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Lietuva JAV- ir SSSR derybose

Trėmimu minėjimas

SEARS GERAI STOVI

nužudy- Šiltesnis
daugiau kaip 1975

Saulė taka 5:29, leidžiasi 8:06

Sears, Roebuck prekybos ben
drovė šiais metais turi gerą'apy

Carteris vienoje savo kalboje 
pasigyrė, kad jis būsimoje New

Kai kurie Valstybės Departa
mento. pareigūnai nepatenkinti 
atstovų rūmų, senato ir pagaliau 
paties prezidento Fordo padary
tais pareiškimais apie Pabaltijo 
kraštų teisinę būklę ir, norėda
mi nuolaidžiauti rusams, uždrau- 
dė skeltbti per galingas radijo 
stotis paties prezidento praeitais 
metais padarytų pareiškimų. Jie 
norėjo kliudyti atsakingiems pa
reigūnams ; tarti Kelis žodžius- j 
pavergtas Pabaltijo tautas, šiais 
metais prezidentas Fordas pada
rė dar griežtesnius pareiškimus 
apie JAV ir Sovietų Sąjungos 
santykius.

liu, o ryžtingai gintų žmon ių tei
ses, tautų laisvę ir pačios Ame
rikos būtinuosius reikalus.

bausme 
sukilimo

Tito tarpininkauja
Jugoslavų diktatorius Tito, sa

vų^ interesų spiriamas, stengia- 
giasi sutaikinti graikus su tur
kais. Jis jau lankėsi Graikijoje 
ir birželio mėnesy lankysis Tu-r 
kijoje. - .

Jugoslavijos diktatorių taip 
elgtis verčia Maskvos (agresy
vūs-'norai, nes mažiausias’ Tur
ki j os-Graiki jos susikirtimas-iš
kels neramumus Balkanuose ir 
atidarys duris-Belgrade proso
vietiniams gaivalams, kurie no
ri įstumti Jugoslaviją, j Krem
liaus glėbį. . •

Savo memorandume Amerikos 
Lietuvių Taryba pabrėžė, kad 
JAV užsienio politikoje neturi 
būti vadovaujamasi nerealiomis 
iliuzijomis ir prielaidomis apie 
Sovietų Sąjungos politikos kei
timąsi ateityje, o turint galvoje 
dabarties situaciją, turi būti ve
damos derybos išeinant i? aukš
to JAV politinio ir militariuio 
pajėgumo ir vadovaujantis dau
gelį metų JAV atstovaujama 
kryptimi — ryžtin gai ginti tau
tų laisvę ir piliečių laisvo apsi
sprendimo teisę.

- Prancūzijos prezidentas ap
tars su-Amerikos prez. Fordu 
visus tuos klausimus liėčiąr At
lanto 'sąjungą, komunistų eks
pansiją vakarų Europoje, rytų- 
vakarų. santykius, įskaitant ir 
Kisingęrio! sukurtą detentę; be 
to, krizę Pietų Afrikoje, Ma
žojoje, Azijoje ir taipgi palies 
ekonominius., bei finansinius 
klausimus.. ,'7'

f Tfo First and Greatest y
f Lithuanian Daily m Ajnerica

WASHINGTONAS, D. C. Prancūzijos prezidentas Valery Gis- 
card d’Estaing,pirmadienio popietę “Concorde” lėktuvu atskrido 
į Washingtona, kur jis planuoja praleisti 6 dienas. Jis atvyko 

'dalyvauti JAV 200. metų sukakties šventėje, bet tuo pačiu metu

— Amerikiečiai 1974. metais 
išpirko knygų už 3.5 bil. doL, tai 
yra 10.5%

Pagaliau Amerikos Lietuvių 
Tarybos memorandume Prezi
dentui pabrėžiama, kad JAV už
sienio politikai turi vadovauti 
stipresnis JAV tradicinės politi
kos vystytojas, kuris vairuotų

šiemet sueis 35 m. nuo didžių- 
jų trėmimų, kada okupantai bol
ševikai 1941 m. birž. 14-15 d. 
areštavę 34,260 Lietuvos žmonių, 
išvežė į Sibirą ir kitų vietų dar
bo vergų stovyklas. Amerikos 
Lietuvių Taryba paruošė anglų 
tekstą spaudai ir radijo stotims 
apie tai. Tekstas išsiuntinėtas 
Alto skyriams, radijo stotims. 
Jeigu kas kitas galėtų tą infor
maciją panaudoti amerikiečių 
sluoksniuose, tekstą galėtų gau
ti Altos centre, 2606 W. 63 St., 
Chicago, Ill. 60629.

Pekinas baiminasi, kad JAV 
praranda norą ginti Vakarų Eu
ropą nuo Maskvos užpuolimo, š. 
m. balandžio mėnesyje besilan
kantiems raudonoje Kinijoje 
JAV kongresmanmas kiniečių 
pareigūnai sakė, pasak U.- S. 
New and World Report: 
negalėsite užmušti musės 
darni išskėstus pirštus”.

Kinai ginkluojasi
Raudonoji Kinija perkasi kom

piuterius Amerikoje ir ginklus 
Vakarų Europoje, kadangi Ame
rika ginklų Kinijai neparduoda, 
prisibijodama suardyti detentę.

Kinija dabar perkasi naikin
tuvų motorus Anglijoje, he
likopterius. Prancūzijoj e ir ypač

LONDONAS. — šiais metais, 
vasario 13 d., Nigerijoje buvo 
ruošiamas sukilimas nuversti vy
riausybę, bet jam nepavykus, bu
vo suimti sukilimo vadas pulk. 
B. S. Dimka ir jo 32 padėjėjai. 
Mirties bausme buvo nubausti 
jau anksčiau visi 32 sukilimo va
dovai, o dabar ta pat 
yra nubaustas ir pats 
vadas.

.Sukilimo metu buvo 
tas Nigerijos valstybės galva 
g*. Murina Mohammėdas.

nepasitiko. Jis išaiškino, * kad 
Afrikoje jo padaryti pareiški- 

’ mai labai smarkiai pakenkė pre
zidento Fordo rinkiminei kampa
nijai. Visi žino, kad JAV stoja 
už visų'pflięčių lygias teises, jos 
Pietų Afrikos ir Rodezijos vy- 
riausybėms patarė išvengti be
reikalingo ’ kraujo praliejimo ir 
pravesti laisvus ir demokrati- 

*nius rinkimus? šių pareiškimų 
Kisingeriui visai nereikėjo’ da
ryti, nes JAV pozicija šiuo klau
simu yra žinoma. Tuo reikalu 
Kisingęrio padarytus pareiški
mus'panaudoja politiniai Fordo 
priešai ir pakenkė jam laimėti 
pirminius rinkimus kai kuriose 
valstijose. '. ? -

Kongreso atstovai norėjo išsi
kalbėti su sekretorių, sugrįžusiu 
iš ilgos kelionės, po Afrikos vals
tybes. Sekretorius jau pasima
tė su senato užsienio komiteto 
nariais, bet-jis nesikalbėjo *su 
atstovų rūmų užsienio komite
tu, nors pastarasis jau pareiškė 
noro' gauti tikslesnių informaci
jų apie įvykius Afrikoje. Atsto
vų rūmų komiteto nariai nori 

>žinoti, ką jis prižadėjo naujai 
susidariusioms Afrikos valsty
bėms ir kaip jis tisą tą paskolų 
ir - pašalpų'reikalą rengiasi ad
ministruoti. Jis pasiūlė sudaryti 
bilijono dolerių tarptautinį ban
ką, kuris sudarytų sąlygas pa
ruošti naujose valstybėse esan
čias žailtavas.

WASHINGTONAS. — Gegu
žės 18 Prancūzijos prezidentas 
Valery G. d’Estaing atskrido į 
Washingtona, greičiausiu pasau
lyje lėktuvu Concorde, kariam 
amerikiečiai nenori suteikti tei
sę* naudotis amerikietiškais- ae
rodromais.- Tai pirmas toks įvy
kis laike šešių metų, kad Pran
cūzijos prezidentas lmikosi Ame
rikoje. Tą tradiciją buvo nutrau
kęs prez. Ch. deGaulle, kuris bu
vo užpykęs a nt Amerikos, kai 
jį prez. Rooseweltas, antrojo pa
saulio kar pasitarimuose, pava
dino Orleano mergele. — Joana 
iš Arco. - . ' .-1

Po 50 mėty komunistinės “statybos".. sovtelv valdžia nutarė keisti Maskvos architektūrą. 
Rusai išgriovė seną Maskvos kvartalą ir pradėjo statyti naujus gyvenamus namus. Kairėje ma
tome Stalino statytą mokslo centrą, o paveikslo viduryje yra Komsomolo aikštė. Vietoj įvairių 
namu/rusai stato gyvenamų namų blokus.

DR. K. BOBELIS IŠDĖSTĖ ALTO 
NEPASITENKINIMĄ KISINGERIŪ

Prancūzai tikėjosi gegužio mė
nesį atidaryti naują “Concorde” 
lėktuvo transporto per Atlantą 
kelionę nespėjo sutvarkyti teisi- 
mų-'’klausimų. JAV transporto 
sekretoriUsįsutikp-Jeisti prancū
zų lėktuvui naudoti JAV aviaci
jos uostus, bet r dar neišspręsti 
keli teisiniai klausimais. “Con
corde” labai smarkiai teršia orą, 
Amerikos įstatymai draudžia tai 
daryti.
'•Prezidento lėktuvo niekas ne

sulaikė,' nes jis atskrido tiktai 
vienam vizitui. Iš viso, prancū
zai abejoja ar jiems apsimokės 
daugiau panašių lėktuvų staty
ti.- 'Lėktuvas nešė prezidentą 
1,350 mylių greičiu. Kelionė už
trūko 8 valandas su minutėms. 
Prezidentas F ordas: „asmeniškai 
paitiko Francūzijo prezidentą.

Carteris pralaimi Marylandą

B ALTIROSE. -£? Demokratų 
partijos prezidentinis kandida
tas Carteris, daugiausiai surin
kęs, atstovų .partijos konferenci- 
jon susirūpino Mąrylando .vals
tijos . rinkimMs^kadangįįŽM^-- 
Tdridjos . gųbėrnatoriųs/ E. 'G. 
Brown-pasidarę rinkikų tarpe 
populiarus ir gali' daugiau balsų 
surinkti. už Carteri. y 5 ’

; ryžtingai ginti žmoniy -
teises, tauty laisvę ir JAV interesus

WAHI N GT ON AS, D. — Kongreso politikos sluoksniuose 
plačiai komentuojamas Amerikos Lietuvų Tarybos įteiktas me
morandumas prezidentui Fordui- valstybės sekretoriaus Dr.7 Ki- 
singerio reikalu' Ne tik senatoriai, bet ir atstovų rūmai j^raysu- 
sipažinę su Amerikos Lietuvių Tarybos vedamu darbu pavergtos- 
Lietuvos teisėms apginti, nes visi priėmė rezoliuciją, kuri nepri
pažįsta'Lietuvos, Latvijos ir Estijos anekšijoš. r.

NEW YOB KAS.-^- Bob Wood
ward ir Karl Bernstein išleisto
je knygoje pažymi, kad Pat Nik- 
sonienė paskutinėmis dienomis, 
esant Baltuose Rūmuose, buvo 
morališkai prislėgta ir todėl stip
riai vartojusi alkoholį..- Laikraš
čiai tai aprašydami pamini, kad 
ir prez. Niksonas tą patį daręs.

Jų duktė Julie Eisenhover, 
kaip ir pridera, stojo ginti savo 
tėvus: Ji tuose pačiuose laik
raščiuose ir žurnaluose, užvar
dintuose straipsniuose “My 
Turn”, rašo: “Ten yra iškraipy
mai, su kuriais aš negaliu gy
venti, tai mano motinos vaizda
vimas— išskirtinai užsidariusi 
ir stipriai išgerianti”. Julie rašo, 
jog toks vaizdas nėra teisingas. 
Atvirkščiai, JOS Motis* buvusi

WASHINGTONAS. — Sena
to ' tyrinėjimų^ komitetas 'sako, 
kad JAV kariuomenė gali šnipi
nėticivilius gyventojus, nes nė- 
ra- tikrų nuostatų, kųrię^jiems 
tai* uždraustų. Kariuomenės va
lia dabar to nedaroma; bet jis ga
lį visada, būti pakartotas ir tik 
amerikiečių 'masinis protestas 
gali panaikinti tokį kariuome
nės veiksmą- ■. ■ . . ’

: ■-?.•
FBI raštas nužudyti "Castro

v '■* ; ■ . > ' ’ ■ > ■

WASHINGTONAS. — Sen. W.
F. Mėndale. sako,' kad ruošiantis 
tyrinėti prez.^Kennėdžio nužū- 
dyrną, buvo pastebėta, kad^FRI 
dokumentuose, . kurie dabar yra 
senato tyrinėjimų komiteto ran
kose, yra dingęs raštas apie Ku- 
bos diktatoriaus Castro nužudy
mą. ,

■ '.^Senato tyrinėjimų komitetas 
pareikalavo- pasiaiškinti gener. 
valstybės -prokurorą E. H.z Levį,

Kongresmanas William J. Hu
ghes (dem.. New Jersey) atsto
vų rūmų posėdy pabrėžė reika
lą JAV derybose su Sovietų Są
junga reikalauti “atstatyti reli
ginę laisvę ir žmogaus teisių 
gerbimą, kad Lietuva. Latvija 
ir Estija vėl galėtų džiaugtis 
laisvų tautų gerove-’, šio kon- 
zresmano pasiūlymu “Congres
sional Record” išspausdino New 
Jersey Jungtinio Amerikos Lie
tuvių komiteto rezoliuciją, ku
ria reikalaujama sudaryti komi
siją. kuri stebėtu, kaip vykdomi 
Europos Saugumo konferencijos 
nutarimai, ypač kas liečia žmo
nų teise..

