 
bendrovėje laikomus Marquette 
Parko apylinkės pinigus, bend
rovė teisme užvedė bylą išaiški
nimui, kuri valdyba turi teisę 
į LB apylinkės pinigus.

Punktas 8-taš, citata: “JAV 
LB valdyba neliko kitos išeities, 
kaip samdyti advokatus ir ginti 
į teismą patrauktus LB darbuo
tojus. Prasidėjus teisme eigai, 
krašto valdyba birželio 5 d. raš
tu kreipėsi Į J. Vaičiūną,’A. Ūse
lį ir K. Janušką šiais žodžiais: 
...Jūs nesiskaitydami nei su tau
tine savigarba, nei su lietuviu 
visuomenės nuotaikomis, nei sū 

I 

'• LB institucijų pasisakymais, pa- 
nūdote ieškoti tariamos teisy
bės šio krašto teisme, o neban
dote nesusipratimų išlyginti tar
pusavio pasikalbėjimais: Kraš
to valdyba dar kartą kreipėsi Į 
Jus asmeniškai, prašydama by
los kėlimą -pergalvoti, ją mu- 
traukti, kad grįžtų, darna į Mar
quette Parko apylinkę, ir kad 
lietuvių visuomenės pinigai ne
būtų eikvojami amerikiečių teis
muose”. » •

1976 ri. balandis Krašto Valdy 
bos skelbtas 11 punktų rasi 
nys, užvardintas

šia d<
tas In n.iii^ vietas. Knygą,pasilsime adlįpsatpi, j 

h ėefcj arba Money'Ordcrj tok^u>vadrcsu

T rirmą punktą atsakymas. 
]97 ’ m. balandžio 7 d. metinį su
siekimą kvietė teisėta LBAIar- 
Quette Parko apylinkės valdyba, 
vadovaujama J; Vaičiūno. J. Vai
čių nas skelbėsi vadovaująs LB 
Marorette Parko apylinkei, nes 
PP2 m. vasario mėn. 25 d. meti
niame apylinkės susirinkime bu
vo iš ’inkta nauja apylinkės val
dyba dviejų metų terminui, pa- 
gal naujai išleistus LB Įstatus, 
kurie įsigaliojo, nuo 1ST73 metų 
sausio mėn. 1 dienos. Naujai iš
rinktoji valdyba savo pirmame 
posėdyje, J. Vaičiūną vienbal
siai išrinko apylinkės valdybos 
pirmininku.

1975 m. balau džio mėn. 7 d. 
išrinkta "‘nauja Marquette Par
ko apylinkės valdyba”, kurios 
pirmininku tapo V. Velža, buvo 
neteisėtai išrinkta, nes nesilai
kė LB Įstatu. Be to, J. Vaičiū-

Uga mečio BALINO pirmirrink<K
prelato J. B. KONČIAUS knyga ?

ATSIMINIMAI IŠ BALF0 VEIKLOS
10 i dideli puslapiai, daug nuotraukų.

f* t ii viršeliai $4.00r minkšti — $3.00. ■?’»
• ■ ■ kiekvienam lietuviai, ypač tremtiniui. Geriau-

i>, b-bėjui, siuntusiaip siuntinius JjVokieįi^if kL

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sav^gulady! 
5V4 %XC\

I B Krašto Valdybos rašinio 
įvada

C:t ’■‘i; "Mūsų spaudoje yra 
pasirodę pranešimai, kad ame- 
rikie'in teismas Chicagoje yra 
išsprendęs LB Marquette Par
ko apylinkės bylą. Kad nesusi- 
daryT'Į įspūdis, jog LB kam nors 
užve ’nsi bylą amerikiečių teis
muose. norime painformuoti apie 
Įvyki; eigą, privedėsią prie mi
nėtos bylos”.

ilio l ietuvy Nr. _22 85, nienė vadovaujama valdyba 
iuvo baigusi kadencijos.

Punktas 6-tas, citata: “Vyks- 
Lant tiems nesutarimam, Chica
go Savings and Loan Associa
tion, kurioje buvo laikomi LB 
Marquette Parko apylinkės pini
gai, kreipėsi Į teismą, kad bū
tų išaiškinta, kam priklauso tie 
pinigai ?

Atsakymas Į 6-tą punktą. 
Skaitytojai toliau pastebės, kad 
6-tas punktas sugriaus krašto 
valdybos 7-tame punkte mestus 
kaltinimus, kad J. Vaičiūnas, A. 
Ūselis ir K. Januška, iškėlė teis
me bylą prieš Chicago Savings 
md Loan Ass. bendrovę.

Punktas 7-tas, citata:- “1974 
m. vasario mėn. J. Vaičiūnas, Ą, 
Ūselis ir K. Januška per advo
katą Johan Bosenberg iškėlė by- 
’ą Chicago Savings and Loan As
sociation, reikalaudami 50,0C0 

dolerių kompensacijos už pini
ngų repervedimą jiem, ir bylą 
V. Velžai, J. Gramui. P. šuky
tei ir R. Kronui, kad jie, susitarę 
su kai kuriais krašto valdybos 

j nariais, sulaužė Įstatymus, už 
susirinksiųjų j patikus nuostolius iš pastarųjų 

reikalaudami taip pat 50,000dol. 
kompensacijos”.

Atsakymas Į 7-tą punktą: nei 
aš, K. Januška, nei J. Vaičiūnas, 
nei A. Ūselis jokios bylos šio 
krašto teisme prieš Chicago Sa
vings and Loan Association ne- 
iškėlėm ir 50,000 dolerių kom
pensacijos už pinigų neperdavi- 
mą teisėtai -J. Vaičiūno vadovau
jamai valdybai, nereikalavom. 
Taip pat ir bylos V. Velžai, J. 
Gramui. P. šukytei ir R. Kronui 
neiškėlėm ir 50,000 dolerių, būk 
tai dėl susidariusių bylai vesti 
išlaidų padengimui, nereikalau
jant, nes aš nei du kiti nei vieno 
Cento bylai vesti advokatui ne- 

" ’davėm- Ir. kaip žinau, kad jiems 
jokios bylos niekas neiškėlė ir 
nekelia. LB krašto valdybos tei
gimas, kad bylas " iškėlėm, yra 
biaurus šmeižtas.

Ne atskiri 3 asmenys J. Vai
čiūnas. A. Ūselis ir K. Januška, 
bet naujai išrinkta 1975 m. ba- 

Į landžio mėn. LB Marquette Far- 
. ko apylinkės valdyba, kurios pir-

DM T W WITH MATCHES.

INSURED 1!

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME
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/

f

(Pabaiga)

i • Auuvxiju, v anuo . yaoi’
Saulių gimnazijos, tarp dauge- ,ryžimo išbandymas iki ^irties.

$8.00

$2.00
duoda gyvy-

$2.00
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

mažai žmggaus suniektas mūsų 
plan etos lopinys.

galų miesto, ten arčiau Death 
Valley, arčiau — Nevados sie
nos, prajojant Badwater žemu
mas, Kur žemiau jūros lygio ly-menkystės neįvertindami ry

žomės... ir liko tik Paguoda. Man 
taip artima paguoda...

miškų žalumu ir kristaliniais tar
pukalnių upeliais pažymi savi
tumą.

Nuo šventųjų nutoldama Ka
lifornija smelkiasi į dykumų

SLA ri .įųoŪa VAIKAMS ir jaunuoliams .labai pigią apdraudą:
- - už-$1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. _

SLA\4- AKiCtDENTALi; 'APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ' ir draugijų na- '

. I.: ’Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00^
< f'j metus. ■ ;

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų: Kreipkitės i kuopų 
: veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gąušitę spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
.W WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

lopais žvilga dykumoje, o po 
—'eniai Ir! hfsiM&jįĮĘaūdoje. . Į kaitria saule, tolumoje baltuoja
Derli, phjnks-i 1S’8 metais ji buvo pagerb- kalnai, kaip angelų sparnais nu-

.į

■I

I
I

boVYDfiNAS

KALIFORNIJA DYKUMOSE
; ; . (Tęsinys)

šventoj Monikoj plačiai įsi
šakniję Alena ir Mykolas Deve- 
niaj. Daktaro amatą pastūmęs' Atsiminsiu, pirmą atsidūrimą
į šalį, gal sveikatas paragintas, Čikagoje ieškant Nemunui para- 
daktaras Devenis tvirta koja mi- Į mos. Tada susiti kom, entuziaz- 
na -šventosios Monikos gražias Įmu sruvančius dailininkus, ar- 
plačias gatves, savo rezidencijų j ehitektus, bokštų statymo ko- 
— daugiašeimių namų priežiūra Į mitetus,,kurie užklakdami džiu- 
rūpindamasis; Apie tuos namui gesiu, mane ir daktarą Garmų 
namus nebuvo progų šnekėti J Įtikinėjo, koks tai bus mūsų taa- 
TurėjOm kitų, mums savaip gerų tinio meno, mūsų neriboto tikė- 
prisiminimų. Alena ir Mykolas imp kūrinys, net su Karaliaus 
Deveniai> tada gyvendami Wa-( Mindaugo vainiku... kad po ke- 
terbųry^į Conn., buvo pasiryžę liolikos metų, it musę kandę, 
leisti savaitraštį, Lietuvių. Ke- kaip rašė vysk. Valančius, tylo- 
lią. ,H. Blazas, J. Petrėnas-Taru- į je laliktų Tą statinį negrams ir 
lis ir aš sudarėm/, redaktorių 
trimviratą. Buvo gražiai bepra
dedąs . įsigyventi Lietuvių Ke
lias, susirado gan graži šeima 
skaitytojų; Deveniai lygino vi
sokius. deficitus grynu doleriu. 
Bet aš, ;dar Vokietijoj išrinktas 
kultūrininkų suvažiavime Augs
burge Steigiamojo Kultūros Fon
do pirmininku, buvau Įpareigo
tas, leisti žurnalą. Ir .mečiausi 
leistį Nemuną, atplyšdamas nuo

portorikiečiams. Tyliai, nuolan
kiai. Kur dabar architektai, dai
lininkai, statybos komitetai’, dva
sių .vadai? -Sugebėję anuo me
tu taip garsiai šūkauti, o dabar 
dar gabiau išmokę tylėti, kai ir 
plytos šaukte šaukia: Kas jūs? 
Kam ? Ir lieka tik paguoda.

Tokios mintys užgulė einant 
šventos- Monikos saulėta gatve. 
■Paminėtinas Alenos ir Mykolo 

______________________ Deveniųi>100,0(X)(doleriųFon- 
Lietuvių Kelio. ■ Kai ko nežino- das. Dęveniąi. žadą_ tą Fondą 
jom, kai ką pervertinom arba ne- plėsti.
davertinom, atmušę Į gerai or- Toj pačioj šventojoj Monikoj,davertįnom, atmušę į gerai or- Toj pačioj šventojoj Monikoj, 
ganizuoras parapijines'senųjų ir gražus būrys susirinko Monikos 
naujųjų susiskaldymo užtvaras. Į Lembertiėnės namuose, Parink- 

■ Nemunas, ’ mėnesinis žurnalas,z’ tų khygų lentynas parodė Moni- 
turėjo sustoti tekėjęs vienerius ka Lembertienė, tuoj po vyro 
metus,' nors nuoširdūs taikinių- mirties surinkusi jo eilėraščius, 
kai raštais 'rėmė visais pečiais, 'raštus ir išleidusi nuoširdaus pa- 
Ištokių rėmėjų malonu buvo. su- minklo vertą knygą. Dera pa- 
tikti-'Ęronį Railą, Angelų mies-i, stebėti, išeivijoj moterys nuo- 
te senokai pritapusi. ’Imdamas i širdžiai rūpinasi vyrų palikimu 
kurį nors. jo.Paguodų knygą; — kūryba. Dailininkui Kiaulė- 

- tuo. prisimenu mūsų svaingus nui jo žmona pastatė galeriją; 
: planus, gal net mus supančios Sruogienė, ilgai triūsusi išleido

t A susivienijimasM I / A METUVYŲM AMERIKO JE
SLA — jau W metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dao- 

’ ’ ginu kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių, savo apdraus-
‘ - U tiems nariams.

SLA didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija _. .
• bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 

- ? NLJIMAS: neieško pelno, o *teikia patarnavimus savitarpinės
1 pagalbos pagrindu,

SLA?—- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
" tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

< įgelti• ĮVRirip klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
-' W jkį ^lp,000,00. J ■ ,

A ui, jąTHJimninduoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In- 
• JBttihcu, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas" daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1,50.

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

.1739 So. Halsted St, Chicago, UL 60608

‘ PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
D LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ^

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis f 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 1 
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės I 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas I 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 1; 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- I 
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę , ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, 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 Tėtynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1736 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Sruogą patinusiųjų atsimįnimų. zos amžiaus l. . tūra centrinėje arti keturių šimtų mylių nuo An-
Man teko pažinti Įji/nbėrtus ir rytraėje R»i -.-.jc dj (1DG-S). 

okupantų siautėjimo metuose. į Kiti jos žymū> darbai yra Bal- 
Rankas buvom viens kitam pa- tai (1963) irklavai (1971). Vė
davę kairanl^ų suartėjimas ga- yliaus i a studija Senovės Europos mu 
įėjo daug ką tSgėlbėtL ' ir E^vės (1974). Jos gumpse tikrai nešvarus vanduo

Lem bsrtųnąm uosį, pirmą kfi*-‘ m oksjinių itjjarsnių gausu JAV 
tą sutikau Pr. Visvydą'. Geniai Ir užsienin ipaudoje. 
-jd raštus* r_  ___  __ _ __
na. Vaižganfi’ko giedrumo, su--ta, kaip Los Angeles Time Wo- 
gefaėjimo skaityti tarp eilučių men of the Year. Ji nesvetima 
daug randu Visvydo kritikų raš-j ir mūsų kultūrinėje veikloje pa
tuose. Ir trumpoj recenzijoj kar- j skalomis, straipsniais periodi- 
tais šauna Visvydas pavyd^inai nėję spaudoj apie lietuvių pra- 
taikliai. G;4 čią ir vertėtų Įeš- efŠĮ Ir mitotogi 
koti tikro kritiko ugnies^ D G

j <4 •

.. n a r- * *-14.- *»a Davg darįbūrų galima pasa-Po daugelio metu sutikti Alė , « >.• . .■ .
Rūta'ir ios wras archit-ktšs kytl Mar;J°s Gimbutienės
. , , v. , .J . 4 v į paskaitas šioje salyje ir kituoseArbas atrodė, tokie pat, vaka- , *7^ * a .t , , < ’ . kraštuose apie jos vaišingumąryksti, ners kalendorių leidėjai - - * ■

gerokai triūsė:, įrodydami kaip 
šuoliuoja laikas.. 4' f .

’t-

Kompozitorius Bronius Budriu 
nas surado laiko mane visą die
ną palydėti Huntington Botani
cal Gardens, Art Gallery,’ Libras 
ry. Tuojau pat reikia pasaky
ti: tai nuostabūs sodai palmių, 
kaktusų ir visokių medžių, gė
lių. Ten pat ir paveikslų gale
rija — Art • Gallery, turtuolio 
Huntington paliktuose namuo
se, turtinga paveikslų kolekcija. 
Būtina tai pamatyti, jeigu geri 
dievai .nuveda į Los Angeles.

Biržietis, vejk artimas kaimy
nas Bronius Budri ūnas supažin
dino ir su savo gausia muzikine 
kūryba. - Apie tai gal rasiu pro
gą vėliau parašyti. Myliu Bu- 
driūno dainas. Jos .pirm visko, 
melodingos, budriūniškai savitos. 
Tai jau mums pavyko Įsitikinti 
girdint gausią kompozitoriaus 
kūrybą. p

Marija Gimbutienė, čia gali
ma pridurti: daktarė, profesorė'. 
Trumpą apibūdinimą išrašau iŠ. 
Folklorinės Popietės progra
mos: “Dr. ■ Marija Gimbutienė. 
Tarptautinio maįto archeologė 
studijavusi. Vilniaus. Tuebingę- 
ho ir Harvardo universitetuose. 
Dėstė archeologiją Harvardo 
universitete ir nuo 1%3 metų, 
yra Europos Archeologijos pro
fesorė. University of California 
Los Angeles; taipogi UCLA Is- 
torijos Muziej aus ■— Senovinio 
Pasaulio Archeologijos kurato
rė. Pakartotinai siųsta į užsienį 
profesorių mainuose, pagerbta ir 
apdovanota mokslinėmis premi
jomis National Science Funda- 
tion ir daugelio JAV ir užsienio 
universitetų. Vadovavo archeo
loginiams kasinėjimams/Graiki
joje ir Jiigosląrijpje.; .

Iš jos parašytų’devynių moks
linių knygų žymiausias darbas- 
yra'681 puslapio apimties Bron-

menininkams, kultūrininkams 
atsilankantiems į Los Angeles.

šja proga, kiek nukrypus į 
šalį, man teko miela proga anuo
se geruose .metuose susitikti su 
Vilniaus kultūrininkais daug ir 
sunkiai kovojusiais prieš lenkų 
nutautinimo .^užmačias. Vienas 
iš pirmųjų lietuviškos • kovos 
prieš nutautinimą buvo daktaras 
D. AIseiką, Marijos Alšeikaitės- 
Gimbutienės tėvas. Greta-Alsei
kos tvirtai-stovėjo jo žmona Ve-' 
ronika Alsėikienė - Janulaitytėj 
taip pat daktarė, už lietuviškos 
spaudos platinimą pašalinta iš

braukyti.
Prajosi pro Old Harmony Bo

rax Hillt ten, Death Vallęy, kur 
baltos borakso dulkės švelniai 
kyla iš milžiniškų fabrikų, ir 

i rūksta per kaminus ir pro lan
gus.

Atvirutėje, pirktoje gazolino 
stotyje, matote 20 mulų prote- 
gių tempiančių milžinišką veži
mą. Tai 46,000 svarų borakso iš 
Furniee Creek Ranch, apie 1883 
1887 m. Tokį.vežimą tempė mu
lai šimtus mylių, be asfaltuotų 
kelių, be lentelių — kur, kiek 
mylių. Tam pačiame vežime bu
vo mulams šieno, avižų, svar
biausia — vandens. Ir mulams 
ir žmonėms, palydovams.

Death Valley istorija, vardą 
davusi tiems dykumų akimis ne
užmatomiems plotams, pasakoja 
apie prancūzų vienuolius, pasiry- 

j žusius pėsčiomis perkeliauti sau- 
>lės kepinamas dykumas, šiurpi 
. istorija. Žmogaus valios,. pasi-

lio pažymėtinų darbų Vilniuje 
Kultūros Draugijos steigėja. 
Folklorinėje «. popietėje rodomi 
smūtkeliai, dievukai man pri
minė dieną, kai su mūsų kariuos 
menės. pirmaisiais daliniais at
siradau Vilniuje. Didelė, neuž
mirštama Dienai Vilniečiai, 
džiaugsmo ašarų nesulaikyda
mi, pasakojo apie Įžymiuosius 
lietuvybės .šulus Vilniuje, iškel
dami daktarą Alseiką^ jo žmoną 
daktarę AĮseikienę, uolią mūsų 
tautodailos rinkėją.

Daktaras'Alseika mirė 1936 
Vilniuje, nesulaukęs tos Dienos. 
Jo dideli darbai Vilniuje ir ki
tur Lietuvoje buvę liks. Dakta
rė Alseikienė, prieš keletą me
tų mirūsi ^Vilniuje, paliko gau
sius rinkinius mūsų tautodailos, 
liaudies dirbinių.

Kur tikroji Kalifornija?