Amerikos Lietuviy Taryba nepatenkinta 
sekretoriaus padarytomis nuolaidomis

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
vykdydamas Altos vaidybos vienbalsį nutarimą, pasiuntė JAV 
prezidentui Gerald R. Ford- memorandumą, kuriuo išreiškiamas 
nepasitenkinimas Valstybės departamento sekretoriaus dr. H. Ki- 
singerio vedama užsienio politika, kur tiek daug nepateisinamo 
nuolaidumo Sovietų Sąjungai.

Pagerbė a. a. L. Šimučio 
atminimą

Lietuvių R. K. Susivienijimas 
Amerikoje, pagerbdamas a. a. 
Leonardo šimučio, Altos garbės 
pirmininko, atminimą, Lietuvos 
laisvinimo reikalams paaukojo 
50'dol., atsiųsdamas tą sumą 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri 
už tai dėkoja. ALT Informacija

Harrier naikintuvams Anglijo
je, Mirage naikintuvus Prancū
zijoje, pakrančių apsaugai lėk
tuvus ir šarvuočius Japonijoje.

Pekinas baiminasi

Vatikanas išsigando
ROMA. — Politiniai stebėto

jai Italijoje mano, kad būsimuo
se Italijos parlamento rinkimuo
se, kurie įvyks birželio 20-21 d., 
gali laimėti komunistai. Tokia 
politinė perspektyva Italijoje la
bai išgąsdino Vatikaną, juo la
biau, kad 4 Italijos žymūs inte
lektualai, kurių du turi artimus 
ryšius su Vatikanu, sutiko kan
didatuoti komunistų sąrašuose.

Vatikanas, tad, iš anksto įs
pėjo katalikus nebalsuoti už ko
munistu saraša. Kataliku Baž
nyčios vyskupų suvažiavimo Ro
moje pirmininkas,.gegužės 17 d., 
įspėjo katalikus neatiduoti sa
vo balsų komunistams, nes. ne
paklausius, tokie balsuotojai ga
lės būti ekskomunikuoti, šitoks 
vyskupų suvažiavimo pirminin
ko pareiškimas buvo padarytas 
vos kelioms valandoms praėjus 
po pasitarimo su popiežiumi. Su 
popiežių pasitarti buvo nuvykęs 
Antonio Cardinal Poma. Tad 
Romoje manoma, kad tokiam pa
reiškimui buvo gautas leidimas 
iš paties pop. Pauliaus VI.

Pirmadienio vakarą buvo pa- [Vorke demokratų; partijos kon- 
skelbtaš ilgas šekrėtoriaus' pasi
kalbėjimas sutele vizijos^ atstove 
Barbora ^Winters, kuriai jis pa- 
reiškė,--Kad yra pasiruošęs bet 
kurią dieną pasitraukti iš Vals
tybės Departamento. Grįžęs iš 
Afrikos, jis pa juto, nepasitenki
nimą. Keliais atvejais- aukšti 
Baltųjų Rūmų pareigūnai jį pa
sitikdavo, o kartais jį pasveikin
davo ir pats prezidentas, tuo

kad jis būtų prisiųstas komite
tui * Komitetas rašto tikro tu
rinio nežino. -

77 milijonai JAV-bėse
‘A =-:?

JAV Komericijos departamen
to žiniomis, 1974 metais Jungt. 
Valstybėse buvo 70.8 milijonų 
namų — vienetų, iš ktfrių 70.6 
milijonų buvo* apgyventu Iš to- 
skaičiaus 45.8 milijonai buVo gy
ventojų nuosavybė, o 25 milijo
nai buvo nuomoj&mi.

Rekordinis mokinių skaičius

1870 metais tik 2 nuošimčiai 
jaunuolių baigė aukštesnį mo
kyklą. šiemet, kaip ' praneša 
Sveikatos, švietimo ir Gefovės 
departamentas, tokias mokyklas 
baigė 74 nuošimčiai viso 'prie- 
aUglio. Praeitų 1975, metų bir
želio mėnesį rekordinis skaičius, 
apie 3,123,000 jaūnų amerikie- vartą. Per pirmą š. m. ketvirtį 
Sų gavo aukŠt. mokyklų (gim- jį pardavė prekių už 3. bfl, dol. 

nazijos) diplomu#/ / ? it pėlnifo Ml W. 44 i

prezidentus... ’ '

JAV kariuomenė gali sekti 
' ■ civiliiis W-- ?
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Vliko ir Altos pirmininkų .... 
pasitarimas

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis turėjo ilgesnį 
pasitarimą, aptardami pagrindi
nes bendras tolimesnio veikimo 
gaires; Numatyta artimoje atei
tyje turėti Vliko ir Alto valdybų 
oasitarima.

Reikalauja atšaukti
Sirijos karius

BEIRUTAS, Libanas. — Libi
jos vyriausybė, teikusi pagalbą 
Kamai Jumblato vadovaujamom 
karo jėgom, reikalauja, kad Si
rija tuojau atšauktų szavo karo 
jėgas iš Libano. Libijos prem
jeras Jalloud kalbėjosi su keliais 
Libano partizanų vadais ir pra
nešė jiems, kad Libija reikalau
ja Sirijos atšaukti savo karo jė
gas iš Libano.

Prezidentas Franjieh 
neatsistatydina-

t Libano prezidentas Suleima- 
nas Franjieh iki šio meto dar 
nėatsistatydino, todėl naujas iš
rinktas prezidents Elias Sarkis 
negali perimti pareigų.

Prezidentas Franjieh pareiš
kė, kad jis niekad neprižadėjęs 
Sirijos prezidentui Asadui, kad 
jis pasitrauksiąs iš savo parei
gų. Tiki pažadą jam būtų reikė
ję^ duoti Libano parlamento na
riams, bet ne svetimos valsty
bės vadovybei.
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Tai niekis, mano miela, ma-
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Virginijos valstijoje, Williamsburg mieste yr® keli senos Europos'gyvenamieji"namai so 
dideliais' sodais, o sode besiveisiančiais paukščiais. Tie paukščiai kartais turi vaidinti cirkuose. 
Paveiksle matome ju draugą, bandanti įkalbėti pelėdai, ką ji turėsianti cįrke padaryti. ’• '

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esąs: 7120 S. Rockwell St„ Chicago, I1L 60629
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XIII-JI METAI

Nuomonė pensininko,, kuris

NEPRISIMENA MALONIOS JAUNYSt
4

Tas kq gi jis atsimena?
autų organizacijos tiksiąs — skatinti jaunimą auklėtis do- 

•ais žmonėmis, garbingais piliečiais, kitų žmonių broliais. .Moderni, 
ypač miestų kultūra, degeneruoja žmogų, gadina jo sveikatą ir 
moral< Kokia nauda visuomenei ir šeimai iš kūno ir dvasios pa-

Ja trus ir judrus skautas ko- vykios, laužai, iškylos, kelionės 
voja su visais neigiamais gyve- i baidarėmis, laukinių žmonių gy- 

visur ir visada ' venimas salose ir balose, iškil- 
paradai ir sunkūs žygiai, 

pasiruošęs pa-' bendri vargai ir džiaugsmai.

Malonu ir dabar susitikti su <, - . . . -. „ tis ir naujai i :buvusiais irklo draugais , ma-;- - .
: lonu matyti, kaip tęsiamas di- j 
džiai naudingas skautų organi- j 
žavimo darbas išeivijoje.

Skautas pensininkas L . .. .I zvalgele

i visai 
nimo reiškiniais, 
stengiasi būti gerai nusiteikęs,■ ming 
malonus kitiem, 
dėti apginti, išgelbėti. Baisiau-Į 
šią ža’ą žmonijai neša nuodingų Į 
dūmų rūkymas ir svaigalų gėri
mas: skautas iš įsitikinimo pa 
sirvžta negerti ir nerūkyti ir 
laikosi savo nusistatymo. Tuo, 
būdų, nenustodamas savo geros 
nuot ikos ir nežalodamas savo 
sveikatos, skautas optimisto aki
mis žiūri į gyvenimą, įpranta i 
visur orientuotis, pats save ap-; 
tarnauti, išsiskiria savo tvar-: . 
king*imu. organizacija, sumanu
mu ir originalumu.

frsipažinęs

tanas Rūkštelė — pirmosios Vii- Kada stovyklaus Cbięagos PAŠNEKESYS EINANT J 
niaus skilties skautas”, kompo-[ skaujai ir skautės? Visų Chicą- TEATRĄ
zija “Poetės kambaryje”' (poe-1 
tės v. s. Juozės Augustaitytės t 
Vaičiūnienės 2 metų mirties su
kaktuvių proga),maža apžvalgė
lė “Pasaulio skautų rate”, 1 
lios mintys “žurnalisto specia

Į - - K

planavo savo tėvo
r' * ./ j S ...

motinos ir.brolio
■ v .J' %

, nužudymą
CHICAGO. — Patricia Col um

bo, 19 metų amžiaus, suimta ir 
kaltinama nužudymu savo tėvo 
Franko, 43, motinos Mary, >40, 
ir brolio Michael, 13 metų am
žiaus. Visi trys gegužės, 7 d., 
buvo rasti savo namuose Eik 

i Grove Village, žvėrišku būdu nu
žudyti. Patricia gyveno aiški-, 
rai su tūlu Frank Dehica, Lom- 

x ijarde.
3' ^Hfanddma ji -^jrisijjažino pla- 

Į navūsi tai padaryti, bet pasku- 
__ tiniu metu nuo savo “plano” at

sisakiusi? Jos tėvas, motina ir 
brolis buvo rasti šu perplautomis 
gerklėmis, .šūviais į\ galvą, po--j

daug' kartu subadyti peiUu. au 
cigarečių |deginimąis ir Annų- 
šimo žymėmis. Michael kūne 
priskaičiuoti 97 pęilio dūriai...

Miss Cohimbo per telefoną 
Bun-Times pasisakė pasakysian
ti visa ką ji žino, kad'būtų ?u- 
imti jos šeimos žudikai, ji no-, 
rinti išteisinti savo tėvo vardą 
nuo įtarimo, kad jis turėjęs rei- i 
kalų su kriminalų sindikatu.

“Tie- žudikai yra banditai įsi
laužėliai, nuo narkotikų išprotė-' 
ję ar nesveiki, gal pūt, dar vai- 
kaC (kids) iš šios, apylinkės;*.'’ -

Policija man nedaug kąpasą- 
. ko, bet ką jie man pasakys j as' 

mielu noru jums pranešiu, dėl
to, kad noriu nušvarinti savo tė- 
vo vardą’\ pasakojo ji Siin-Ti- . 
mes reporteriui. Apiej, žudikus ‘ 
ji pasakė: “Labai’ galimas dąik- ' y- 
tas, kad' jie yra jauni vaikėzai ‘ 
(punks) iš Eik Grovė yjjlągę 
srities”. Bet. su kuo ji ’“plana- 
"vo”, spaudoje dar nieko nepa-’ ' 
sakyta, ■ " ’ ■ ' J . -

'.SKIRTUMAS ■’
Mokytojas?
-— Koks yra skirtumas tarp 

medžio ir stiklo? . (
Antanas, kiek pagalvojęs:

• — pro stiklų galima matyti, 
o pro,'jne^Į ne. .U,3

, ... .. ....... - ...gos tuntų stovykla įvyksta lie- .<V. - * * a
i pos 10-24 Rako stovyklavietėje. — Žinai, brangioji, man
Visa stovyklos informacija bus j teatrą eiti su savo vy- 
išsindtinėta asmeniškai. Litdą- ru- Kai tik vaidinamas liūdnes- 

ke- nicos tunto stovyklos viršininkas n*s veikMas, jis pradeda verkti.
yrą ps. V., Balzaras, stovyklos —Tai niekis, mano miela, ma- 

lybei”, buvęs LSS Tarybos -Pir-’ vardas — Žalgi^g.;' Kitų stovyk- ^kis yyraš jau ima verkšlenti 
Imininkas v. s. Antanas Saulai-’ lų vadovybę ir stovyklų vardtis pirkdama bilietą ■ » ‘
tis ir naujai išrinktoji Tarybos paskelbsime, kai-Tyiskas 'paaiš- -.lį&vA n

J Pirmininkė v. s.^Lilė Milukiehė kės. ' J Į TĮfc VTE1ONTĖUS 1ATSĄKĖ 0
■(nuotraukų ir trūmpų,. tėkštoj CWcagOs lurit? U - ^'KLAUSIMĄ ' • .