Deja, ne 'Angelų mieste ar 
švento Pranciškaus apylinkėj e 
tikroji- Kalifornija. Ir pasiruo
šimas ieškant tikrosios Kalifor- 
nijos būtų visiškai kitoks, — sės
ti antfarklio. Ir’.su dideliu mai- 
.šų/ gal karvėspilvu.;- ^Sklidinai 
pilnu vandens. - Prie-balno šiek 
tiek maisto rišųly. : Kaitroje tik 
vanduo mikliai' 'nuteka' gerkle. ‘

Mes turime leistis j dykumas,

Patekus Į Death Valley (Mir
ties Slėnį) pravartu susipažinti 
su ta tragiška istorija. Pačiam 
Death Valley rasite vietovę 
Stove Pipe. Tai jau civilizacijos 
taškas. Ten vieno motelio, kiek' miškais, kalvomis, Pennsylvania 
didesnio, ofise pamatysite gan d-i 
del j paveikslą, kopiją. Įsižlūrė- 
kit, kol maloni pagyvenusi mo
teris knisis po popierius ir gal 
pasakys, kad visi kambariai (o 
jų keletas) jau užimti. Sorry. 
Bet jūs spėjote Įsižiūrėti pa
veikslą ant medinės sienos: tai 
vienuolis priklaupęs, beveik barz
da siekdamas smėlį nuogomis 
rankomis kasa žvirgždėtą smėlį, 
o prie jo stovi pavargęs mulas. 
Pabalnotas, bet jo vandens mai
šas, gal avies pilvas, prisiplojęs 
prie balno. Jūs jau lauke būda
mi matėt aplinkui dykumas, be
viltiškai sausas ir kepinančiai 
karštas. Ar yra kiek vilties vie
nuoliui, nbts delnu pasisemti 
vandens, jau šiek tiek praikaps- 
tytoj duobėje? Abejonė. Dide
lė- abejonė, .Nors jūs- neįžiūrite

palenktam vienuolio veide Levu- milžinišku* plutų*. H visur 
tiikuHio^ pakelkite akis į saip Aernstydamus vaiMieiu. 
mulą. Į jo beviltiškai sunkius! noris spėti Kaliforniją būsiant 
pečius, galvą, į jo akis. Ir jos dideliu sodu, daržu, vynuogynu 
pasakys visišką beviltiškumą ’ kraštu. Bet ir dabar Kalifonū- ■ 
vienuolio pastangų. Toks sau-f ja rūščiai graži išsitiesusi dy- 
sas smėlis, tokia kaitra iš aukšto kūmose.
dangaus. Tik žmogus gali viltis 
visiškam beviltiškume... nors ir į 
mulas supranta. Supranta bū
senos beviltiškumą.

Iš ryto patalo išvirtus, tuoj už 
Stove Pipe kukliai išsibarščiusių 
trobesių, banguoja kopos. Ko
pos? Dievai gerieji, juk tai Ni
da ! Akis braukai, gatavas sau 
gnybti pašonę... Tikras mūsų 
pajūrio stebuklas — kopos 1 At
siminimų sparnais... akimirko
je regi Pervalką, Girulius, Nidą 
mūsų senutę Palangą, Naglio pu- gali tarti sau ir kitiems: tai dar 
šį. Taip, kopos; Ant kopų kuprų 
trykšta tekančios saulės spin
duliai. Begis, tik užkopsi ant tos 
kopos kupros ir — saulę ranka 
pasieksi. Slysdamas atgal užsi- 
riopšti ant kopos kupros, o ten 
— dar kita kupra. Už jos tikrai 
pasieksi saulę. Bet tai tik vii-, 
ties. Kopų kopos. Ir tik pati 
saulė netrukus iškils viršum ko
pų. Karšta, ryški. Išsipraususi. 
Dangaus skambantis mėlynu
mas. Akį veriančiai mėlynas, 
bet tolimas.

Pietų pusėje ruduoja kalnai. 
Rūstūs, juosvai rudi, išraižyti 
dar juodesniais plyšiais, slėniais. 
Saulės deginami jie grūmoja. 
Nereikalingi draugystės. Vieni
ši. Kaip Maine, New Hampshire

Mūsų negausiai iškilai j dy- 
'kūmas vadovavo tikra žinovė Ma
rija Gimbutienė. Jos gausios ar
cheologinės žinios ir čia prasi- 
vertė. Didelis dėkingumas.

Jeigu geras vėjas vėl nupūs 
mane j Kaliforniją, pirmu užsi
mojimu nersiu į dykumas. Pui
kūs keliai, tiesūs kaip šūviu nu
šauti, toli palieka keleivius su 
mulais ir vandens avimaisiais. 
Nors retos, bet pasiekiamos gy
venvietės lengvina keliones. Ir

• ^5/.:y.j.. 2».>,; ■/>’>

Litter doesn't throw 
itseff away; Htt-er 
doesn't just happeft. 
People cause it—and 
only people can prevent 
It “People" means you.
Keep America Beautiful

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

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

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __ _____ ____ ____________—---------

Dr. A. JL Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik ___ _______________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik__________

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

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

I Taupyki tedab ar
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.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the amaHer, 
pitted sizes for this dish (there are nine tizes to choose ftom— 
all the way up to Super Colossal). '

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
* (Makes 4 to 5 servingi)

1 (10% ox.) can condensed 
chicken broth

.’ 1 small bay leaf, ernndrfej j 
^4 teaspoon basfl^ crumbled 
įį teaspoon *alt 
% teaspoon pepper

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Thin gpajbef tl

1% cups canned pitted
California ripe olives

1 (1 Jh.) package 
frankfurters

% cup sliced green onions
x 2 tablespoons cooking oil

I (1-Ib.) can tomato wedges
Cut olives in wedges, cat franks m 1-inch diagonal slice*. 

Saute olive wedges, franks and-onion in oil slowly lor five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

Servewith hot spaghetti.

RSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. v ... TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Verta pasimokyti iš vyresniųjų
Jeigu kas yra įsitikinęs, kad žmogus, baigęs kad ir 

aukščiausias mokyklas, tikrai viską žino, tai klysta. Gy
venimas yra didesnė mokykla, negu pati aukščiausioji 
mokykla. Mokytis reikia kiekvieną dieną. Jeigu kas, bai
gęs aukštąją, daugiau jau į knygas nepažiūri, tai tas at
silieka. Mokslas kiekvieną dieną žengia pirmyn. Labora
torijos ir mokslo įstaigos niekad savo durą neuždaro. Ko 
šiandien nepabaigė ir neišaiškino vienas mokslininkas, tą 
kitas padaro rytoj. Kiekvienas išradimas daro pakaitas 

! moksle, kurios atsispindi ir knygose.
Mokykla daug pamoko, bet gyvenimas yra pati di- 

į džiausioji mokykla. Daugiausia gali pasimokyti iš vyres
niųjų, kurie rūpinosi tais pačiais klausimais. Vyresnieji, 
aišku, turi būti nesukiužę ir nesudribę. Jie jau gali turėti 
vieną kitą bėdą,-bet kurių protas dar .šviesus ir atmintis 
aiški. Su tokiais vyresniais visuomet malonu pasikalbėti 
nes iš jų galima naudingų dalykų pramokti. Galime mo
kytis iš vyresnio amžiaus žmonių, bet gali mokytis ir iš 
senesnių organizacijų.

Naujai atsiradusieji tremtiniai atsivežė nepaprastai 
didelius planus. Keli buvo, pasiryžę Ameriką užkariauti; 
Visa tai, ką jie Amerikoje rado, buvo sena, atsilikę ir ne
gera. Jie buvo pasiryžę sukurti tokias organizacijasriku- 
rios apims visus užsienio lietuvius ir imsis atlikti nepa
prastai didelius darbus. Jie viską žinojo ir savimi labai 
pasitikėjo. Mokytis iš kitų jie nenorėjo, nes jie “daugiau 
žinojo”. Patarimų jie neklausė, nes patys turėjo didesnę 
patirtį- Jie manė, kad didelis pasiryžimas viską įveiks.

Gyvenimas parodė, kad vien tik pasiryžimo ir noro 
---- -neužtenka, šiandien, po 20 metų atkaklaus darbo, tie di

dieji planai jau baigia byrėti. Apie naujų, narių organiza
vimą ir įjungimą į Bendruomenę šiandien niekas jau ne
bekalba, nes sugriuvo visas namelis, ant kurio visa nau
ja Bendruomenė buvo statoma. Naujiems architektams 
buvo pasiūlyta paklausyti patarimo, taip labai neskubėti, 
bet pusmetį palaukti, daugelį lietuviško gyvenimo daly
kų išsiaiškinti ir geresnius pamatus padėti, bet protingų 
patarimų “mladoturkai” nepaklausė. Jie viską ryžosi pa
imti jėga, ilgoms kalboms, o kai pastarųjų neužteko, tai

panaudojo klastą U: melą, šios priemonės Amerikoje ne
veikia. Jos privedė prie liepto galo. 4%.

Jeigu klaidas padariusieji galėtų iš savo 'klaidų pa
simokyti, tai būtų žengtas didelis žingsnis pirmyn. Jeigu 
dar ir šiandien ryžtųsi vyresniųjų paklausyti, tai ateityje 
tokių klaidų, ko gero, nepadarytų. Amerikoje yra kelios 
vyresnio amžiaus organizacijos, iš kurių aukštai iškilti 

i norėjusieji mokytojai galėtų pasimokyti. '■ Viena tokių 
! yra Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Šią vasarą jis mi

ni savo 90 metų sukaktį. Šią savo sukaktį ši sena Ameri- 
' kos lietuvių organizacija suderino su Amerikos 200 metų 
sukaktimi. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šią vasa
rą seimą šaukia Čhicagoje. Taš seimas bus didelė Ameri
kos lietuvių demonstracija, rodanti, ką gali lietuvis orga
nizuotomis jėgomis padaryti. Išsilaikyti 90 inetų, sukaup
ti keturis milijonus dolerių kapitalą, suorgahizuoti visa^ 
me krašte apie 300 kuopų, suteikti didelę pagalbą nelai
mėn patekusiems lietuviams, vesti kultūrinį darbą, rū
pintis Lietuvos laisve ir tapti pačiu didžiausiuoju Ameri
kos Lietuvių Tarybos ramsčiu yra didelis dalykas. Tuo 
tarpu Amerikos lietuviai neturi didesnės ir turtingesnės 
organizacijos, negu dabartinis Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Jeigu “mladoturkai” būtų turėję bent trupu
tį kantrybės, tai ši didžioji organizacija būtų tapusi nau
jai organizuojamos Bendruomenės dalimi. Netekę kan-' 
trybės, neteko didžiosios ir seniausios Amerikos lietuvių 
organizacijos narių.

Narių skaičius gal ir neturėtų tokios didelės svar
bos- Jie neteko didelės ir pavyzdingai besitvarkančios 
organizacijos patirties, o tai yra svarbiau, negu narių 
skaičius. Mažą klubą arba draugijėlę gali valdyti valdy
ba, bent iki sekančio metinio ar paprasto susirinkimo, bet 
didelės organizacijos vienas arba net keli asmenys val
dyti negali- Vienas asmuo gali turėti geriausius norus ir 
būti teisingas, bet jis negali visko administruoti. Toje 
pačioje organizacijoje gali būti ir daugiau labai gerų ir 
teisingų žmonių, turinčių visai kitokią nuomonę svarbes
niais organizacinio darbo klausimais. Kad nekiltų kon
fliktas, tai turi būti konstitucija, kuri tvarko .visus orga
nizacijos reikalus. Gyvenimas vietoje nestėVi, todėl gali 
kilti reikalas ir konstituciją pakeisti, bet tokiu atveju 
tas. pakeitimas privalo būti tvarkingas, potvarkiais nu
matytas ir aptartas. Organizacija turi turto, šiandien 
siekiančio keturių milijonų dolerių. Turi būti konstituci
jos paragrafai, kurie pavyzdingai tvarkytų organiza
cijos turtą, kad jis nenubyrėtų.

Didelė organizaca privalo turėti aiškius nuostatus 
gyvenimo nešamoms pakaitoms daryti, šių dienų gyveni
mas visai kitoks, negu jis buvo prieš 90 metų, kai Suši- 
vienijmo konstitucija buvo ruošiama. Steigėjai ^ numatė 
būdą toms pakaitoms padaryti. Jie įsteigė įstatų komisi
ją, kuri apsvarsto naujus projektus, palygina' juos su 
veikiančiais įstatymais ir atskirų valstijų galiojančiais 
patvarkymais, ir pataria arba nepataria šėimtii dfyti 
pakaitų organizacijoje. Legaliai priimtas ir sfeimd .patvir
tintas nutarimas įpareigoja visus narius priimtą-pakaitą 
taikyti gyvenime. Priimti nuostatai rinkimams pravesti^ Skiečiams, 
išrenkama komisija rinkimų eigai prižiūrėti. Rinkimų 
daviniai skelbiami kuopose ir visoje spaudoje. Klasthi He
ra vietos, o jeigu tokia pasitaikytų, tai viskas būtiį'kėiia-. 
mas dienos švieson ir užkirstas kelias. - . ū

Didelių vienetų organizatoriai, į aukštą politiką kiltį 
pasiryžusieji mūsų nauji politikai būtų geriau viską pa
darę, jeigu iš SLA būtų kaiko pasimokę.. įįj

(Tęsinys) visais pasisveikinu, visi nuliūdę,(Tęsinys)

‘uvjų kėlemų sėdi j™ senas 
pažįstamas, iš Klaipėdos pneška- , • • • p • -

. dieįs5a« dfioš dar i>ėvėi» valw.il laifc.
“Vakara. redaktonus, Juozas, Qal sueWnlB
Proikus, žemaibs, MazeMkis ,g w įsiems He

sveikmam paspausdamu v.ena pįįL^vIlkdataas
antram rankas ir pasikeičiava, CJT.

tiek atsipejkėjame, kad iki pra-

R. V I L I U S

SAULĖTAS VĖJAS
Luotelis stipriai pastūmėtas striktelėjo, pasidavė 

šuoliu į priekį pastūmėtas striktelėjo, pasidavė 
tu, ąžuoliniu ragu į abi puses, išdaužė jų pakilimus. 
Stūmis po stūmio, lyg įrakintas tarp bangų, jis nesu
laikomai veržėsi į priekį ir veikiai atsirado atvirose 
Krokų Lankos Ežero vandenyse, kur bangos nebuvo 
tokios didelės ir vėjas ne taip smarkiai pasireiškė, 
kaip pirmiau Vingės ištakos sanspraudoje. Aužiukas 
atsiduso ir šypsodamas pažiūrėjo į Baltrių. Tas pama
tęs laimingą vaiko žvilksnį, sako: — Gerai patarei, 
Aužiuk, pats nebūčiau nė manęs, bet žiūrėk, jaunoje 
galvoje kraujas verda, nerimsta, mąsto, ir matai, ką 
kartais sugalvoja? Nors žinom ir mes seniai... jis nu
kando sakinio galą, kuris jam ant liežuvio sukinėjos. 
— Dabar mesime tinklus, čia bangos ne taip didelės, 
tik prilaikyk luotelį įkypai į vėją ir luotelis savaime 
plauks spaudžiamas vėjo į šoninę. Aužiukas irklavo, 
Kaitrius karts nuo karto nurodė kiek ir kaip prilai
kyti. kiek į vėją ragą atsukti, jis pats kėlė tinklą, lyg 
kokį gležnų šydą, leido jį pirštų galais, vėjas išpūtė 
dusnas. kuisai traukė jį žemyn, buvo net malonu ma
tyti. kaip jis šlapo, pamažu į (zero vandenis grimzdo, 
tik pluvės dar atkakliai laikęsi, išdžiuvusios gėrė van
denį ir pasinėrusios leido burbulus, lyg skęstantis žmo
gus. Jiedu buvo jau bebaigia tinklą išleisti ir l^altrius 
jau kėlė plūdę savo dešine ranka, kad ją atiduotų 
bangoms pašankinti, kai jis staiga suriko: — Andai, 
andai, ar matai, Aužiuk, žiūrėk, greičiau, kai ji plau
kia. jau neria ... — ir jis smiliu vedžiojo kreives virš 
vandens paviršiaus, kiek persilenkęs per luotelio kraš
tinę. dar pasakė. — ot, ir gražuolė?

— Kur nematau, — lyg yla į sėdynę įdurtas pašoko 
Aužiukas, puolė prie jo ir žiūrėjo judamo piršto kryp
timi, kuris jam pribėgus sustojo, į vieną tašką susty
ro. Aužiukas metėsi per kraštinę, vos nosį į vandenį 
neįmerkė. Bet tuo metu Baltrius atitraukė savo pirštą, 
išmetė pliuvę; nes luotelis be prilaikymo greit sukos 
ir nešėsi, jis jo ilgiau laikyti nebegalėjo: — nebėr, pa
sinėrė, matyt luotelį, pastebėjo, ir jis pats nudavė esąs 
labai nepatenkintas.

— Kas. kas?t— uoliai klausinėjo Aužiukas, — kas 
buvo?

— Aužiuk, — perspėjo Baltrius, — negalima taip 
užsimrišti ir paleisti irklus iš rankų, matai, kaip luo- 
tolį neša, jei taip buriuojant būtum galėję su visu 
luoteliu apvirsti. Aužiukas šoko atgal į sėdynę prie 
irklų: — žėgliuojanl aš ne būčiau vairo paleidęs?

— Argi?
— Kas čia buvo? — maldavo Aužiukas.
— Nerovė, graži, bestija, gali m,ūsų tinklus sudras

kyti. jei ją koks pasiutiškas ūpas pagaus?
— Ar ji kartais į tinklus ne papuola, įsipainioja?— 

prasitarė Aužiukas.
— Žinoma, įsipainioja, matai šį nykštį, tą randą? 

— ir jis pakišo savo sužalotą nykštį Aužiukui po no
simi. — tai tos gražuolės darbas: perkando, lyg būtų 
ryklys, savo dantimis tnalė, kai aš bandžiau ją švel
niai j luotelį įkelti, turėjau surikęs paleisti, lyg pasiu
tęs šokinėjau iš skausmo.

Dėde, papasakok kAs atsitiko?
— Mat, atsiradb gudruolis, prašo papasakoti, o 

man kas už tai? Mieste rašytojai gauna už savo fan
tazijas brangini bžmokėti, o aš tikrus atsitikimus pa
sakoju. o man nieko? Gaila, kad pats jos nepamatei, 
graži ta hestija, panaši į Afroditą de Milo, ji išgąsdin-

vis toks pat gyvas, judrus, prie 
juoko (humoro), kaip prieš 37 
metus, Klaipėdoje. O, rodos, jau 
j 84-tūosįūs metelius įkabinęs 
(pradėjęs). Jau. ir MčCormik 

Place. Išlipame. -
McCormick Place 

z ’■ ’ 
šitos milžiniškos, plieno kon

strukcijos patalpos, labai ne me
niškai pastatytos, daugiau pa
našu j sandėlį ar fabriką (fac
tory), o ne i memorialini pasta
tą. Cementiniais laipteliais nu- 
sileidžiąme į pogrindį ir kiek pa
ėję cementiniu urvu, staiga at
sidurtame — atsirandame gana 
erdviose, puikiose, gražiai ap-

krautas dėžes. Jis taip pat ko
miteto narys. Ateina ir M. Pė- 
teraiŪėnė, apsivilkusi ilga iki 
žemės, plieninės spalvos bklrtjė 
sukma — ji. labai jai tinka. Ji 
taip pat komiteto narė irnepails^ 
tanti kovotoja prieš Liet. Bepdr. 
išleistas ptb bolševikinius vadb- 
Vėlius. Prieš porą savaičių mirė 
jos vyras, istorikas Jurgis Pėtė-

minU Ktn. Dar nematau tos ug
ningo charaktebid ir neišsenka
mos energijos, kbriit. nMrėš A-;

dar SSfiatati ir si&afi&dš, ėher- 
gihgo ir nepąlaužiąmoį ištvermės

de žmones snekuSuojasi b■ gurk- j Hfiį a&bŽSlį;
snoja kavą ar ga.v.nantt — į SaftŪtėto ni-
skystimėlį. Eidami toliau pro 1 n- A -4 t > tui staltakus žvaliomis, kur i .žmoma. jie .vial tas. fr te
Crown Theatre. Ne per "toliau
siai už tų staliukų, ant plačios 
sienos, Virš daugelio durų, ant 
peršviestos, ilgos stiklo len
tos pamatome didelėmis,’ juodom 
mis raidėmis užrašyta “McCor
mick Arie Cfown: Theatre”. Ap
sidžiaugiame pamatę ’savo ilgos, 
vargingos kelionės tikslą. Sha
me arčiau.