’ rT*niai a-A"ai artėja žieminiyiįarbų f pabaiga,: ■ —■TJ^yelF,'- šiandien visoj kla-* | 
Inkilai , velvkmiu papročiu ap- ., >x,'- rj ...4.-27^ - , t! . 'a-T,-,' -ą . ! Visos .sueigos, tolinos vykdavo sejąs tik vienas galėjau atsa- s

i . ■ • v. - Jaunimo.Centre,.baigsis-fyrzelib. kyb 1 kjausjmą.mstracijos liūdnos ir geros, zi-, „ , _ , - N ■ LiJj; , -Z-. ', . „į j , A i--, m , $ d. Tunto vadosybe yra labai -* -■»>' .• mos Spaudos lentynėle ■, To? . - - ■ t A- -~r „„ ■P • - /oaa j N ,'rdekinga..xnsiema,tėyeliamsrnia-ronto inasas (300 dol.) -“Skautų... ,. -... .,; ..... .. : . . „;mvtems ir rėmėjams, silpnai•Aidui , Musu didžioji seimą . .1... ... ...' - . . ; . pnsidejusiems:toĘe.;visų tunto
nes is vietovių) i .' -A -k ’''’ T* v •i- . ,. , . -rX i sumanymų ir-da^pų.. Linki .grain užsklandai — kvieslys i VI-1.■ 3 xj, ,n-o ziausiu atostogų, o skautams,.,taja Tautine Stovykla. 1978.m,. . : ,. ■ . .. . . - <c i I gausiai atvyxti i linKsmąją mo-jvyksiancią. Australijoje, Mel-1 ■-

bourne) .
“Skautų Aidą” nuo šių metų 

pradžios redaguoja v. s. Sofija;
.Jonienė, administruoja („į.- ukyla _«1
W,0 n>.) s. Augustmas Oren- 1.9.2Q. RocMor-i

.. v .... Į de- Kviečiame - višuš, vilkiukus,;
-į- 25. m. vedybinę .sukakti' bebrus kuo ■ gausiau dalyyauti^ 

šiomis dienomis mini .labai veik- į kviečiame. tėveliu yykti 
lūs Toronto skautiška jaugė gy- : Se ir?Padęti da rbųo§e, drauge Jsi-. 
venime Br. Saplys ir skautinin- j jvugĮant į bendr^^rbojdjgaugs-. 
kė P. Saplienė, ŠaplyN yra 
Romuvos stovyklavietękoinite-

■ to pirmininkas.
Visų nuoširdūs sveikinimat

VEIDAI

Rako stovyklą “Žalgi-

Prof. Vaclovo Biržiškos

kyklą

mą laužo liepsnoja Informaci
jas visi gaus.asmeniškai.,-Turint 
klausimų, skambinti s..J. Liu- 
binskui, 735-3397. ‘, 5 . 7

malonią auksinę jaunys

. * a

i. £
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GERIAUSIA DOVANA
kuriam rupi gimtinio krėsto Laisve ir lietu* 

iv;no susipažinti su /ėmiau išvardintomis knygomis.
suminėtas knygas galima užsisaKyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsim:nunaj aplei 
ižiani Lietuvę, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 

!<)sp V. kiotijoje 273 psL. kietais drobes viršeliais kaina 4 dol. x'

Juozas Kapačmskas. IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia I 
>ra n-i urah ankstesniųjų atsunmimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi-' 
kunan'-’o ir patvariai isikurusio asmens istorija. knyga gausiai iliu- i 
įpuola 3(0 px*. K«nua 7 del

ČIKAGiETĖS {SPŪDŽIAI KOVUN»STŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 1 
A Utorf h n \ 
Klaipėdoj* u- 
ką’bas girdėjo 
išversta i auę’

O K rj.r

S4 Kamzi 5X’

$ie ir k”,

NAUJIENOSE 1779 Sr> MAISTE? $T CHICAGO ILL A06C1

• ne-. Trūk io Prusk’nmkiinse. Katine Nauriakiuose J 
i \ Aizdu’ ap’-asvrnai ka p ten mate kokias I

kt ja: žmones pasakė 95 nsl $1 50. Yra taip pat 
kalba

MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Ke’ionnc j L<e*u 
njvtrtjota Into nuotraukomis 33] S3 0C

KFL’ONr i anapus geležines uždangos au i 
neapgauna Intuns'o ?r affitprnpo propaganda b+>i 

ALi knygos para- lengvu, gražiu stiliumi
LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 1 

T ?' 10f. pjd Kaira S/fK»

SUKAKTIES PARA<T£JE. I

DARBAI f (kronikinės žinelėj iš vietovią) 
au gavome “Skautu Aido’ 

j; valandžro mėn. numerį.' Viršely 
ni skautų organi-: 1 

zaeua I ietuvoje. ėmiau skautus 
skatinti 
ei erais, 
žmones, 
pajutau, 
gyvas pavyzdys. Jaunimą įtikiu 
si. kai pats negersi, nerūkysi, rSrLa4It^ 
keliausi kartu su juo, nakvosi; 
lauke palapinėje, gyventi bend-{ 
rais idealais. Ir štai senas pro- j 
fesorius duoda skauto ižodi. ap-: i sivelka jaunimo uniforma ir pa- j 
sidaro -tikras skautas visam gy- ■ 
venimui!

Paprasta: senas žmogus prisi- < nės vedamasis "Dievui, Tėvynei 
mena malonią auksinę jaunys- ir Artimui”, sesės N. velykinis 
te; mano gi maloniausi prisimi- vaizdelis “Trys margučiai”, kaip 
nimai — darbas su skautais: sto- minėjome, str. “Dailininkas An-

dail. Antano Rūkštelės pa- 
as “Ėjo skautai iškylauti”, 

keliauti mūsti upėmis ir i Paveixslhs, tikriausiai, Įdėtas 
pažinti savo krašta ir į ryšium su dailininko artėjančia 
Dirbdamas su skautais,' '° m- sukaktimi, turint ji savo 

kad geriausiai veikia i tarne kaip žymūną, pirmosios' 
(1918 metu) skilties 

apie ji, arba, geriau 
tariant pokalbiai su, juo, yra to
liau šio “S. A.” tekste.

Balandžio mėnesio “Skautų 
Aide” yra:

Pašto dėžutė, kur laiškais įvai
rias nuomones reiškia 4<S. A.” 

; skaitytojai, v. s. Onos Saulaitie- 
< nė.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

atsiminimai. 2 16 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI AITE JUOZĄ LIŪDŽIU
puslapiai. Kaina ŠI.(M)

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

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO S. ILL.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS
JŪSŲ,NSMy PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI

jOi koAį-i ttčvęs- mokytojas; 3 •> __ _ '
klausętL;;

— Kas išmušė klasės langą?...

PASKAITOS METU '
Blaivininkas savo ..'paskaitoje 

pateikia pavyzdį: .
I' — Įsivaizduokite, kad kieme

* Skautininkas J. LiubtakW W « statinės; wepa su vau- | 
organizuoja naktinį iškyla. Jatia *n,u; «lum' Pn: | . ................................ .

eina asilas. Is kurios Jis gers, g - . namų APKALIMAS -‘‘siČing

— Iš pirmosios, -r- pasigirstą | Jrėngiainę tvorasĮ duris, langus, stogelius, tureklius ir kt hąirąusi 1 
klausytoji! balsas, r-v ' | metalo, plastikos ir stiklo gaminius namų pagerinimui, papuošimui, f
' - visai teisingai, o kadėi? | K 0 S T A S B U T K Ų STELEF.: 778-2781 *

— Todėl, kad jis asilas.

Jau artinasi ‘ lauktasis: 
sąskrydis. “Aušros' spindulių^ 
— vyr. skaučių ir sk. vyčių me^ 
tinis' sąskrydis Įvyksta Beau
mont Scout Reservation,- Rock 
Creek. Ohio, netoli Cleveland©,; 
kur buvo jubiliejine stovykla. 
Registruojasi sesės šiuo adresu: 
Eglė Janavičiūtė, 17416 East 
Park. Cleveland,.. Ohio, 4411SŲ- 
broliai — Remigijus BeĮzinskas,- 
19318 Cherokee Ave.,. Cleveland, 
Ohio 44119. Sąskrydžio laikas — 
gegužės 28-31 d„ tema: “Gedi
mino laikus Vaidevutis garsus 
prikeltų-”.

Kalbės prof. R. Šilbajoris, 
prof. J. Cadzow. kun. G. Kijaus- ' 
kas. S J. v. s. Pr. Karalius, v. s. 
N. Kersnauskaitė. Skautiškasis 
jaunimas pakartotinai’ 'kviečia-

PRE
LIEPSNOJANČIO < 

; .7T •' '?'Uyžo 
Skaitome Anglijos lietuvių- 

skautų-čių laikraštėlių, linksmą- 
ji skyrių ir su jais kąrtu šypstf- 
mės. (“Budėkime?^- • 76, 

M1976). ’

. MOTINĄ PAMETUSĮ
Mažas berniukas v.ęrkia pasi

metęs geležinkelio stosyjėj- r - -

— Aš pamečiau savo? motiną.
. — Ar tu negalėjai laikytis už1 
jos sijono? — klausia vienas iš 
praeivių... "J? >/•'*' . x:

/r~ . ' z -- ' -■

— Aš nesu pakankamai dide
lis. Negalėjau pasiekiu.’-— P®- 

mas šiame sąskrydyje dalyvauti..^aiškino berniukas.

Pirmajame tome yra 203 puslapiai', o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodam) ui $4.00, o klotuos# 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, |el pinigus pasilsite tokiu adres^T 

NAUJIENOS . Tv-, 

1739 So. Halsled Street Chicago, Illinois 60608

f ' Ilgamečio BAI.FO phmipinko.
prelato J. R. KONČIAUS knyga 

\TSIMIXIMAI IšjBAO’O VEIK 
dideli puslapiai,’ daug nuotraukų.

k • ii viršeliai $4.00. minkšti — $3.00.
■ kiekvienam lietiiviu*. ypač tremtiniui Geriate

. <•••< i<»W.jui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją |r ld-
........ vietas. Knygų pasiųsime adresatui, jetpristų-/ 

<if< <’ekj arba Money-Order] tokiu adresu:

Bonds 
ąre-fbr saving ud 

■for a down payment 
on a house.

Bonds can make "buying a house i

Savings Plan where you work.’ Every

automatically set aside from your check

Before you know it, you’ll have a nest 
egg big enough to buy a little nešt of

inĄmenca. i

HALUIENOS, CHICAGO t, ILU — WEDNESDAY, MAY 19, 1876
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r ŽODIS DĖL VEIKLOS IR JOS TVARKOS

i

iū/iiiojv neteku.-K-tri.s mylimos -se
selės, o Juozui netekus mielos 

; žmonelės.
Zuzaną pažinojau nuo pat pir-

1976 METAI

CHICAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO PUSLAPIS* 

drėsa 8 : Lithuanian Press Club, 6648 So. Albany Ave 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 436-7796 

Redaguoja P. STRAVINSKAS

— žmj dalinti j rankas!
— Atidirbsi 12 valandy 

ty je ir dar visą vakarą stovėk ei
lėje, dėl dvokiančios žuvies Šmo- 

! tdo.

F

j

i

I

I

Chicagos Lietuvių Spaudos laikytis. Prašau bendradarbius 
Klubo veikla plečiasi ir gyvėja. mam leisti 
Tik, kad ja būtų daugiau.^nu
veikta ir geresnių rezultatų pa
siekta, tai ji turi būti gerai or
ganizuota ir dirbama laikantis 
tvarkos. Dėl to' noriu čia žodį 
kitą parašyti.

1) Kaikas net ir iš mūsų klu
bo narių mano, kad klubas turi 
reikštis platesnės apimties vei- 
kla?;kad.jis turi šokti įdarbą<ar 
Į kovą, kur tik pastebi besireiš
kiantį blogį. Ne, mes nesame 
kokia ugniagesių komanda vi
sur ir visokiems gaisrams ge
sinti.- Klubas turi savo įstatuose 
užsibrėžtus tikslus ir savo idė
jines veiklos gairėse numatytą, 
konkrečiai nusakytą, nurodytą 
tvarką, ko, jis turį.- ir laikytis.

2) Pasigirsta irgi balsų, dau
giausia 'iš šalies, iš kitų,-.kad 
klubo, veikla, priešingai-, perpla- 
ti, išeinanti iš savo ribų. Tai ne
pagristas priekaištas, daromas 
mfiriįs-tų,įkūrie-mario, kad klu- našiai) pareikšti man ir žodžiu, 
bas tūri (reikštis tik spaudos1'1 * 
klausimų ir problemų " teoriniu 
aiškinimu, nagrinėjimu — ir 
niekuo daugiau. Nėį'klubas yra 
praktinės veiklos draugija, sie
li ianti, kaip pasakyta jo įstatųo- 
se,':kelti mūsų spaudos kultūrą, 
ir kovoti sū okupantu; laikantis, 
toje kovoje griežtos linijos. Tą 
j is ir. daro, . reikšdamasis savo 
veiklą, nė tik kaip spaudos drąu 
gija, bet ir kaip kovos su oku
pantų 'organizacija. Tepadaro 
kas. viešai mūsų klubui pastabą 
nurodydamas jam, kur jis per
žengė savo Įstatuose nurodytas 
veikios rribas, tai bandysime at
sikirsti? Taigi, ir toliau nesivėr-

(žkime iš savo veiklos ribų Į-ki- 
tų kompetencijas, bet ir patys 
nesiaurifįkime savosios veiklos 
ribų. Tcr laikykimės ir'mūsų

visus jų ilgesnius 
straipsnius perredaguoti,'atitin
kamai juos trumpinant ir trum 
piatisianie- spaudos gabale iš-
-reiškiant tegul ir kita redakci
ja, bet t^ paėią mintį, kaip daž
nai (daroma ir su anlerikiečių

Televizija mums parodo einantį arktį, važiuojantį automobilrv, 
gieda..ų soi.»tą4 ma^ititle rakantį zuręaltsfą. Kiekvienas'savo darbą 
atlieka garsiai ir tie garsai spec aliai parvešiu rekorderiu vžregis* 
trveįamL Daug svnk’atr buvo radijo laikais. Tada žmonės 
kLausydavo, bet einančio arklio nematydeve, plūkiančios valties 
neįžiūrėdavo. Tada radijo molinoms garsus reikdavo gaminti. Pa
veiksle matome du specialistus, prieš 40 met^'gaminančius plau
kiančios valties balsus* ' ' - . \

-SNIEGO PUSNYNUOSE

ęr
šant-dėl ‘TŽ’’/kbnkre-
.r:> v— ’• ‘ -t- .