Priešais dūris, štdvihėj a kokis! 
20 žmonių būrelis. Moterys dau
gumoje tautiniais rūbais. . Jaū 
suprahtaihe, kad tai^liėtūyiai 
vykę į minėjimą. '.Tai.tikįtiek 
lietuvių, šiurpas pėr visą kūną 
nuėjo' iki pat kuinų - ir šifdį’ liū
desys kaip kūliu (akmeniu) pri
slėgė. Čį Viešpatie brangūs! Ne
jaugi tuf tidk lietuvių teatvyko 
Į mihėjfiną. žiūriu į bilietų 
šą, tenai irgi kokie 5 ar 6 žihb- 
hėš perkasi Bilietus. 0 koki gė
da višiėinš Chicagoš liėtiiyiamš 
aifaerikiėčių akyse, kad.'atšišakė 
pagerbti Ameriką jos 200 metų 
nepriklausomybės minėjime. Ra
minu save, kad gal, tai kaltės 
tas baisūs, žiaurus ėfaš> Gal tiii> 
mi galėsime pasiteisinti ir ame-

gihgų to mfeūj'&ū kdždiHfū O-

abejo šū svečiais. .
Durys į, teatrą Jūąr. ii;

Gal jau keli šijsątąi; šuririnko

tokiai didžiulei 4200 vietų šŠ- 
idi Mūšų Įnazytiš būflliš kMŠ 
minutę auf Šaipas, galima šaky
ti, kad jau išnaugd į nedidelę, 
margaspalvę minių.
L ..Lygiai ’ 1 vai, . 30 min. . teatro 
sargai atrakina duris if prade
da publiką leisti į. salę.- Prieš įei- 
dUmbs nusiperku programą ir

didžiulėį laiptuotai įr scęną lei
džiasi žemyn. Padalyta į pen
kias sekcijas. Scenos matomu
mas iš visų kampų geras; Sienos 
tamsiosrbe jbkiij papuošimų;* Lb- 
bos labai aukštos, šviesios, taip 
pdt be papuošimų. Meą t^ jįĖr- 
inieji keli šimtai ar gal tūkstan- 
tis .žmonių toje salėje visai nu
kęstame. Bet kas iniftutf pu
blika vis auga ir ąūg^ if salė 
vis darosi pilnesnė ir pilnesnė. 
Džiaugsmas manyje vis kyla. 
Antrą valandą, kai komit. pirm. 
Di*. Vytautas Balčiūnas: atidarė 
minėjimą, salė beveik buvo pil
na publikos. Tik pora eilių už
pakalyje besimatė tuščių. Ir sa
vyje, kub ne baisu Sušuksiu valid 
lietuviams, valio jų patriotizmui,

Prieinu arčiau prie būrelio. 
StoVi K. Tautkūs-; minėjimo ren- 
gimo komiteto sekretorius; A. 
Repšys to komiteto narys ir ra- 
hiovihihkų atstovas; tautiniais 
rūbais pasipuošusi A. Repšienė kad nepasidavė pakvaišusi ems 
Vėikii komiteto if daugeįįb. kitų proVokaferiamš ir fžM baišiaifL 
organizacijų val^^r'nhtB. Su žiauriaih, audringam drūt-iriS^

ta. šią dieną nebepasirodys.
— Kas ta Afrodite de Milo? — klhusė Aužiukas.
— Kai būvaū jūrifainkū, ai kartą iš Lė Havre nu

važiavau į Pąryžiiį, tada ją .ten ir ihadati; Stovi ji Loū- 
vre ir daug kas ateina, stebisi jos grbžiii-, kuris gerai 
matyti, nes ji ranką nebfetūri.

—Kaip tai rankų nebeturi?
— Tai labai sėhū istoriją; pa Ls gerai Bežinau, bėt 

rodos jūrininkai ją vilkdami, jas jai nudaužė, kur jos 
liko nieko hfežiho, tiirbūl ant atmatą ktūvds atsidūrė?

Aužhikaš' giliai atsidiišO; jb širdis štiškaudo, jam 
gaila būvO Afroditės dfe MiĮO tankų. Pyktis kilo jamė 
ant tų žiaurių jūrininkų, jei jis žinotų kur ta šiukšlių 
krūva. jU visą išknaisiotų, kad sttradŪš Afroditės 4e 
Milo rankas. Jis labai norėjo, kad Šaltinus savo pasū- 
kojimą tęstų, labai Ubrėjb žiii&ti khš šū tt£ Nerove at
sitiko. kuri Baltriūi taip žiauriai jb njkŽtį sužaloja, 
kaip tai viskas Įvi’kb: — Af kariais tit NfefŠvė ir į mū
sų tinklus nepakliūtų? .

Nfe; kad taip tikras bhltihis, bąitiityj ji nemato, 
bet vejas, dar ne gana ilgai pūtė, kad tikrą baltinį su
keltų. bet žuvys tada tinklą beprimato .ir jų dauginti 
sustringa^ tokiu metu buvd ir ji į mano tihklus papuo
lusi. ar. Matėt pats tuos šRUdiiriis, kūrtė pas mane klė
tyje ant kartės kaba, tai toi gražuolės darbas. Būvėti 
išmetęs, nakčiai tinklus. Jsiyręs į nedryną ir prisipfe- 
šęs iš natijb sukrauto kūgio glėbį šviežio, kvepiančio 
šieno, aisūkęs lUolelio ragą įveją ir uždengęs jo prie
šakį žėgliu aš atsiguliau, galvojaus. kad., gerai pailsė
siu nes naktis buvto garia vėsi, oras gaivus-, bet kažktts 
ihan rittiytes hėdavf. ViriSttsf ūžtoigti begaliu, keli 
uodai palindę f>b maho žėgliu įkyriai ziršė man į ati- 
sis. blaškiau juos plaštaka, bet vis kAip tai nepatai
kiau. tai tuoj kitas, gieda: “brolyti, brolyti'’ ir taiksto
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gelbėjo garbingą lietuvių vardą. 
Ir programai prisidėjus vis dar 
atvykdavo bhrelid firiūnių, 
tyt pavėlavę tfi toli^eifilų vietą.

Programos eigos neminėsiu, 
nesu nei muziką^ daininih- 
kas M- solistas. Ji kelis kkttus 
išsamiai jau buvo aprašyti mū
šų lietuviškoje spaudoje, o ypač 
“Naujienose”. Tik “Draugas* 
rausdamas iš gėdos nei žodeliu 
neprisiminė, o lietuvių ttitnnfa- 
UŠko minėjimo pasisekimo. Kiek 
teko šu minėjimo dalyviais 
atkalbėti, visi tuo minėjimu di
džiavosi, Viši buvo patenkinti ir 
ypač gadšią dalyvių mini& kiif 
gilėjo būti vienų teigimų 3;000, 
kitų 3,500 žmonių.

Jei ne toki baisi audra šii lie- 
tiim if shiegtų kai tiesiog dan
gus maišėsi su žeme, tai tiktiau- 
siai nė visi norintieji būtų į sa
lę sutūpę. Kaip tefco girdėti, 
kai ktirios moterys, net bilietus 
nusipirkusius pasiliko namuose. \

siems aiškiai parodė, kad lietu
viai yra pilnai subrendę, šiisi- 
pbatę ir Š4ffibiiW patfibtaų ib

18 to ilifekafe heišėjtL LifetūriKijų

Štilį, pastabėlė dėl programos

ytfCįįĮfeH JAV :
.stebėjau, porą netiksIunū^Skij^ 
nęlyje “Lithuanian Jlneieid Įn- 
stitutions” Lietuvių fiįąnsinės 
ihstittfdjps) pašaky^ikid visų 
iiėtuvišl^ finansinių in^tųęyiį 
bendri aktyvai (Assets) i^įin. 
sieke 3^,000,000; o turėjo būti

to," antgalvi&jtoje lėhtelėje-sū-

ką tie skaičiai reiškia. Taip pat 
neįdėta to straipsnio autoriaus 
inicialai. Išeitų^ kad tą, straips
nį parašė pati leidinėlio rengėjai. 
Inicialai turėjo būti A. P1. <4

; ■ . (Pabaiga)

give...
»o mfrs win rtvs

HEART 
FUND

si į veid^ AuMp(i, ir vėl ta šlėgižtati
naujauta mane. dusinę. Staiga pašokau, numečiau kai
linius nuo savęs ir puoliau į lauką, iš po žėglio. Ma
niau, kad aš tą nerimą, kuris mane, lyg kokia pikta 
čiūrria kankiha jėga atsikfatyšiu. žiūriu ai viskas su 
manim tvarkoje} sūgniaužiu kumštį, , ištiesiu pirštus, 
veikia puikiausiai* pakeliu vieną koją, sutrepsiu ant
ra, tvarkoje, stvėriausi sau ūŽ galvos ir ta dar .vietoje. 
Bet toje galvoje, nei iž lio nei iš to dingtelėjo mintis: 
— O kaip štt tinklais? Rėikiė eiti juos patikrititi? Vfę- 
jas. buvo nutilęs,. Lanką rami. Mėnulis, švietė, malo
niai, lyg glostytų savo mielos Aušrinės plaukus. Van
duo buys baltas, lyg šviežiai pamilštas pienas, nes stip
rus aulaukis- buvo keletą dienų be-paliovos pūtęs. 
Tinklą pradėjau kelti iš galo. Nieko, lik viena kita žu
vis sužibėjo savo sidabrini kiš žvynais Mėnulio švieso
je; kdikbjaU, jėt jį tiek Jau daBaf susfri^b, rytd^ Bis 
jų daugiau. Nestraginau, kad. nesuvėlti tinklą, be to, 
gbtai W14 nbpasefiM JSi ji
gusi plakas; net fildsbfavau; kėd jei gėriau btifti;rytoj 
negu Mūa aaiią m kad Ubu 
kažoks didžiulis tinkle bla&bst; paįhlVoįati} kiti tūi

M M jaSŽBi wiata u 
Duobelėsį tnM^ ’&£$ ptitiitivtt. /

1 • (this-daugiau)
/ * ’ - - * - *

skaitykite m platinkite 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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DR. ANNi BAUONAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

Motinos Dienos minėjimas 
Lietuvio Sodyboje

■Gegužės 9 -d. 1976 m, dr. J.įtinai. Alfonsas Šidagis sudaina- 
Adomavičius apsirinkusius pa- vo “Močiutė sengalvėlė...” 
sveikino jautriais įtikinančiais Į 
žodžiais, jog šiandieną yra ypa
tinga diena, pašvęsta motinos

- 2858 W. 63rd Street -
Valandos pagal susitarimą. ■

DR. K. G. BALUKAS
akušerija Ir moterų ligos j Prašė rimtai susikauk

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA f. * . , susln““Į>
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford - 

Medical Buildins), TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarinią * 

Jei neatsiliepia* skambinti 374-8004
- ■' ' 3: - ’"ii c • Czzir.

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ (R šlapimo takų

CHIRURGIJA f i "

, . T«l*f. 6954)533
Fox Valley Medical Ceniar 

860 SUMMIT STREET
KOUTE 58, ELGIN, ILLI Nu Ii

DR. FETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEm lock 4-5L49 ’ - ;

Rezid.; 383-2233
OEISO.A ALANUOS: ■'.<

Pirmadieniais -or ketvirtad. 1—7l vaL, i 
antrad.. penktaUienj nuo 1—4. tree, 

ir šestad, tiktai' susitarus. -

ti maldoje sekančiose gegužės 
pamaldose. Programai pravesti 
pakvietė Alfą. Brinką,, kuris 

aukštai iškėlė garbingą motinos 
vardą, dėkodamas jai už meilę. 
Visus dalyvius, prašė atsistojus 
minutės susikaupime pagerbti, 
motinas. , . - ■

Pamaldose; litaniją ir giesmę 
Sveika Marija Motina Dievo gie
dojo Anelė Kirvaitytė, -Alfonsas 

1 Šidagis ir Vincas Kulėšius su 
pritarimu iš dalyvių tarpo. Po 
pamaldų Alf. Brinką, pasakė il
gesnę kalbą. Šią dieną, brangi 
niamžr, grįžtame-4 tavo, brangų 
prieglobstį — pradėjo; - Ir ben
drai apžvelgęs motinos rolę gy-. 
venime, jos • pasiaukavimą ir 
švenčiausią . meilę vaikui, jaus
mingai ištarė padėkos žodžius su 
.gilia pagarbą ir meilė savo mo-

DR. PAUL V( DARGIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 

Westchester Community klinikos 
medicinos cnrektorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis if

Ačas antrų;i>eštaaieių 8-^3
TeM Ooz:2/Z/’ arpa 562-2726

-*■ KKZ.: GI d-0873 - ?

DR. W. EiSlN - ciSiNAS
AKUŠERIJA- IR MOTERŲ LiGuS 

GINEKOLOGINE .CHIRURGIJA . .
. 6132 Šo. Kedar Aye., WA 5-2670

Valandos pagal • susitarimą. r J.ąi. ueaU 
siiiepia, skambinti iyū . 3-00Q1.

Tetr— BE 3-5893 T

DR. A. BPGi.EVEG<AS
GYDYS OJ AS IR CHIRU RG AS .
SPtClALi'BE AKIŲ LI6OS .

3907 West 103rd Sfreėt ='■
' Valanons-pagal susitarimą.' ^r-

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
.niuistracijs; darbo, valandomis, 
taip fuį kviečiama skambinu

pažiųiniųti i’Lhužmo. vajaus 
proga Nt-ujier.cs yra siunčia
mos susi pazulini ui 2 savaites 
uemokaEiai pągal gautiis pagėi- 
daviiuųs ir galimų- skaitytojų 
įdresus.

(Pf).

F PERKRAUSTYMA1 "

M 0 V I H G
Leidimai — Pilna^apdraudė

ŽEMA KAINA * .:
R. Š E R Ė N A S 

TeL WA 5-8063

48^^T-^1-4«Š ' f. BŪ - ::
ODOS LIGOS ^—CHIRURGIJA'’

1002 N.’ WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. s 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-1818 -
Rezidencijos: PR 6i98Ct ’ - ''7

DR. J’WSKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS -= 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki T’vai- Popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

Apdraustas perkraustymas 
■ iš jvairiy atstump.» ■■■< 
ANTANAS, VILIMAS 

823 West 34 Place ' "
TeL: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
6 ĖL i N YČ1 A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

Antanas Kevėžą pasveikino 
visus svečius eiliuotais sakiniais, 
kartu ir atsilankiusias mokyto
jas dr. Bronę Motušięnę ir S. 
Palionienę, su trimis vaikais, pa- 
siruošiusiąis atlikti dr. Motušie- 
nės paruoštą montažą. Danutė 
Pranckevičiūtė 10 m. deklama
vo: “Ačiū tau mamyte”... ir 
“Tau, mamyte, gražus gegužės 
rytas”. Vyt. ^Prąnękevjčius 9 m. 
ir Palionis 8 m. deklamavo pa
vieniai ir dviese. Montažą užbai
gus, D. Pranckevičiūtė padėko
jo visoms mamytėms už šiltą 
priėmimą ir “visiems, , kas mu
mis pakvietė”.

Alfas Brinką padeklamavo po
eziją prozoje “pavasari, ar dar 
grįši’tu”... Anele Kirvaitytė, Alf. 
Šidagis ir Adelė Duoblienė pasi
keisdami dainavo motinai skir
tas dainas. A. Duoblienė, atliku
si paskutinę dainą, pasakė, jog 
tai-buvo jos kūrybos 14-ta daina 
— dovana Alvudui.

Vincas Kuliešius perskaitė ei
liuotą laišką “Pasilikusiai mo
tinai”... Antanas Kevėža dedi
kavo savo eilėraštį motinos gar
bei. A. Brinką pakomemtavęs 
laišką ir eilėraštį pristatė vaikų 
montažo autorę dr. B. Motušie- 
nę tarti savo žodį. Ji prabilo: — 
Man teko būti ‘ minėjime, kuris 
mūsų lituanitinės mokyklos Ci
cero j e vaikų buvo švenčiamas 
motinos dieną. Ten buvo susi
rinkusių' daug jaunų mamyčių, 
čia aš matau kitus veidus, ku7 
rie primena garbingą Lietuvos 
praeitį. Mes turime didžiuotis, 
kad. mūsų močiutės-išlaikė lie
tuvišką žodį. Jpš esate išleidu
sios į pasaulį daug garbingų vai
kų”. Ir daug dar kitų gražių žo
džių pasakė senajai. kartai, iš- 
auklėtai vyskupo Valančiaus įta
koje. /' ...

"J Padėkojęs: ponįąi. Mdtušięnęi 
A. Brinką baigiant minėjimą, pa
reiškė: ; -< j ‘ '

• — Mes mokėjome ne tik varg
ti/ liūdėti, kentėti, mes mo
kėjome ir juoktis ir, tuo pačių 
pakvietė A. kevėžą su linksmu 
kūriniu, kuris’ padainavo savo 
sukurtus su nuotaikingu nekal
tu humoru kopletus Alvudui pa- 
sveikinti ir padėkoti. Kiekvieną 
posmą lydėjo refrenas: Drulla, 
drulia druli-lia-lia, valio AĮvudas- 
ir Sodyba!

BąjSjnėš žodyjt'. Brinką 
rė: /

■ .v t, — Kadangi riotūriu maniytės, 
tai simboliškai padėkosiu vie
nai čia mamytei, jj- Ir priėjęs, 
bei priklaupęs, pabučiavo ranką 
87 metų Pranei Sabaliauskienėj.

Užkanda veikė visą dieną. No
rinčius pasinaudoti patarnavo 
Marytė Liudžiuvienė.
- O. Algminienė

SUSIRINKIMU

UTENOS APSKRITIES KLUBO mė
nesinis susirinkimas bus antradieni, 
gegužės 18 d„ 7 vai. vakaro Vaičai
čio salėje, 4258 S. Maplewood Ąve. 
Nariai prašomi atsilankyti. Turime 
daug pisokių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

V. Juška, rašt.

< / ANNA GAILIUS
Pagal tėvus LUP1S 

Gyveno 5524 So. Kildare Ave.
Mirė 1976 m. gegužės 15 d.. 7:00 vai. vak., sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: duktė Stepanie Karanauskas-Karan, anūkai — Pa

tricia Juodvalkis ir Phillip su žmona Arcila, 2 proanūkai. sesuo Marcella 
Zoukas su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Pirmadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans kop
lyčioje. 6845 So. Western Ave.