“Tie- 
sos "žodyje” visi -klubo nariai, 

Aięlčv^iSaš prisidėdamas savo 
tri^inriu prie jo' fdbulėjimo. Jį 
reifegtioj ąs deda visas pastan- 
>gaĄ" kSd jame galėtų pasireikš- 
jŪ'lisį^Alubo nariai ir kiti 
J įt 'nor J prgaučiahtieji^ ; lie- 
'’tuyiai' pBendrad&rbfevimo bū- 
dai ir tvarka jau buvo nurody
ti įTŽ” anksčiau. Reikia tik jų

taisiais straijisniais. Taip su
glaustai išreiškiant bendradar
bių skelbiamas ‘ mintis, galima 
šiame Spaudos Klubo puslapy
je sutelkti 'daugiau tų bendra
darbių. Perredaguojant išreikš
tas mintis, jos neiskreipiamds 
ir visuomet duodamos jų apto- 

barake moterys miegojo ant 
| bendrų dviaukščių narų, tai pas 
Roskiną buvo Švari “koika” su 
paklodę ir 'balta pagalve. Ant 

jie ritinių sienų kabėjo vadų por
tretai, ant lango vazonėlyje buvo1* 

■ žieminė gėlė, kokiu tai stebuklu 
čionai patekusi; stalą dengė žalia , 
kletakuota klijonkė. Kambario 
viduryjeje stovėjo prikaitintas 
geležinis pečiukas. Ruyo šilta 
ir, jauku, s.Asmeninė auklėtojo 
Roskino “kambarinė”, jauna 
mergaitė, su užriesta nosyte, įne
šė lengvą medinį '“tapčaną” 
(suolą), kuris buvo rengiamas 
man miegoti ir pastatž^ jį prie 
išlaukinės sienos, vis-a-vis Ros
kino “koikos”. ,

— Aš, brol,- lageryje gyvenu 
ne blogiau, negu laisvėje — gy
rėsi Roskinas. -

Nepaisant darbo mėto, barake 
buvo apie 30-40 moterų nedir
bančių, jos buvo- “leįkpomšos” 
nuo darbo atleistos. Vienos jų 
lošė kortoihis, kitos miegojo, 
trečios — taisė sau drabužius./

— Nemėgstu aš gyventi" su- 
politinėmis — paaiškino Roski
nas. —
. , — Nuobodu su jomis. Su “blat- 
riomis” linksmiau.- šis barakas 
visas man kriminalinio elemen-

riams - susipažinti. Jei jie su 
nauja jų "redakcija sutinkat tai 
jos ir skelbiamossuglaustai, 
laikant redakcijoje ir jų-pirmi
nes redakcijas, kaip Įrodymą, 
kad bendradarbio pagrindinės 
mintys tikrai nėra iškreiptos.

b). Prašoma, toliau, savo min
tis (pastabas, sugestijas ir pa-

(Tęsinys)
Vienoje brezentinių palapinių 

(barąkų), talpinusioje 200 žmo
nių, pačiame toliausiame kampe, 
buvo Įrengtas kambarys auklėto
jui Roskinutį Jeigu bendrame

betarpiškai, ptelefonu, laiškais, 
net,ir Įrekorduojant, jas į mag
netofono kaspiną .(kasetėse), 
iš kurių 'jos bus paimtos, ir pa
skelbtos “Tiesos- Žodyje^'.

c) Su Marquette Parko admi
nistracija susitarta, kad ta Par
koField House kiekvieno mė
nesio antrą penktadienį bus 
duodamas kambarys susirinkti 
“Tiesos žodžio” bendradar
biams (Spaudos Klubo vardu), 
kur bus galima visiems pasida
linti njiintirais ir pasiskirstyti 
rašymų temomis. Apie tai bus 
pranešta bendradarbiams' 'dar 
iri atskirai. Dirbkime visi soli
dariai. ’ . ; *

r ? P. Stravinskas 
ATSIPRAŠYMAS

Paskutinėje “Tiesos žodžio” 
laidoje (“Naujienų”) 1976. V. 
18rd. Nr.) būta nenusisekusio 
laužymo. Ne dėl redaktoriaus 
kaltės sukeista straipsnių 
(spaudos gabalų), eilė -ir veda
mojo vietoje .‘įdėta korespon
denciją. / Dėl to skaitytojai ir 
bendradarbiai atsiprašomi.

• : - "-:■ ' P< Str.

TAMPA. HA.
Mirtis pasiėmė mūsų buvusią 

gerą kaimynę

Čia mirė.buvusi mūsų gera! 
Patys,raiekadėjai, šilumoje, t kamiynė Zuzana Macienė-šal-1 mos dienos kuomet buvo Saikaus

- Jkauskienė, kuri dar su pirmuoju 
G . įvyru Tarnu Šalkausku prieš sep-

! tynerius metus su viršum iš Chi- 
cagos atsikėlė į Floridą ir Lie
tuvių Kaimelyje nusipirkę gra
žų namelį su dideliu sodu čia ap
sigyveno.

Abudu Šalkauskai sveikata ne
buvo stiprūs. Zuzana jau tuomet 
kankinosi kraujo liga—leukem-i 
ja ir visą laiką buvo gydytojo 
priežiūroje. z Tamas turėjo vi
durių negerumus ir po poros me
tų mirė. Zuzana kiek laiko vie
na pagyvenusi apsivedė Lietuvių 
Kaimelyje su Juozu Maciu.

Kiek pagyvenus ir abiejų svei
katai sušlubavus, jiedu savo na
melį Lietuvių Kaimelyje-parda
vė ir išsikėlė Į St. Petersburgą 

Tvirta (sutrumpintai vadinamą St.
pilo- Pete), kur Zuzana rimtai susin

tu iš jorikąip iš bravoro kvepia.. tilėlis, vis dėlto, pasiliko “blat-;ja, ir nebe ilgai pasirgusi amži-

nas buvo išsiųstas Į Chicagą ir 
palaidotas šalia jos pirmojo vy
ro T. Šalkausko Kazimierinėse 
kapinėse.

Zuzana paliko liūdinčius: se
serį Justiną Peikienę ir jos šei
mą, Julę Sakinskienę ir šeimą, 
brolį Antaną Pukinską ir daug 
giminių, gyvenančių Chicagoje, 
o Floridoje liko vyras J. Maris 
ir daug draugių, draugų. Zuza
na Macienė - Šalkauskienė ilgus 
metus priklausė Tampos Lietu
vių klubui ir St, Pete Lietuvių 
klubui.

Zuzanos visai giminei reiškiu

o mes turime įia stovėti
Prie virtuvės sienojų sienos’v 

dvi moterys rimtai piktai kovo-j 
jo, norėdamos viįna iš kitos 
atimtį katilėlį. Sprendžiant iš 
jų šauksmo, supratau, kad viena 
jų -r- politinė, o kita —.“blatno-

. ji”
1 —Atiduokite, sakau jums! 
Tai mano katilėlis! Tamsta jį 
iš manęs pavogei! — prašė poli-

— Aš tau, šterva, duosiu tavo 
katilėlį! — še! Še! Ką, suėdei? 
— mušdama savo priešininkę 
per veidą rėkė ^blatnoji”.
T — Maryka! Duok jai! — iš 
šalies kurstė “savosios” mergai
tės. Jeigu kiekviena kontra ims 

r katilėlius vogti... Jom tik nu
silenk...

Priėjo" komendante, 
moteris su kepure

kienė. Kuomet gyvenom labai 
artimoje kaimynystėje, * daug 
kartų nuveždavau prie jos gydy
tojo, kuri visą gyvenimą ji tu
rėjo lankyti. Gydytojas ir man 
yra pasakęs, kad Zuzanai dar nė
ra vaistų nuo josios ligos. Zu
zana žinojo, kad jos gyvenimas 
jau trumpas, bet vis mėgino dar 
gyventi.

Miela Zuzana, nukeliavai sa
vo sunkią kelionę, dabar būti 
rami, jokių skausmų nėjusi, tik 
tau kapų tyla ir medžių paukš
teliai liūdnai padainuos.

Tavo buvusi artimoji kaiminka
Onutė

Pirkite Naujienas, ' 
Remiate kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir. veda ‘į šviesa.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų .rinkoje

AMERIKOS L
Dr." Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
^as daryti įtakos jį krašto politiką. 102-psl. Kaina $1.50. 

Ėnygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
• ’ bus pasiųstas tokiu adresu:

J POLITIKA

1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608

prabundu aš ir —r kas pd vel
nių!*... Guliu , lovoj e, nurengtas, 
o šalia ji>įj®ekpomša, guli, taip- . - . „ t
8V žinomą, išsirengusi ir spiri-te ir besipešančias perskyrė. Ka- ,g0 gavo senąja liga __leukemi-

13 irtc Vain ič rirouovA Lrirzi.mO ~.

Gulį suglebusi toki kaip nabaš- nosios” rankose, o iš-jos prie- :nai nuo vįsų atsiskyrė. Jos kū-

: r ; PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE J 
/i:' ; : LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS '

Dr. JuoMs Dauparx. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
iii Chirtgoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio Žvietitnas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovę# gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių it kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tentą, Jąlėtų didžiuotis ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir piuygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
•bsollųti lietuvių tautos dauguma <88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
Uulį ilblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 
plnkfi, arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučią! lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
temri psrajyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti.- Knyga 
aatodtOB skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. . . . - ,

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: ’• * >

— O kiek pas jus politinių?
Ko skinas- Įleido savo penkius 

pirštus į suveltus plaukus pra- 
šižiojo, matomai skaičiavo.
- 1 , ? N ' * .

— Pas mus... reiškia, taip: 
astuoni šimtai su trupučių poli
tinių bobų ir gal penki šimtai 
kriminalisčių. Bėda su jomis! 
Dirbti neina. Politinės dar šiaip

i taip, o “blatnosios” — nors 
verk. Ir pas vyru’s lenda, reika
las, aišku;., suprantamas. Štai, 
nors ir toks tau pavyzdys... Rus- 
'kinas atsisėdo priešais mane iš
skėtė kelius, atsirėmė į juos ir 
palenkė galvą.

— Mūsų gydytoja(lekpomša)
— boba, galima sakyti, sena, taip 
metų: apie ,40.' Dažnai užeidavo 
pas mane: aš-jai skambinau gi
tara. Kartą ji kviečia mane pas 
save: “Užeikite;— sako, — aš- 
spirito ligbnims gavus, išgersim 
po burnelę”... Na, juk pats su
pranti, — koks gi kvailys atsisa
kys. .Nueinu. .Agurkėlių jos rau
gintų, duonytės. Išgėrėm, už
kandom. Trumpiau kalbant, pri- 
siryjau aš; kaip reikia ir nepa
menu kas toliau-buvo. Tiktai

ninkė. Išbudinau aš ją ir klau
siu: —^“Ką-gi tu čia, madam, 
darai 17Ar turi tu sąžinę? — 
klausiu. Mane, lagpunkto auklė
toją^ kuria iš prasikaltėlių pri- 

■ valo padaryti žmones, tu, iena 
bestija, paguldei su savimi mie
goti! Tu-galėjai mane tokiu el
gesiu sugėdinti ! Kur, sakau, ma
no kelnės T^Padėk jas čia!” Na, 
tai ji išlipo.-iš patalo, siūbuoja 
dar iš pagirių, paduoda rhan kel
nes, batus ir sako:

— “Tu labai nepyk. Tu pats 
privalai.suprasti, jei esi auklė
tojas. Moterų lagpunkte 1600, 
o vyrų iš viso 30, .visi sargybi- 
niai, gyvena už zonos. Tu gi vie
nintelis mums prieinamas vyras. 
Na, ir todėl nėra ko pykti”... Na, 
ką. gi su ją, kvaile, padarysi? 
Nųsispioviau ąš, apsirėdžiau ir 
išėjau;.Jr ką tu Į tai pasakysi! 
Kaip gi buvo - galima atsakyti ? 
Aš tylėjanNN

— Už.ką tamsta nubaustas? —■ 
paklausiau.'--’ .

— Aš — uošvę užmušiau: 'še- 
šius metus gavau.x Jis riebiai 
riusispiovė iriIridėje —laisvė
je; būdamas, brol. toil “Maru- 
^ha”. patilęd^^įiSsigrožėsi? šia 
pasižiūrėk,;, čia ir užrašas yra. 
piktai ąš manau. — ne ji pati su
kūrė, /- labai ?jau; gražiai para
šyta.,.' Jis išėmė iš kišenės nu- 

' valkiotą suterštą-fotografiją sti
prios, storos".filters,-ištinusiu, 
siaurrikakčiu veidu, žeiriąi ■— 

^plačiame “lauką” „buvo - parašy-

šininkės sumuštos nosės ir vei
do srovele tekėjo kraujas. Ji 
verkdama ilgai dėliojo prie su
muštų vietų sniegą, vieningai 
ir garsiai kvatojantis “blatno- 
sioms”. ’ -

Ir vėl riksmas:

— Aš negavau freskos! — 
viršininke!

-—Ir aš taipgi. Atiduokite mū
sų žuvį! Girdėjau iš visų pusių. 
, — Kitame pasaulyje gausi tu 
savo “trešką”! —Juokėsi “ar
kos”. -Viskas buvo taip, kaip ir 
visuose kituose erdvaus mūsų 
Pečoros lagerio lagpunktuose: 
badas, utelės, katorginis darbas, 
sotūs ir brutalūs viršininkai, 
alkani kalimai, liūdesys ir nusi
minimas politinių kalinių ir jo
kio nepasitenkinimo — bravūra 
“blatnųjų” — žulikų veiduose.

Vertė J. Buteika

(Bus daugiau)

— Dr. Vytautas Dargis su sa
vo artimaisiais dalyvaus Nau
jienų bankete ir jau rezervavo 
10 asmenų stalą. Dėkui už ank
styvą rezervaciją. Naujienų pa
vasarinis banketas bus birželio 
6 dieną Martinique restorane. 
Rengėjų komisija ir Naujienų 
vadovybė maloniai kviečia da- " 
lyvąuti visus tautiečius ir vie- 

i tas grupėmis arba pavieniai re-
zervuoti iš anksto kreipiantis i 
rengėjų komisijos pirm. Joną 
G. Evans tei. RE 7-8600 arba į 
Naujienų administratorę Kris
tiną Austin tel. 121-6100.

BUY U
SAVINGS
BONOS

WHERE YOU BANK OR WORK

p
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

D r. A. J. Gussen —MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
metų Įvykius, Jablonskio" ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.

Dr. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------
Minkštais viršeliais tik 

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

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis,
$8.00

$3.00
$2.00

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba-money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060*

Į Taupykite daba Jį

“Jeigu Kliša iš' kalėjimo' negrįš, 
Jeigu jis žus šaltojoe taigoje, 
T«83iL. atminimui jfym.. pasilieka 
Nejudri m a n o -asmenybė”.

“Asmenybė”, ištiktųjų, -buvo 
stebėtinai “nejudri”.

Vakare aš išėjau pasivaikščio
ti po lagpunktą. šviesus, žvaigž
dėtas dangus Juodu gaubtuvu 
apgaubė taigą. Žalsvoje mėnu
lio šviesoje, spinduliuojančiame 
šviežiai iškritusiame sniege, pa
silenkę ir barškindami katilė
liais, grūdosi juodi, pilki šešė
liai, ilga linija, virtuvės link. Aš 
nuėjau į ją (į tą liniją). Tai bu- 
vo-moterys, eilėje belaukiančios 
Vakarienės. Tai buvp tūkstan
tinė moterų mitria. Visa toji 
juodoji masė, mėnulio šviesoje, 
judėjo kaip krūva kirmėlių. Iš 
čia sklido verksmai, dejavimai, 
keiksmai, blevyzgos'ir.-., juokas.

— Viršininkas! Žuvį į rankas!

M&300

_ ■ , • J -r

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijojer jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: • - ' ' v z 
. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 

v Į * .zw.r --Jx ’“X■ ’ X • ’« ' 4 -

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
išėmimo.

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-

Taupykite dabar.

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

UNIVERSAL»

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

Įsteigta* 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas autombbiliams pastatytų

■

i

M

I

t'

.T

M

n

■i;

173f So HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigas, tuojau knygą pasiųsime
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$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

mą-prekybinį* bali^s& tao tarpu

*7-'

SAULĖTAS VĖJAS

palenkė

prądėjo

žinai, kad-m

$7.50
$2.50

mis. lyg išlu pusių auksu . kuris atsispindėjo ir ant lan
kos ir suteko jai labai žavius spalvų niuansus. Prie- 

• tema mirgėjo man pro akis, bet jo apybraižos buvo dar

$16.00
$3.00

non 
pradėtu

Jas
pa-

visus susirinkusius eiti į/apatinę ■ ^uyo. Sgt 
bažnyčios svetainę moti'nbš die-'

istorikas S. Morrison
> BOSTONAS, Mass. —Samuel 
EliotMorrison, gausus JAV lai
vyno istorikas; praeitą šeštačfe

Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ Inc 
1739^So. Halsted Street, Chicago, III. 6O6O0, Telephone HA 14100 * 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Rates: ' '
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14:00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.PC* per year.

15 cents per copy.

DienraŠČio kainos:
Chicagoję ir priemiesčiuose:

metams ____ :_____ $30.00
pusei metu ______________  $16.00
trims mėnesiams_________$8.00
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _________ - $31.00
pusei metu -------- : S1&00
vienam mėnesiui------------ - $4.00

Naujienos eina kasdien, i&kiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago 
UI. 60608. Telet HAymarket 1-4100.

Pinigus reikia siusti pakto* Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Nepatenkinti Kisingerio politika
Daugelis amerikiečių yra nepatenkinti valstybės 

sekretoriaus Henry Kisingerio vedama užsienio politika, 
bet niekas nieko tuo reikalu nedarė. Amerikos Lietuvių 
Taryba, apsvarsčiusi Kisingerio padarytas nuolaidas 
Azijoje ir Afrikoje, nutarė tuo reikalu parašyti preziden
tui Fordui memorandumą, kuriame pareiškiamas di
džiausių Amerikos lietuvių organizacijų nepasitenkini
mas padarytomis ir toliau daromomis nuolaidomis sovie
tų valdžiai. < ...

Visi žinome, kad sekretorius Kisingeris nori išveng
ti atominio karo. Darydamas Maskvai vieną nuolaidą po 
kitos, jis tikisi atomo karo išvengti. Kiekvienos konferen
cijos metu atominis karas atidedamas dar keliems mėne
siams, p gal ir net kokiems metams. Jam pavyko susirė
mimą su rusais atidėti, bet jis gali būti tikras, kad tas ęū-J 
sirėmimas atidedamas tiktai trumpam laikui. Kai rusai 
Įsigys pakankamai atomo energija varomų ginklų, rusai 
reikalo neatidėdinės. Jie siųs ultimatumus. Panašiai jie 
elgėsi praeityje, jie tą patį darys ir ateityje.

- Kisingeris, darydamas nuolaidas, sutiko derėtis su 
šiaurės Vietnamo komunistais, kada jam reikėjo Mask
vai aiškiai pasakyti, kur sustoti. Taikos sąlygas jis pasi
rašė su Maskvos ginkluojamais ir šeriamais kvislingais, 
o kai Amerikos kariai' išvažiavo, tai Į tris mėnesius šiau
riečiai pavergė visą Pietų Vietnamą. Kisingeris pasiėmė 
Nobelio taikos premiją, O komunistai pasiėmė Pietų Viet
namą. Jeigu būtų panašios nuolaidos padarytos ir Korė
joje, tai šiandien nebūtų laisvos Korėjos. Ji jau seniai bū
tų buvusi pavergta.

Kisingeris derėjosi su sovietų diplomatais dėl Hel
sinkio aktų. Tie aktai buvo visų Europos valstybių galvų 
priimti ir pasirašyti. Sovietų valdžios vardu juos^pasira- 
šę kompartijos pirmasis sekretorius Leonidas Brežnevas. 
Tie aktai uždraudė valstybėms kištis Į kitų valstybių vi
daus reikalus. Maskva tuo tarpu viešai nesikišo Į Vakarų 
Europos valstybių vidaus reikalus, bet jie siuntė ginklus 
j Angolą, išlaisvintą Portugalijos koloniją. Kisingeris 
manė, kad Helsinkyje pasirašytas dokumentas liečia vi
sus kraštus, bet Brežnevas visai kitaip galvojo. Jis paręi- 
škė, kad Helsinkio aktai liečia tiktai Europą, o ne Ąfri-

ką- Kisingeris protestavo, 
tentas politika, specialiai važinėjo į ,^eko jo
protestai negelbėjo. Sovietų valdžia primigta Angolai ko
munistinį režimą, dayė jam ginklus ir nekreg)ė dėmesio 
į Kisingerio protestus.

Nuolaidas sovietų valdžiai darė ne vienas Kisingeris. 
Jeigu Stalinui ir Chruščiovui-po karo būtų pasakyta, kad 
sovietų karo jėgos privalo grįžti į savo tames, tai šian
dien tos problemos nebūtų. Prezidentas Trumanas, ge
riau Staliną išmatavęs ųęgu kiti prezidentai, jam pasiun
tė telegramą,’ kai sovietų karo jėgos neišsikraustė iš Ira
no nustatytu laiku, kurioje pasakė, kad jis yra pasiruošęs 
pasiųsti į šiaurės Iraną Amerikos aviaciją ir padėti ru
sams greičiau apleisti šiaurės Irano teritorįją. Amerikos 
bombanęšių nereikėjo siųsti. Stalinas savo maršalams 
įsakė tuojau iškraustyti iš šiaurės Irano ne tik raudonar- 
mięečius, bet visus vietinius palęckius, gėdvijasį Sniečkus 
ir kitus Iranui paruoštus kvislingus. Jeigu karo pabai
goje kas nors būtų pasakęs Maskvai, kad sovietų karo jė
gos turi grįžti į senus sovietų1 rubežius, ir pasakęs jiems 
trumpu, griežtu ir aiškiu žodžiu, tai sovietų karo jėgos 
šiandien nebūtų Rytų Vokietijoje, jų nebūtų Čekoslova
kijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje ir ki
tur. Malenkovas, kaip iš atsiminimų'aiškęją, buvo pasi
ruošęs įsakyti sovietų karo jėgoms grįžti f senas teritb-

• • X.- ’ ’ • . .. 9 -

rijas. Berija taip pat nebūtų tokiam įsakymui'pasiprieši
nęs. Niekas jiems nepasakė, tai jie ir šiandien viešpatau
ja Europoje. ’

Maršalui Grečkai mirus, sovietų politikai ir kariai 
dėstė, kad jis buvęs atomo ginklų šalininkas. Jis valdę 
pačią didžiausią kariuomenę, jis ” paimdavo karo reika
lams didžiausią sovietinio biudžeto dalį, bet dar didėsk 
nes sumas sovietų valdžia išleido atomo ginklams bandy
ti ir gaminti. Sovietų agentai vogė informacijas užsię- 
niuose, kopijavo planus ir vežė Maskvon,ykad sovietų 
mokslininkai galėtų pasigaminti . atomo bjnnbas. Šian
dien, kada jie jų turi pasigaminę pakankamai; tai planuo
ja sprendžiamam karui. .Grečka yra sovietų maršalams 
pasakęs, kad kiti karai neturi jokios reikšmės. Atomiiuk 
karas reikia laimėti. Kas laimės atominį karą, tas valdys 
pasaulį. Jam pavyko įtikinti komunistų partijos vadus, 
politinį biurą ir sovietų maršalus, kad reikia Viską auko
ti atomo ginklams. Rusijos komimistad viską-.jatidavė šO 
vietų karo mašinai, šiandien laisvasis pasaulis jau prade
da tos mašinos bijoti- Josios bijo sekretorius Kisingeris, 
dėl to jis ir nuolaidas daro. " \ ' j A

Klysta ne tik Kisingeris, bet ir kiti nuolaidų politikos 
šalininkai. Ąfągk^ buvę, galima įsakyti negaminti atomo 
ginklų ir būtų negaminus, tai šiandien to pavojaus nebū
tų buvę. Maskvai dar- ir šiandien galima pasąkyti, kad 
baigtų karus ir nesikištų į laisvąjį pasauli. Maskvos galia 
yra žymmf sii’pnešnernežu daugelis įhąiįp? Ri^i^)je nęį 
buvo ir nėra kelių. Rusija turi atomo bombą, bet ji neturi 
pakankamai išvystytos technikos, kad galėtų susilyginti 
sų; JAV arba net Vakarų. Vokietija ar Japonija.' 7

Šiandien rusams daugelį dalukų’ dar galima pasaky
ti. Lietuviai rusus geriau pažįsta^ negu ąinerikieČiąL Lie
tuviai pažįsta caro laikų rusų tarnautojus, jiems teko pa
žinti ir komunistinės Rusijos valdininkus. Rusija nėra 
tokia galinga, kaip josios propagandistai, bando ją vaiz
duoti. Jiems nėra jokio reikalo ''dąryti takias nųolaĮc|aš, 
kokios iki šio meto daromos. ' ?

Mųą. J, . .
Ęę Jo, jią parašė Krirtofo 

Kolumbo biografija ir kalius, ko- 
Haiš*'j’am teko*'p!aukti į AįęrC

dąvp tais pačiais keliais, kuriais * 
plaukdavo i Kolombas, o vėliau 
grįždavo Į praeitj Ir aprašinėda
vo. Panašiai' j^elgdayasi’^ 

praeito karo laivynų mūšiais. Jis

Paut Jonas” gyvęnimą ir žygius.