Antradienį, gegužės 18 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į St. Turibius parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna Gailius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. :

Nuliūdę Heka: duktė, sesuo, giminės.
Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600;

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes tu esi Viešpats, meno prieglauda. Aukščiausiąti tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratiino akis ir leido pamatyti dieviškojo frodrio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 

nesiliaukime 
Viešpačiui ir

tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

• 4..^ --—•«» . - , ... - I’ --4 i 4

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL,

nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

s TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. 5 LEON KLIMOVICH Jr.
»— r- * w •

Gyv. LaGrange Park, Illinois

Mirė 1976 m. geg. 7 d.,-sulaukęs 58 metų amžiaus.
Gimęs Kincaid. Illinois. ' '
Paliko nuliūdę: žmona Norah. Velionis buvo Leono ir Alexandria 

sūnus; buvo brolis A. A. Stanley ir kitų giminių, draugu bei pažįstamų.
- Priklausė Paliaus Girėno Amerikos Legiono Postui Nr. 271.
' Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 17 d., 4 vai. PM West- 

r Chester koplyčioje,nesančioje 10501 West Cerinak Road.
Antradienį, geg. 18 diena 10 vai. ryto bus lydimas į Lietuvių Tau

tines kapines." ’
Visi a. a. Leono Klimavičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti' laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą, ir atsisveikinimą^ . \

* -L" " ’■ r' * "* '■ - ' -

Nubudę lieka: žmona ir giminės.
f. : ■ . ■ . - : .

Laidotuvių direktorius Steponas Lačh 7ir sūnūs. TeL 974-4410.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRTSTAS 

■ kalba lietuviškai 
2618 W. 71 st St.Tai. 737-5149 
Tikrina akis .Pritaiko akinius ir 

• v “contact leęšeš’f.
Vai. pagal susitarimą# Uždaryta .tree.

Linksmumo - arba Budėsiu valandom
(PUTRAMENTAS)

gražiau*5-^ sėli: L -tolLika; xniii 
; >»tu papuošimui ir sezoninės ’ 

kapams gėlės. _
ROY R. PETRO (PUT"--?3 T/AS)

5525 So. Harlem Ave.‘ — 536-1220

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, ’ socailištinių, laisvamaniškų ir 

► kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
p Orderį ’ ; - ' v *' •’

AMERIKOS,LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsfed SL, Chicago, 111. 606081

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Il

4330-34 Sol CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. LtOHAS“ SšiBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHI RU RG1 JA
' 2656 WEST 63rd STREET .

VaL: amzad; nuo 1—4 po pietirA
ietvirtadL.ųuo-5—Z,vai. vak. , 

Ofiso telel.f 776-2880
Naujas rėž. tėlef.: 448-5545

———■ ..*rc.,iL,r- ■■1,111 -1*' 1
DR. V¥L- TAURAS ;

GYDYTOJAS |R CHIRURGAS
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET
: Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.; pinp.. ąntrąd.. trecįad. 
ir penkt. 2-4 if 6^ vąl* Vak. Šeštadie
niais 24 vaL po^ Yfiėtų lf kitu laiku 

pagal .susitarimą,* r 
Atostogose iki gegužės 24 d.

- NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TANLAšAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 > puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. T,200 TiefūvišĮcų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kairia $6.00, minkyti vir^elwl. >

-Persiuntimui' paštu reikia pridėti dar 50 cėntų.

1739 Šo* Halsted St., Chicago, III. 60608

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

2454 WEST 71»t STREET > ‘ i 
Ofiso tolofj -H Era lock 4-2X23 ,
Razid. fklof.ž .Glbson 8-6195 .

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti tėlet HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 84W5.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

AbaraUl - Protezai. Hetf. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

lil.MTA KNYGA
r . ^Naujienose, galima gauti puikknygų; kurioi papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną. z

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai irisuų .532 psl.
K. Bieliniu D1ENOJANT, gražiai inAla, 464 psL __ _____
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais^ 336 psL J^ama $6.00, Minkštais virt.
J Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LlETUv/tKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta'— .$8,00, minkštais vtr- 
’’ įeitais — S2.00; n dalis, Z25 psL, jnšta —; $3,00. minkš

tais viršeliais l—---------—■.----- - —
Prof.'S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. . —------ -------- L~;------------- ----- —
Juozas LiOdžius, RAITAI, 250 psl. '1_________________
P. LIOdžiuvionė, ATSIMINIMAI APIE' JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pst---- ■—-—......... ................--------------------
Janina NarOnė, TRT$ IR VIENA, jaunystės atsimintmaJ 

170 psl? ----- ----- ----- ----------------------------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai ------------ :-------------- X------- - -----
k L Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidoms..

GERIAUSIA DOVANA
kolti<

KNYGOS ANGLŲ KALBA
■. A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.XX).

< U '

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. I 
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 S3.00J Kietais viršeliais $4.00.

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

NAUJIENOS
\ 1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

AAUJIEN1S

SKAITYK BAtS IR PARAGINK
■ KITUS SKAITYTI

$1.00

$3.00

$3.00

2850 Watt 63rd St., Chicago IIL 60629 
Telof.: PRospect

<. . SODYBŲ PIEVELES
h: Nieko nėra gražesnio apie namus. kaip grižiai žaliuojanti pie- 

relė. Kiekvienas Iretavis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir pažiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvadavusieji gali knygelę .įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba bfoney Orderį o taes knygęlę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
Siųsti tokiu adresui

. • .NAUJIENOS,
1739 So. HALSTEIĮST, CHICAGO, ILL, eofios

NARIAI: |

Chicagos <
Lietuvių ]•
Laidotuvių Į* 
Direktorių !’ 
Associacijos <

AMBULANCE 
P ATA RN AVI-
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Te!.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P^los Hills, DI. 974-4410

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

~ i' Arr n ..................... . ...............
'! 11 _ 1 ' — — — . .............. .... ....................— '
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SPAUDOS KLUBO NUTARIMAS
Chicagos Lietuvių Spaudos Klubo 1976 nv gegužės 5 d.. 

visuotinio susirinkimo priimtas toks. * !

ir prieinonė- 
;i t kalbinėdami 

nuo dalyvavimo minėjimo pro
gramoje ruošimo komiteto pa-

— 20 lietuvių dail. paroda, 
lanksčiau vykusi centrinėje 
i miesto bibliotekoje, Stanley 
Balzeko J r. rūpesčiu dabar per
keliama j First National Banko 
(Downtown) patalpas ir kurią 
turės progos pamatyti tūkstan
čiai žmonių. Paroda vyks š. m.

REAL ESTATE
1 .’

REAL ĘSTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MECHANIC - WELDER

REAL ESTAT€ «=OR SALE 
Narnoj, Žomė — Pardavimui

HELF WANTED — MALft 
Darbininku R*iki«

£}*u***a 'J'* ft « ' ft ft * * ' •ft ■ » % v#

kviestus ir jau sutikusius daly- ge8u^es mėn. 17 29 d.
vauti lietuvių chorus, šokių 
grupes, solistus, i___r__
jiems gąsdinimus, terorą, šan
tažą, moralinį smurtą ir pan.;

3. patarti šį minėjimą .rengu
siam komitetui sudaryti spe-

- -. — Balzeko Lietuvių Kultūros
naudodami *^an^eto aprašymui ir nuotrau-|

Chicagos Lietuvių Spaudos ■ nėjimo ruošimo darbui trukdė, 
Klubas savo visuotiniame susi- net nedoriatįsiais ir nusikalsta- 
rinkime, įvykusiame 1976 m. inais veiksmais ' Igegužės mėn. 7 dieną, Chicagos mis, kaip pvz., 
Marquette Parko Field House 
salėje, apsvarstęs Chicagos ir 
apylinkių lietuvių 1976JV.25 
<1., Chicagoje, McCormick Place 
teatro salėje, lietuvių organiza
cijų sudaryto specialaus komi
teto suruoštą Jungtinių Ameri
kos Valslvbiu 200 metu sukak
ties minėjimą, kuriame Chica
gos Simfoninis Orkestras, diri- cialią komisiją tai visai destruk 
guojamas Henry Mazer, išpildė cijai, ypačiai gi pasireiškusią 
Prof. Vlado Jakubėno kuri- Į nusikalstamais darbais, 
nius, norint Chicagos lietuviams 
tinkamai pagerbti Ameriką, tu
rinčią didelių nuopelnų mūsų 
tautai ir valstybei ir išklausęs 
pranešimų apie to minėjimo 
ruošimo darbui trukdymus, — 
nutarė:

1. Pareikšti savo nusistebėji
mą Lietuvių Tėvų 
vienuolijos leidžiamu dienraš
čiu “Draugu”, kuris tą minėji
mą visiškai ignoravo, jo redak
cija niė nieko apie jį, nei jį

išaiš-
kinti.

Spaudos Klubo Valdyba

TURĖS KO GERTI 
IR KO RŪKYTI

CHICAGO. — Iš Midwest Con
tainer Terminal, 3250 So. St. 

Marijonų Louis vagys pavogė sunkvežimį 
su 751 dėžėmis škotiško whisky, 
kurios kaina buvo $60,000.