Neatsigauna atsilikę 
kraštai

Jimmy Carter pareiškė, kad pirminius ripkimu? jam laimėti 
yra lengvas dalykas,7 Jis tinkamai pąrvoiią visuf $aya bandradar* 
b i us. kurie ii anksto atlieka visus pasltaHmus'Fr wsIt£rimtA/o'v£ 
liau jis tiktai keliąs kalbas pasako ir sukrenka* parfijos atitovu^ p 
konvenciją. Jis pilniausiai pasitiki arjimaiąiait ***<? 
jqr kabinete kiekvienas bus yicepredSerifas; ' "

'arpėriMpį

męniijiąi' k 
recesijos, k

atsigauna is

MAMTOBOS NAUJIENOS
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Motinp^ Qiena Winnipeg© • .
WINNIPEG? Manitoba, Kana

dą. —šių mėtų gėgužėsAd. Win
nipeg© lietuvių - švento Kazimie
ro parapijos bažnyčioje prisirin
ko labai daug žmonių — lietukų 
ir kitataučių — su lietuviais-vė- 
miš apsivedusių mišrių šemuj.- 
Kunigas Justinas Bertašius, pa
rapijos klebonas; pasakė labai 
graW pamoksląčapie motinų ger- 
jimą. ’r - '

Po pamaldų, pavyzdingas Pą: 
šaulio "Lieturi'ų Bendęūpmęiiės

sau akompanayo- gpvg labai jpa-. 
Tonu" pasiklausyk. Ponų^Šarads- 
k’ų du' anūkai labai gfatiaCdė- 
klamąvcj ojų-motinėlė Eindaga- 
vosūnams tarpininkavo. -Tai bu
vo gražiausias vaizdas.-? . / ’ •

Po koncerto pirm; Vaičaitis 
pakvietė visus dalyvius; įje'&££.- 
fumo —- senuosius ir nd^uosius 
ateivius, -kaip visus' lygius7 tau
tiečius- prje/kayut^s,^įędžią 
ųžkąpdaų. Garbe pirm> Vaičąiį 
cTuį-^aįj.

baigęs) yra vertas tokiems gar- pažangaus' " » 
bingięms pokyliams ya dovaptu (ęfc^g^umo.fį

tūringą įžanginę kalbą' ir pa
kvietė kalbėti rimtai susipratu
si parapijoną poną Tedarančių, 
kūrisį "fietuvĮiį . kalboje.pasakė 
gražią paskaitą apie.reikaląihd-~ 
tinas gerbti- Po to/igHXLTVai-

tiį antigen j ąu 5^®-

ravičiauš pAškaiią.^ Rarr.anČaiisb' 
,kų dukrelė labai graau vikrumu 
pąšoko kąip balerina. Pirm. Vai
čaitis atidavė- garbę poniai Ra- 
mančauskienei, kad taip gražiąi- 
isrriokino sayo duktėlę. Pohų Ti-' 
merĮųanų sūnus pasaką liuluio- .gus metus jis

£

mai 
čiau

skaitykite naujienas
a y T/" !*r'r="4 "Xi a tt t t yS anuoiiilcėlG ^rod3>ni3S —~ Tolo Isipsnj, o

(i AK 01 -N Ik 1 I E b . 1N A U J IK A U S h labai graudžiu, tyliu balsu pats liais dešitmečiais jis raibėje
SKAITYTI "NAUJIENAS* 

SKAITYK TR KITAtf WARK “
J • « -A ' * ** .

ir dalgiais kovėsi. ]r kur Jau, kokia nauda, tvanai pa
tręšia šias pievas, nė arti, nė akėti, tik piauk ir vež
kis. Su laiku jie visą lanką rėžiais išsidalino ir nuo ta
da muštynės tik retai bepasitaikydavo.

— Tai pats ne geriausios apie žmones nuomonės, 
sakau?

— Kokia gali būti čia nuomonė apie tą padernų, 
pikti ir godi, nuožmūs kaip šunys, jų vargai man ne 
labai rūpi, jei ką gera reikėtų apie juos kalbėti, tai 
galėčiau paminėti tik jų mergaites, jos ne tik rūpinas 
šienu. Jos dailios, lipšnios ir gražios, kaip mūsų 
fėjos. Aš girdėjau jo panegyriką apie tas žmonių mer
gaites ir tylėjau, nes man teko ir keletą pikčiurnų su
sitikti, kurios ir bjauriausio vardo nebuvo vertos.

— Nejaugi ąžuolo drevėje pats gyveni, kaip 
garsus žemaitis savo baublyje? — netiesiogiai jo 
klausiau.

— Mano kojos pavargo, kad taip kur atsisėstu gat 
leisite pritūpti ant luotelio kraštinės. — jam tai sa
kant aš pajutau, lyg kokį sinilkimą. nuovargio skaus
mo mano irkluose, ir sakau: — terašau sėskis, lipk į 
luotelį, pasostė kaip matai neužimta, vielos yra pakan
kamai. būk mano svečias.

Labai dėkoju, — sako. įlipęs į luotelį, atsisė
do ir atsilošė įkypai į kraštinę.

Anapus ežero Saulė,

gerai matomos,. dangaus raudonės grimzdo ežere ir 
dalis spindulių grimzdąmos. nušvietė kiek jo veidą. .

— Koks žavus tas ežeras, —.kalbėjo toliau tas ne
ūžauga senis, jo balsas buvo kick iškleręs, lyg rietepr 
tos medinių ašių stebulės, bet turėjo visdėltb, kažko

kį neišsakoriiai patrauklų tembrą, dvelkė nuoširdumu.
— Koks gražus, — pakąrtojo,’.— jei ne ta mergai

tės nuoskauda dievaičiui, dar ir šiandien tebeaugtų 
tenai žolę? .... " r

Aš pakėliau galvą. įtempiau ausis, — tai kaip, ko
kį nuoskaudą, apie ką gerbiamasis kalbi?

—- Aš kalbu apie mergaitės nuoskaudą, svečiui, 
dievaičiui, nevalią gerą žmogų įžeisti, dar labiau die
vaitį! .

— Man neaišku. — sakau, — kokį dievaitį ir kuri 
mergąįtę įskaudino?

— įvyko nesusipratimas? — tęsė nykštukas, —die
vaitis užsigavo, galvojo, kacį jam meluoja ir jį įžei
džia. o ji tik jo bijojo, nuo jo bėgo!

— Bėgo?..— nustebau, dabar Jai visai nieko nesu
prantu, jaučiųosiu kvailiu, neišmanėliu, da?' niekad 
ne.su girdėjęs, apie mergaitės pabėgimą nuo dievaičio, 
ir kiek liečia tai nugrimzdusią lanką? Užsirūkyk, gal 
akys prablaivės, pasidarys šviesesnės. Tada -aš dar 
rūkau, bet matydamas, kad tai sveikata^ žalinga vė
liau nustojau. Pirma įpyliau žiupsnelį į mano pypkės 
galvutę, tada padaviau jam tabokos maišelį. Padaviau 
jam ir cigaretinio popieriaus, bet jis visą t»i sukinėjo 
savo rankose ir nežinojo, ką su jais daruti — Matau, 
kad pats nesi pratęs bankrutkes sukti.sakiau,• 
paduok man! Jis atidavė maišelį ir popierių man at
gal. Aš užpyliau gerokai ant cigaretinio popieriaus 
tabokos, suvyniojau, palaižiau pakraštį ir sulipdžiau, 
padaviau jam. . ,

- matytį esi geraširdis žmogus, tokių kaip 
tave ne daug mąn sutjkti teka, kai kurie šaįltosf iš ma
no maga ūgio, figupos, išdrįstą net už h^dos pape
šioti. aš ne labai jaudinuos, žinau jų-silpnybes, bet jei 
kas tikrai' savą pirštus prie manęš taikosi -prikišti, tai 
tam aš suduodu šia lązdele,- jis niekad daugiau nebe
drįsta' mUne ir iš tolo užgauti. ■ ;

— Nejaugi stebėjausi; toji tayo lazdelė tmri kojų 
man nežinomą galią? ' ' "" 1 .-* * ;* '

— Turi. — jis giriai įtraukė kvapą, nes aš prikišau 
jam įžiebtą degtuką j>rie bankrūtkės, sausas machor
kos gąįąš šulįej^nojo ir ^ūšriete yišą jo* veidą! pama
čiau daug r^&kiaų, jo vei^s' bu^ė gelsvai’ rausvas, 
akys dangiškai mėlynos, bulvinė nosis papurtusi, au
sys lyg-torielkosT lyg būtų priklijuotos už žandimų, 
lūpos kiek- storokos, gašlios, pagurklis nebeatrodė 
toks jąų baisus, buyą p.anąju^.-į aptukusio žmogaus 
lašinių nuomaras. ,

— Qgal jįs sveikąs, — galyojau, senątąnčio žrpp- 
gaus ląšjpiai W °4ą nudriiphą, tųri)ū| mėgsta‘
ir geraį pavalgyti. Man rūpėjo, |ą kpfcš tai’
ginklas, ar man reiktų-Jog bijoti? ' ■ '

- Tai ką. būtent, ta tavb lazdelė padaro, jei* pats
* i*

su ja kąriiM b"
- Tai priklauso nuo sniūgm, jei langvai per ran

ką šmakštęiėjau,. lai tik bąįsiau skauda, M stipriau, 
tai paraĮižuoja nekuriam laikui, o jeį supykęs stip- 
riai kertu, Jai paralį^uoją.yisąpj ąpižiui.

Neį *>$>£•< ta* ginUi^A^i^^ ^ljūiŲ^gariiĮ 
m ŪSŲ vagims Ir plėšikams- pamokyti ir visam laikui 
jų agręsyyumą pašalinti nęręįkty ^vėdom vagių 
rankas nukirsti, būtų žmoniškiau, jų išvaizda būtų 
nesugadinta, įf

— Ne žinau* kiek ji būtų žmenėms naudinga, aš 
jąis ne . kįęk-aš ?inau,.jię-^ri
priemolių tarp iąiįs susitvarkyti? v .

-M bet 'Jos kariais yra labai bausjo^irtMykš- 
čios, kad taip tekią laz<W0». . - - :

— Ji jiem tį^ būtu galinga, įsiyąizdirokite, ’kad 
r:ii ūpo pagautas žipąnes iš eilės pavaišinti?
pradėtu žmonėš ft ėiles pavaišint? Ne, jų ^^kąrtiBe 
sistema'pareik^auja'lŠ ’ją daug” dairgiau pastangųr be

- . Ar- neužmiršau- bekalbėdamas su juo ir apie“ tą- 4 
-mergaitę, kuri dievaitį įžeidė, be tor artėjo laikai TSirti- 
jam gurkšniui ilgiau k?entėti aš. nebegaJėfa*ū,' kad jį 
velniai pamaųią^. ręikia ąp jųp dalintjS'ir aš iš terbos, 
kurioję jj pamačius mano stuopinę buvau pailėjęs-

‘ č"

— Ar pate kartais neatsisakytum mtfha slhtiifrie- 
rids
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DR. ANNA 8AU0KAS
• AKIŲ, AISŲ, NOSIES

285^W; 63rd Street '
- iv

Valandos pagal susi tarimą.^

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
> GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

U. S. ^ew.s and World Report 
rašo, kad Maskvos restoranai jau

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ

3 ‘ CHIRURGIJA
Telsf. 69Š0533 - •

Fox" Valley Medical Center -
86Q. SUMM1T £TJg£ET/ y

ROUT^ 58. £LGlPLflLLINQ«» '

DR. . PETER BRAZIS j
PHYSICIAN AND SURGEON ,

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: J HEmlock 4-5849 ?

RezidĄ 388-2233

Pirmadieniais ir ketvirfad. 1—7 vaL, 
an trad., penktadienį' nuo 1-—5. tree. 

Ir šęšlads; ūktai susitarus.< A

DR. PAUL V. DARGIS
G Y D YTOJ AS IR CHIRURGAS < 

Westchester Community klinikos 
'Medicinos direktoriūs. - • 

1938 S. Manheim Rd., Westchester, UL 
VALANDOS; 3—9 aarbo dienomis ir 

xlos antrą šeštadieni 8—|g yai
Tek:' 502-2/2/ arba 5o2-272ii>

KEZ.: Gi. 8-0873
- ■ ■ -z rt' ., ... /

DR. W. E1SIN - EISiNAS 
įLK MGIERU. L1GQS 

GINEKOLOGINĖ chirurgija 
• - - - ■-**« .* ’ * ‘ . *

6132,So. kedžie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą^ :Jei’ neat-: 

siliepia. skambinti Ml iO00E<| :

7Ž-..—-SE 3-5893 .

DR. A. B. GLEVECKAS
GY D YTOJ AS iR-ČHlRURGAS^ - 

SFEGfALYBE AKIŲ LIGOS > f
3907. West 103rd Street - .

Valandos pagal susitarimą. š_

H. Hughes tyrtas 
nepadalinamas

BENO, Nev, Dabar aiškėjo, 
kad. bilijonieriaus Howard Hu
ghes turtas bertt tno tarpu vi
sai nedalinamas. Visos svarbos-' 
nės jo biznio operacijos buvo ve
damos 'iš Sumfax korporacijos 
centro. Pradžioje tisas turtas 
buvo sukoncentruotas Hughes 
Tool korporacijoje, bet kai 1962 
metais' kilo konfliktas tarpųjį. 
Hughes korporacijos ir T^ A IĄ4
tuyų bendrovėj, tai Delaway'e- 
teisejas įsakė nejudinti Hughes 
Tool bendrovės^tarto. Tas nu
tarimas buvo Apskųstas Aukš- 
aausiajn teismįį‘~Wps t«s4jo 
įsakymą patvirmo^t^aa 
giles Tool bendĮj^@to^;pay^- 
dinta Summa korporaa 
jo nutarimas bdvo- tai 
Summa korporacijai.

vien niekas phhktų jo bffijonų ■ 
negalėtų liesti, kol nebAtų iš-

Summa korporacijos.

Sovietai prasčiau

valgyti daugiau žuvies, pasitei
sindami, jog reikia pradėti var-

minėto žurnalo, tikrovė yra ta, 
kid trūkumas grūdų privertė 
rusus išskersti gyvulius. Nepa
prastai, esą, didelis trūkumas 
viščiūkųjjžžaušihię; duonos. Net

penki balandžio jr dieną mirusio 
Howard Hughies testamentai, bet: 
nei vienas jų .negalioja, nes jie 
buvo paties parašyti, bet liūdi-- 
ninku. Jeigu atsiratų ir- tikras 
biznieriaus testamentas, tai vis

maisto patiekalas — sunku rasti 
sovietų maisto krautuvėse.

Minėto žūrnalo koresponden
tas iš Maskvos -rašo, jog Sovietų 
vartotojai negali manyti; -kad 
greit viskas keisis, kad kiekvie
nu momęntu ateis pagalba.

r _rr4*' t.-*T- ‘i M • _

Rusai perkasi . dideliais kie-

— Naujienas gailina ' užsisa
kyti telefonu, skambinant ąd- 
auuistrącijai darbo valandomis, 
f ai p f...'kviečiama skambinti 
arba rašy*’ prašaiil siųst) susf- 
pažimiŲui. 1’i.iUūimo 'Vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui. 2: savaites 
uėmokdmąi pagal gautus pagęj-. 
davimus ir galimų skaitytojų 

tdresus. ' '■ . ■ ■ ' ■ \V

rų laisvajame pasaulyj e,-bet dau
gumoje tą dudną yra kažkur su
kraunama. Kremlius, pasak žur- 
maio, .nori sudaryti nežinomiems 
tikslams atsargas 1977 m.

PERKRAUSTYMAi

DR. K A
4894441-5614605 < .

■ ODOS LIGOS — CHIRURG^Ą,^ 
1002 N? WESJERN- AYĖ.V

' 5214 M. WEŠTERN V.
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teĖ: HE 4-1818 .
Rezidencijos; PR. 6-98G1 1

DR. J. MEŠKAUSKAS
- GYDYTOJASIRCHJRURGAS- 
VIDAUS‘LIGŲ. SPECIALISTAS\ 

2454 WEST 71 st STREET ■ 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta-, 
dieniais nuo. 3 iki 7 vaLvpopiet 
Tik susitarus.

. -- Trečiadieniais • uždaryta.

DR. FRANK PtBCKASU 
. PPTOMETRISTAS ■ Sfci 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St- — Tel, 737-5J49
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir> - 

“contact lenses".
Vai. pagal susitarimą. .Uždaryta tree.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ,. PŪSLĖS IR - T 

PROSTATOS CHIRURGIJA ' ?
2656 WEST 63rd STREET

VaL: aUw’ad. nuo) 1t-4?po pietų.2. 
ketvirtad. nuo 5—7-vai. vak. 

Ofiso telef.; 776-2880.
■ t’- 1 -J^sar’

Naujas rez, telef.: 448;S545

DR. VYT TAURAS
GYDYTOJ CHIRURGAS

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

’■FeLi -PR 8-1228 ?
OFISO, VAL.: pirnu antrai, trečiai 
tr penkti 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal-susitarimą.
Atostogose ;iki gegužės 24

V. Tu m aso n is. M/D., S . C
C HlDfcU.R G A S . ->

2454 WEST 71st STREET i, .
> Ofiso telef.: H Era Lock 4-2123

Rezid. telef.: Gibson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimg. Dėl 
valandos skambinti telef. RE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef,. GI S-gl95-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

XJ5 Aparatai - Protezai. Med: Ban- 
dažai. Speciali pagalba .kojoms 

-♦ (Arch Supports) ir 11.

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R.. ŠERĖNĄ S --
Tel. WA5-SC63 ’

• k.: Y? • ■

OLJ38BE
I ” . v\ <

- Apdraustas per kr a usty re as 
rš įvairių atsnimų.

ANTANAS VILIAMAS 
TįQ3 West

Ū t Telu FRontier 6-1882

- ■ 1 • -■ - ■ . * .1 .' . e.
Linksmumo arba liūdesio valandom

(PUTRAMENTAS) :
gražian'PTf Ir roliilLa: xzthz

- Piu papuošimui ir sezoninės / - 
t -kapams -gėlės. \ ’ - -

ROY PETROIr£.'AS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Italijos raudonieji 
pradeda agitaciją I 
ROMA.; -—I talijoj e •parlamen

to rinkimaibus pravesti birželio 
2.0-21 d. Italijos komunistų par
tija jau dabar pradėjo rinkiminę 
agitaciją, kaltindami, .dabar; val
džioje esąš^ją krikščionių ^ąrio- 
kratų. partiją ir Vatikaną, kurie 
mano,- kad' Italijos katalikai' yrą 
jpąreigotUbmsuoti už krflcščio- 
niš '(jernbkratus. ’. 2. ; -

>'Komunistų partijos lyderis E. 
Bęrlinguer'italams tvirtina, kad 
atsižjdel^ąni j Italijos sunkią 
ekonominę padėtį ir pblrtihę -fi^. 
zę, busimoji tfilijds vyriausybė 
turės? būti' vieninga^ -susidedan
ti iš.visu partijų, Įškmtbht ir ki?-. 
munistuš; ' •y1

mokratų partija buvo gavusi 
35% bals# <> komunistų partija 
—z 33%^; Stebėtojai -mano, kad 
šie Italijos" rinkimai yra labai 
svarbūs,' nes komunistai tai gali 
išeiti laimėtojais.

HEARTS
FUND A

- vi

V >NAUJIENOSE ."GALIMA' GAUTI H. TAMAŠAUSKO ’
< LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ ?

- 336 puslapiais su žemėlaptfn: Jr paveikslais apraše Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 t i efuviskų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6’.0Q, minkšti ^nršelkiL'\ ,

Persiuntimai paštu reikia jpĮidėirttar 50 centų. ' 1 -J

1739 Sb. Haisted St., Chicago, ill. 60608t : J Or

$

. r?

*

: RIMTAKKNYGA — GERIAUSIA D.O.VANA I
I » * ' ■ * * - 1 i. £į-' - * 1 ' |

Naujienose garima gauti pūhdy kriygvt ^urioi papuoš bet kokią L
■ ;nfB* ’•Of?5n* -i ■?*’' r į į

.K- Bielinlt, PENKTIEJIMČTAl, graliai inSta, %592 psK $6.00 
I ’ ’

; . _ K. Bielinis, ■ DIENOJ ANT, gražiai U-iMa? 4M p*L $6.00 į
Dr. Kazys briniuš, ATSIMINIMAI |R MINTYS. , U tomas. Gra- i 

- žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6 00. Minkštais virš. $5.00
Prof.V«cl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ IS TO- |

RIJA, 1 dalis. 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais thr- , .... .. ... . ..... .., ,i
$2.00
$530 I

2«M W*«t &3rd St., Chie«0o III. 60629 
T«M4 PRosp^t 6-5084 *

< ' .1 ■ C

K
m PARAGIMC 

z v p^SKĄIfYit ■' ’ -

t . sėliais — $2,00; H .dįlii, 225 pst. įrišta — $3,00. minkš-U tais rifeliais
- Prof. S> Kairys, ŠJETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psf

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL. minkštais vir- 
šeliais. _ __.,;_J......... ........... . .............

Juozas LiAdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___ ____ ;________ ___ '■
P. LiOdžiuvIanT, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

y:B8 . psL i-o.--- ................................ —_________ ____ ^1..__
Janina Narvnt, TRYJ IR VIENA, jaunystės atsimioimaJ

170 psl. ___ L..._i-------------------
M. GOdalis, POVILAS MŲ^glS biografijos bruožai 232 

poslaplaf JEI___ ------------------ -------- --
Knygas čftsakant rei)da pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Hahrted gt, Chicago, UL 60)608. — Tel. HA 1-6100
M* ..

Vi • j
I- Lw

$3.00 I

$1.00

$3.00

$3.00

' ’.Mylimas vyras ir tėvelis
./ADOMAS DIDŽBALIS
Gyveno 7159 So. Francisco, Chicago. Illinois

Mirė Sv. Kryžiaus ligoninėje po sunkios ligos 1976 m. gegužės 17 
d. 4:20 vai. popiet sulaukęs 72 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 6a-
kių aps., yyspimių kaime. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko nūliūdę: žmona Ona, sūnus Ą. Adomas, marti Regina, duk
terys — Jūya OrŪlion, žentas Jack, Onutė Stoškus, žentas Jonas, ir 
Vida. Bendoraitis, žentas Algis, 14 anūkų, sesuo Antanina Račiūnienė 
su šeima ir kiti giminės', draugai ir* pažįstami, Lietuvoje liko seserys 
— Marcelė Rugienė. Petrė Tumosienė ir brolio Juozo šeimos. Urugva
juje liko seserys Agotos Macanskienės šeima

Trečiadienį, 2'4X) vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus — Mar
quette koplyčioje. 2533 West 71 Street.

Atsisveikinimas vyks gegužės 20 d. 8:00 vaL vakaro.

Penktadienį, gegužės 21 d. 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Šv. P. Marijos. Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Adomo Didžbalio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai .kviečiam daulyvauti laidotuvėse ir sutekti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveĮkimnią. Ą-

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, dukterys, seserys, marti, žentai anūkai.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345

Laidotuvių Direktoriai

J ELENA KVEČAS
PAGAL TĖVUS TARVĄINYTĖ 

gyveno 6935 So. Artesian Avenue

Mirė 1976 m. gegužės 16 d_ 3:05 vai. po pietų, sulaukusi 74 metų 
amžiaus. Gimusi Chicagoje. bet jauna būdama buvo nuvežta į Lietuvą. 

/ Amerikoje išgyveno 27 metus.
PaŲkoy nuliūdę: 2 sūnūs — Simas, jo žmona Jadvyga, ir Albertas, 

jo žmona Liliją 3 dukterys— Elena Butkienė, jos vyras Alfonsas. Kos- 
tancija Roženienė^ jos vyras Albertas ir Eugenija Tarienė. 13 anūkų 
ir. 10 proanūku, 2 pusseserės — Zuzana Brenčienė ir Adelė Naujanienė 

V su šeimomis bei Įeiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje lĄo duk: 
tė Stase Tekorienė, jos vyras Stasys ir sesuo Stasė Liaugaudienė 
šeima. " \ <

Priklausė V. D. Šaulių Rinktinei ir Našlių, Našliukiu ir Pavienių 
V- Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6345 S. Western Avė, 

koplyčioje; 6845 .S- Western Avenue.
Ketvirtadieni/gegužės 20 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į/Šv.rP. Marjos- Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

’ Visi a? ai Elenos Kvečas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.'

- : Nuliūdę lieka: ;
L-: dukterys, sesuo, anūkai, proanūkei.

Laidotuvių' direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

> ; - Jau kuris .laikas .atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

'('HKAGOs LIETUVIU ISTORIJA
Aleksoi" Aferose iknyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) mėtų 

Chicagos- lietuvių- -gĄenimą ir jų- atliktus darbūs 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. y- i ■.--

; Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių ^kribnijoš/’fų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški-chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos: Duoti - dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų orgknizacijį atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, bąn- 
kai ir ktit< i ; ‘‘ - . , '

Norintieji šią khygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money
Orderį \ /

'^Amerikos 'Lietuvių istorijos draugijos
. . ? vardu1 ir pasiųsti:

173^ So. Hąlsted SL, Chicago, IIL 60608

-

give..

GĖLĖS VISOMS PROGOMSBeverly Hills
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR'S-OEB ir PR 8-0834

TURIME, 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
' DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A.-VIS1T TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku- 

puotoję-Lietuvoje' apsilįmkių£ 1OT psl. Kaina $1.00.
Jasminas, A KIS5 IN THE DARK. Pikantiį&ų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyyenimp. - Lengvas stilius; gyva kalba, gražiai išteista. 
150 pri. Kaina S250.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastemo vertimas. Gražūs leidinys, 127 psl. Kaina $3.00:

\Pr. Juozas B. Končius; VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- . 
tauto bruožai, paliečiant' to laiko- Lietuvos valstybės'ir jos kaimynų istoriją. I 
2114p$I. Kaina $3.00.^ Kietais viršeliais S4.00. - į

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gadma Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. *. • . * T

1739 South Haisted Street, Chicago, IIL 60608
X

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

SODYBŲ PIEVELES
žolę Užauginti, kaip Žemę tręšti ir prižiūrėtu 1 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
Naujienos šią knygelę 

už $1,25. Jeigu i 
atsiųsti $1.50 Čekį 

Pinigus prašome

4 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060# 

1
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a*

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Išmintingieji Kipras". — Dan. 12:10.

Brangūs broliai. Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 

buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą“. Toliau pranašo pasakyta, kad. bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O is kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį. Šventąjį Rastą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,- CHICAGO, ILL, 60629
1 . ' ■ " "* *■
j RA$TO TYRINĖTOJAI

nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

US-COKWriONED KOPLYS6S

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
-,7 ; 5x *7 * - < *- **

Chicagos
Lietuvių

x Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos
7 < ? .** T ... V* f. x

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

į*' -*’ •’ ‘ '

3307 So. LITŲANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
. < - t -■ <aiM« <• r <"

BUTKUS - YASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITŲANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

r ,-T. . - • e-



An equal opportunity employer

Chicagos Meno Instituto konservatorius

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

7159 Sc. MAPLEWOOD AVE,

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas ?

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th SL

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608

HEART
FUND

-AIKRODŽ1A! IR BRANGENYBE
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET ? 
Telafj REpubHc 7-1MI

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

R. LAVIN and SONS, INC.

ir ultravioletiniai spin 
padeda nustatyti pig- 

rūšis, jų technišką atli-

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas.*56-ta ir Rock
well ^99 000

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 masinu garažas.

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

pajamų per mėn._ Brighton Parke. 
$28,000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, HI. 60632. Tol. YA 7-5981

Jonas Navickas, East

Lietuvių kaloa: >rsdien nuo pirma- 
dienio-ikipenktadienio 12:30— 
1:00 v. .popiet. — šeštadieni. ii 
sekmadienį nuo. 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. .
TeleL: HEmlock 4-2413

Siunčiu________ _ dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą. '

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

GENERAL FACTORYC WORK
■', some-ilifting^ '

. ALSO .....

■ DĖMESIO 
fl—60 M; AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: ’ į
~ A. L A U R A I T I 5 *

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

PIRKIT PELNINGUS 
NAMUS'

General all around handy man -to 
1 handle parts.
I CaH
♦ -DON’ED W ARD S;2264800

'OPHIE BARČUS 
__RADIJO ŠEIMOS VALANDOS L 
Visos programos iš W0PA, 
B x 1490 VL A. M.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Perdavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, K8EJPKITĖS I

prie foto aparatų, 
ir t. t. Pasirodo, 

ir sudėtin- 
darbas. A.