BOSTON, Mass. — Iš Mason- 
Dixon Lines firmos garažo ke-

rengiant, nei jam praėjus, ne- turi užsimaskavę ginkluoti vy- 
rašė. nei savo bendradarbiams 
rašyti neleido, netgi atsisakė 
minėjimo rengimo komitetui 
dėti apmokamus skelbimus ir 
tuo būdu didžiai pakenkė Ame
rikos lietuvių geram vardui;

2. pareikšti didelį pasipikti
nimą tais lietuviais, kurie mi-

rai anksti rytą pasigrobė sunkve
žimį su kroviniu išvažiavo, išsi- 
veždami cigarečių daugiau kaip 
$200,000 vertės. Kad nekeltų 
triukšmo, plėšikai garažo sargus 
suraišiojo. Valanda vėliau at
vykę dienos darbininkai sargus 
atpalaidavo.

koms buvo skirtųs visas pusla
pis Southtown Economist tre
čiadienio laidos. Bankete buvo 
pagerbtas Mokslo įr pramonės 
muziejaus dir. MacMaster.*'

-r- Aldona -ir .Vincas Kačins
kai -su savo artimaisiais daly
vaus Naujienų bankete dr'jau 
rezervavo 10-tiės' “vietų stalą. 
Rengėjų komisija dėkinga, už 
ankstyvą rezervaciją, tuo pade
dant tinkamiau atlikti darbą ir 
priimti svečius. Naujienų pava
sarinis banketas įvyks birželio 
6 d. Martinique restorane. Įėji
mas, pietūs su programa ir kok- 
teliais $12’.5O asmeniui. Visi kvie 
čiami dalyvauti ir vietas grupė
mis arba pavieniai rezervuoti iš 
anksto kreipiantis į Rengimo 
komisijos pirm. Joną G. Evans 
tel. RE 7-8600 arba į Naujienų 
administratorę Kristiną Austin 
tel. 421-6100. ....... -’

— Marytė Degutytė iš Bogan 
aukšt. mokyklos laimėjo premi
ją už rašinėlį anglų kalbos kon
kurse. x ''s

— Darlene Balzekas baigė 
Slaugių mokyklos pirmąją lai
dą Southwest kolegijoje.'

;ncg tior-jj^raciją.
Carol Szatūnaitė ir*Mika

liną Manklitė, Ųurie aukšti, mo
kyklos inokfofe. buvo pagerb
tos Švietimo dfetrikto ir moky
klos vadovybės specialioje su
eigoje už ypatingus atsiekiinus 
scenos pasirody niuose. Joms 
įteiktj pažymėjimai.

— Kristina Šėdaitytė ir Rūta 
Mingėlaitė dalyvauja Hubbard 

j aukšt.. mokyį<?s iųuzikinia| 
: me pąstąfyme'^ “Revolutionary^ 
Ideas”. Pastatymas bus O’SulĮ-, 
van salėje, 6200 So. Hamlin 
gegužės 21 d. 7:30 vai. vakaro.

— Kun. Robertas J. Martin
ius, ir. kum Tomas R. Kasputis-> 
baigė -dvasininkų seminariją“ 
bei. filosofijos.-^ studijas : imva. 
iškilmingai Įšventinti. Kun. 
Maitinkaus-i.pirniosios mišios 
bttvo - praeitą -1 sekmadienį St 
Rita bažnyčioje. Jis yra baigęs 
St. Rita mokyklą, Quigley se
minariją, turi, magistro laips
nį, tarnavo diakonu šv_Barto- 
lomėjaus parap. Waukegane. 
Kun. Kasputis!;pirmąsias mišias 
laikys Marquette Parko Lietu
vių parap., bažnyčioje gegužės 
29 d. Jis yra baigęs seminariją 
ir gavęs magistro laipsnį Lo- 
yolos universitete, buvo, kape
lionu šy. , Kryžiaus ligoninėje. 
Abiejų tęvai gyvena Marquette 
Parke. - . . ,

For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

R. LAVIN and SONS, INC.

<3426 So. Kecteie Ave.

’An equal opportunity employer

MAINTENANCE ELECTRICIAN
Experienced maintenance electri- 
cian Tor heavy metal industry.

Steady employment
R, LAVIN & SONS. INC.

. So.^Ke^įę Ave-
- r. -v- v'• <••»•». ■ * -- -- ’ į

An equal opportunity , employer

F EMA L EHELJP-.WANTED 
\ barbininkiy reikia ■e

HOUSEKEEPING- — CHILD CARE 
Mon.- thru Fri. Salary ojien. ‘ Good 
CTA transportation. ’ Call days ' 
5884472 ' . Evenings 764-5224

GENERAL .FACTORYC WORK
C' g ..Šorais-Jfifting’

ALSO
General all around handy man to 

handle parts.
- Call

DON EDWARDS 226-4800

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas. ;
-.2212 Vv.. Cermak Roaf C.hicar'' IJ’ r Virginie 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
,. — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL' REALTY
INCOME TAX SERVICE ' '

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Solistai M. Momkienė ir 
J. Vaznelis, įkomponuojant 
muz. A. Vasaičiui, atliks me
nę dalį Dzūkų.Draugijos ren
giamame baliuje gegužės 22 d. 
.7 vai. 30 mln. Jaunimo Centre. 
Staliukus ręžęryuoti telefonas

— Irena Paulauskaitė, St. LA 3-1883, .-927-3375, WA 5- 
Xavier kolegijos Slaugymo mo-' 9159, 927-5980. '",. (pr-)

PERSONAL 
Asmenų Ieško

NAŠLĖ MOTERIS ieško teisingo vy
ro pensininko padėti prižiūrėti jos 
nuosavybę. Vieta labai graži prie 

^ežero, galima žuvauti ir maudytis. 
Gražus butas. 'Skambinti asmeniškai 
susitarus. Atlyginsiu atvažiavimo iš
laidas. Telefonas -1 (616) 469-3673;

5, KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wpn nno »

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.

ŠIMAITIS REALTY- 
Insurance. Income Tax 

2951 W. ^3rd Št. Tel. 43Cv7878

PIRKIT PELNINGUS
. ■ NAMUS

= ■ -U- -i 'j A.’

< POEMS WANTED

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe af-iįe State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos Sįįkttd corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in įį-puffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d^oieuvre.^*

Happy Hour Mushrooms marched away with thh<“Best of . 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table! -7 . < " L

This prize - winning' recipe combines Fritos brand {com. chips- 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning atpd* just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion. <

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with: lemon , 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking. y

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 
Melted butter 
Butter, softened 
Garlic, minced, or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine 
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand corn chip< ,

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANT1NAS

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago,'HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VA-TOS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

\ŪJ IENOS tvirtai ®tovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupan ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, ju Institn- 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslfs.

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

Tidėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama 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 reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kan«do|e metams — $30.00, puse' metų — 316.00, 

trims men. — 3630, vienam mėn. 33.00. Kitose JAV vietose metams 
— 326.00, pusei metų — 314.00, vienam mėn. — 32.50. Užsieniuo
se — 331.00 metams. Susipažinimui siunčiam* seveitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

WANTED TO RENT
Ieško butų

LIETUVĖ NAŠLĖ. viena be vaiku, 
55- metu amžiaus, nori išsinuomoti 4 
kambariu hutą Bridgeporte. Turi 
baldus ir nori pati apsišildyti gari
niu pečiuku. Su pasiūlymais skam
binti nuo 1 vai. iki 5 vaL vakaro. 
-v Telefonas 523-2736 
1 - ■■■ - / : -

PUSMEČIUI §71 CHICAGOJE
G . 852 . CICEROJE

- ■ ' (10/20/5/UM) .
‘ Pensininkams automobilių

A>DRAUDA x 
Amžius 62—80

J. BACEVIČIUS ; ' .778-2233
- -4—_

The ILLINOIS SOCIETY OF PO
ETS is compiling; a;book of poems. 
If you have . written a ■ poem and 
Would like our selection commit
tee to. consider it for publication, 
send your poem, and a self-addres
sed ‘stamped; envelope to:

NAUJIENOS, 
F 39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 
nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

t _ NAUJIENOS, CW'"AGO 4, ILL. — MONDAY. MAY 17 W6

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

376-1711 -tt

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. M. . ' - - -

Lietuvių kalba? ^sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
LOO v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

• ... -1

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

J237 WEST 63rd ST, CHICAGO
Tele!. 434-4680

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Teletj REpublIc 7-1541

LUKSUS apartmentu 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,OOQ 
metiniu pajamų. Perkat už $65,000

XxERAS 2 butų mūras 2x6 ir 2 au
to mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik S2&800.

4 BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette ‘Parko bažnyčios — 
S45.000. - .

- v

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

■ -■ . ■ ■ . ' ■ .y--

PLATUS komercinis sklypas. Blo
kas nuo šv. Kryžiaus ligoninį Pi
gus.

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

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

VISŲ puikiausias 15 metų 2 bu
tų mūras. 2^šildymai ir po 2 vonias. 
Specialistu statytas negailint pinigu 
už ’ 
už

prabanga. Marquette.. Parke - 
$57,000. »

REAL ESTATE

2625 West 71 St. Tel. RĖ 7-72OQ

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
r NUOMOSIT. < - \

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
-Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE
< TėJ

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290.

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. .257-5861

LEMONTE, netoli 134 St. -ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namu' 
statybai. • ,

Tel. 257-7973

M. A. ŠI M.K U S .
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimą^ giminip 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

symai ir kitoki blankai.

ItLINOIS SOCIETY OF POETS
\ ■ 55. E. Washington Street, .

, . .Suite .201 . ;
• Chicago. Illinois 60602

BUY V. S. 1AV1NOS BONDS

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pe«s vieninteli 
lietuvi kailininką KJ 

Chicago je

NORMANĄ 
BURŠTEINA

Tel 263-5826 
(jataigoa) ir 
677-8489 

(buto)

medium-sized
2 tablespoons
Ištiek
1 clove

%onp
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

H cup

DIKECTIONS:
Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese* mix wen, 

Add wine, soy sauce, dip mix and crushed corn chlpa to mako 
a paste. „ *-

nil mushroom caps with mixture. Place on baking’ Sheet and 
broil for. 3 minutes, or until bubbly and lightly browned^

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL daug"1 paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 C. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. - y -■*
Knygą galima gauti Naujienose arbft pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

Siuntiniai į Lietuvą \ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, UI. 60609 Teel. VI 7-3447

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

ĮKAITYK IK KITAJ PATARK 

DIENRAŠTI •NAUJIENAS*

Help Keep 
Our Economy 

Strong.

DĖMESIO 
ft—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L AURA! T I S 

<645 So. ASHLAND AVĖ.
523-3775 ,

SUU Farm Fire Casualty Company

t.‘AUJI .>OS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE 

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY 

BUY U S. SAVINGS BONOS "

★★★★★★★★★★★★