—‘ Ponia Charlotte 'Shirvis, 
ilgametė Naujienų< skaitytoj a iš 
šiaurinės miesto apylinkės, bu
vo susirgusi ir gydėsi North
western ligoninėje. Ji yra dėkiri 
ga ją lankiusieiiiš, o labiausiai 
savo šeimininkais-iiž ypatingą* 
rūpestį ir globą..f', ■

— Ponia E. Petkumis, gyvena 
Marquette Parko,- apylinkėje, 
grįžo iš ilgesnių atostogų Cali- 
f ornij os vaisi i j oj į - Petras Skur- 
kis iš šiaurinės iniesto apylin
kės apsigyveno Marquette: Par
ke. Jonas KraiU-KrahąūškaS, 
Freesoil, Mieli., grįžo iŠ žiemos 
atostogų Floridoje Portia Ona 
Montvilas iš Bridgeport© apy
linkės išsikėlė Į Burbank, BĮ.

— Dail. Stasės Smalinskie- 
nės tapybos darbų paroda bus 
Anapilio parodų'salėje gegužės 
29-30 d. Parodą globos -Anapi
lio Moterų būrelis.

— Gunda Adomaitienė pade-' 
da tvarkyti Toronto ’Lietuvių 
namų knygyną ir sekmadie
niais nuo 1 iki 3 vai. keičia bei 
skolina knygas. Knygynas yra 
papildomas dovanotomis kny
gomis be? aukomis, už kurias 
perkami naujausi leidiniai.

— Dail. Vladislovas žilius iš 
okupuotos Lietuvos gavo leidi
mą išvykti į Izraelį. Dabartiniu 
metu jis yra Romoje ir dajro 
pastangas bei tvarko dokmnen-

nai Austin
Tel. 421-6100.

. "HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS / 
4444 So. WESTERN AVEt 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI .7-3447

REAL ESTATE COR sale 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAUJIENOS. CW'-AGO 8, ILL. — WEDNESDAY, MAY 19. 1976

M. A. ŠIMKUS
Real ’ Estate. Notary Public. - 

INCOME TAX SERVICE
4259 S,, Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
7 šymai ir Wtoki blankai.

. PETRAS KAZAN'AUSKAS,'Prezidentas ' x
2212 V*. Cermak Roar Chicar^ {)’ Virginie 7-7747

RKAT KSTATF
. =rrRKSrr i_ PART>UOSIT — .

• .‘JUOMOSTT.
/ FVATRCS DRAUDIMAI .

. Maloniai inms natamaur

BALYS BUDRAITIS z

klausyti jo. keletą paskaitų apie 
konservatoriaus pareigas ir su 
kokiomis problemomis tenka 
susidurti. Jis nurodė X-spindu- 
liais peršviestus paveikslus ir 
atidengė daug negerovių. Mu
ziejams daug rūpesčio kelia nio 
dėmioji tapyba, kuri greitai 
genda dėl pigmento .cheminių 
trukumų, dėl dailininkų nepai
symo vartojant maišytas me
džiagas. Todėl dažai, plaišioja, 
degeneruojasi spalvos . ir net 
blunka, nežiūrint to, kad mu
ziejuose laikomi paveikslai sau
gomi kontroliuojant . tempera
tūra.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

3333 So. Halsted et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT INAS

gerai pažinti kultūros amžių is
toriją, sistematiškai studijuoti 
faktus įvairių amžių, meno kū
rybos procesą, medžiagas ir 
technika moderniais instrumen
tais bei galimom priemonėm. 
Senus paveikslus dažnai tenka 
pervesti ant naujos drobės, nu
imti pageltusi verniksą. Mikro
skopas 
dūliai 
men to 
kimą.

Prieš keletą metų Meno Ins
titutas turėjo konservatorių 
Louis Pomeranz. Man teko iš-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 ® Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiv prekiy. 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

EAUJI ^US” BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TU AKYSE 

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

kai kurių drobių dažai buvo 
atšokę ir sutrūkinėję. Jis nu
stebo, kad tokia puiki tapyba 
buvo taip apleista. Davė patari
mų, kaip reikia brangų meno 
turtą saugoti Jr išlaikyti, kaip 
saugoti nuo'sugedimo. Apsauga 
užtikrina paveikslo ateitį. Su
gadintą paveikslą sunkų .arba 
negalitna pataikytiv

Dabar Puyiijp ir kitų,<Įaiįi- 
hinkų paveikslai stovi Čiurlio
nio Galerijos, Ine. žinioje, Mid
land Savings voltuose, Bridge
view, Jllįnois^ kur temperatūra 
kontroliuojama.

Chicagos Meno Instituto 
Alumnų biuletenis išspausdino 
platų aprašymą apie muziejaus 
konservatorių Alfreda Jakštą 
(lietuvis). Iliustracijomis pa
vaizduoja, kaip konservatorius 
savo laboratorijoje su pagelbi- 
ninkų būriu dirba. Vieni jų dir
ba prie N-spindulių ir mikros
kopų, kiti 
chemikalų 
koks atsakomingas 
gas restauruotojo
Jakštas sako, kad konservato
riaus darbui pasiruošti reika
linga 15—20 metų, nes reikia

Hartford^ ^atsiuntė tokį 
laišką: “Prašau man 'siųsti 
Naujienas-it sąskaitą už jų me
tinę rpren.|mieratą. Kad suma- 
žihti Jums darbo laiką,' įdedu 
atgalinįJv pkąl\. Dėkui, už-dėfne- 
sį Naujienoms -ir didelį lietuviš
kos spaudos reikalų supratimą. 
Malonią žinią pranešame vi
sikus Naujienų skaitytojams; 
Nąųjienos .yra siunčiamos susi
pažinimui: 2 savaites nemoka- 
mai pagal ' gautus pageidavi
mus arba -platintojų atsiustus^ 
galimų: skaitytojų adresus.

— Julius. Fetting' iš Marquet
te Parko apylinkės pratęsda- 
mas .prenumeratą, parėmė Nau 
jienų . leidimą $10 dovana. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas. vieneriems metams, 
bet .pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už auką ir už dėmesį.

— Ę. Unger, Fort Lauderda
le, Fla., pratęsė iš anksto be ra
ginimo, savo prenumeratą' ir 
kartu, su gerais linkėjimais at
siuntė Naujienų paramai $9. 
Po $4 atsiuntė .Aleksas Kinka 
iš Rockfordo ir >V. Zebertavi- 
eius iš Detroito. .Daugelis pa
reiškė norą susipažinti; šū- Nau- 
jienoinis. Dėkui visiems.

Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidraušti gyvybę, nuoq$100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi- 
začijoj. Vaikams' ir jaunuo
liams pigi TERM •< apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams-:— tik . $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- 

Naujienos 
(Pr).

— Sen;’ Frank D. Savickas 
Įnešė rez oi i uciją, pagal kurią 
sudarytas 5 - 'senatorių beparti- 
niš komitetas k peržiūrėti dir
bančiųjų apdraudos — Work
men’s compensation įstatymas 
ir taisyklės. Komitetas yra įpa
reigotas savo tyrimus ir reko
mendacijas pateikti senatui iki 
birželio 10 d. Ąors paskutiniu 
metu to draudimo mokestis 
buvo pakeltas, bet daugeliu at
vejų nukentėjusio darbininko 
aptarnavimas bei komperisacij a 
nebuvo. pakankamai geri.

— R. Baublys iš Londono, 
Anglijoje; patikslina, kad J. 
Girdžiūno straipsnyje “Antroji 
mobilizacija” : Nąuj ienų balan
džio 9" ir 10 d. nr. minimas ka
pitonas Ambrozevičius tikru
moje yra kp£A ^Pranas Ambra- 
ziūnas, su kuriuo p. R. Baublys 
kartu mokėsi.-xj . . 'B

La jau 15 metų. 1. up apeciulis- 
t is ir lavina apie .’»0 aukštąją 
meno mokyklą baigusius los 
pačios profesijos studentus.

_ Prieš tęrejetą metų p. Jakš
tas aplankė či&rlionio 'Galerijos 
vądpvyljęj- matė < Pov$o Pažinti 
kūrinius', atvertus iš New Yor-

LUKSUS apartment?} 2 aukštų mū
ras. Marquette Parke. Gausit $12,000 
metimų pajamų. Pėrkat už $65,000

GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au
to — mūro garažas. Arti vienuolyno. 
Tik $28,800. ‘ <

'4 -BUTU gražus ' nesenas mūrinis 
arti'. Marquette Parko bažnyčios •— 
'$45,000.. ,< \ - . -

9 KAMBARIU mūras, tinka paja
moms. T vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke —^$23,300. . ’ '■ 
'PLATUS komercinis "sklypas. Blo
kas nuo §v. Kryžiaus' ligoninės. Pi
gus. -i

< "S- -- L w . ■

ERDVUS 6 kambariu tvirtas' buu- 
£alo Tinka didelei šeimai- Arti mu
su ofiso — $21,000,

GRABUS 2 butu 'mūras. Atskiri 
eazo šildvmai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už 327,500.

■ Z- "-

VISU puikiausias 15 metu 2 "bu
tu mūras. 2 šildvmai, ir pn 2- vonias. 
Sneciah’stu statv+as negailint’ pinigu 
už prabanga. Marquette Parke — 
už 857,000. / ž :

so more will live

Gurney. Illinois miestelyje šimtmečio pradžioje buvo pastatytas šis galvaratis, kuris iŠ 95 
pėdu aukštumos paleisdavo sėdynes, kuriose du kartus sėdinčius keleivius apsukdavo du kartu 
staciagaIvius. šios pinigus nešusius žaidynės bu/o mėgiamos vaiky ir suaugusiu.

niRILIE-HNIŲ METU
VM.W SKAITYTO.JŲ VAJUS

ja(JJTENOMS Bernet suėio 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Nauiienp platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai <ovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir uesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Ibdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chieagofe Ir Kanadoje metams — 530.00, puse' metu — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, puse? mėty — $14.00, vienam mėn. £230. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS
- ; , NOTA RIALAS — VERTIMAI.

< | VISV RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

4369 ARCHER AVE? CHICAGOJE : r'oj .>
8929^ SO; HARLEM AVĖ.

Tel,. 598-3290 <
135-TA IR „ARCHER AVĖ "

Tel 257-5861

LEMONTE. netoli 134 St. ir Archer,- 
pardnodami vieno akro sklypai namu 
statybai. —

Tel. 257-7978

MAINTENANCE ELECTRICIAN/
Experienced ♦, maintenance electri
cian for heavy; metal industry, r 
' f y Steady employment t
: ' R.1AVIN & SONS. INC.

3426 So. Kedzie Ave. * r
An equal opportunity employer r

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P®-® vleninteU
'f Uetav} kalUninką Į$T 

Chicago je — nTr riaf
V-SkNCRMANA 
<®jggkBURŠTEINĄ 
’PSKfStefcJeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

ąĮMf tyu AŽ7 (buto)

Nesenai išėjusi laukta - < - .
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS- 
100 didelio formato psU dans' pakeiksiu. Kaina-$2.00.

Persiuntimui paštą reikia pridėti 25 C. egzemplioriui. ■
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu: .

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

Senoji tapyba, net 14-to šim
tmečio, neparodo tokių staigių 
spalvų pasikeitimų. Senovės, 
meistrai patys dažus gaminda
vo. Net kiaušinio tempera prieš 
tai, kol Vau Dicko nebuvo iš
rasta aliejinė tapyba, gerai iš
silaikė. Egipto faraonų mumi
jų spalvos per tūkstančius me
tu išsilaikė. Mūsų laikais dažai 
gaminami kelių kokybių — ge
ri ir blogi. Blogos rūšies pig- 
nlentai taikomi studentams, nes 
jie yra pigesni, bet nepatikimi. 
Pav;, alizarinąs yra anglies 
smala, sulfatas, kuris nesutin
ka su oksidu, (žemės ir rūdos 
rūšimis). Oksido giminės spal
vos ir jų derivatai per keletą 
metų sunaikins ąlizariną. At
skirai nuo oksido alizarinas 
laikomas saugiu vartoti, nes iš 
jo gražios spalvos daromas pur
purinis junginys. Deja, dabar 
meno mokyklose niekas nedės- 
to spalvų chemijos, nei jų fizi
nės reakcijos.

Verta atkreipti dėmesį Į tai, 
ka<j paveikslai genda ne vien 
dėl spalvų nykimo. Jeigu bus 
medžiaga ir blogas gruntas, tai 
toji medžiaga sunaikins spal
vas (pigmentą). Čiurlionio pa
veikslai genda todėl, kad ant 
blogos medžiagos sukurti. Man 
viena ponia atnešė du Miuen- 
chene (Vokietijoje) tapytus 
gamtovaizdžius, prašydama 
juos restauruoti. Paveikslų 
spalvos pavirtusios į plokščią 
juodą masę, kiekviena detalės 
kibirkštėlė mirusi. Ju visiškai 
nebuvo galima grąžinti į pir
mykštį stovį, nes tapyti ant po
pierinių lentelių, kurios sunai
kino spalvas...

Alfredas Jakštas yra baigęs 
Harvardo universitetą 1930 m. 
Studijavo Fogg muziejuje, taip 
pat Harvarde, restauruotojo ir 
konservatoriaus mokslus, daug 
žinių įsigijo Europos muziejuo- tus atvykti į Ameriką 
se. Chicagos Meno Institute dir
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