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"MADRIDAS. — Karalius Juan 
Carlos paskelbė', kad jo 8 metų 
amžiaus sūnus Felipe netrukus 
bus paskelbtas Asturijos kuni
gaikščiu, kas rodo, jog karaliaus 
Juan Carlos nesutarimas su savo 
tėvu Barcelonos kunigaikščiu 
Don Juan de Burbon yra išly- 
gintas'ir sosto Įpėdinio' klausi-: 
mas Išspręstas. ...

Dabartinio karaliaus vyriau
sio sūnaus skelbimas Asturijos 
kunigaikščiu reiškia, kad-Felipe' 
bus Ipanijos sosto Įpėdiniu.

Brangiai kaštuoja
Amerikos vyriausybė spausdi

na labai daug-naujų banknotų, 
pakeičiant senus, ir papildant in
fliacinį gyvenimo reikalavimą.

Šis “biznis” Amerikos iždo de
partamentui pasirodo nėtaip jau 
pigiai kaštuoja. Infliacija ir 
juos griebia. Vieno popierinio 
bankroto atspausdinimas pasku
tiniais metais pabrango 20% — 
nuo 10 iki 12 centų.

Egipto ir Sirijos premjerai 
išvyko Į Saudi Arabijos sostinę, 

j kad galėtų pirmon eilėn išsiaiš- 
. kinti šių dviejų valstybių įvai
rius skirtumus o vėliau ieškotų 
planų taikai siekti. Sirijai nepa
tinka Egipto ir Izraelio pasira- 

i syta taikos sutartis, nes -ji pali
ko neišspręstus kitus svarbius 
klausimus. Egiptas turėjo pasi
rašęs sutartis su Sirija ir kitoms 
arabų valstybėmis. Bet taip pat 
tiesa, kad kitos valstybės nepa
dėjo egiptiečiams, kai teko ko
voti prieš izraelitus.

WASHINGTONAS. — Amtrak 
pranešė, kad nuo birželio 15 die
nos pakeliamos 5 nuošimčiais 
keleivinių bilietų kainos tolimos 
distacijos ir kai kuriais trum
pos distancijos traukiniais.

CAIRO. — Egipto parlamen
tas priėmė Įstatymą, kuriuo iš 
dalies siekiama sumažinti alko
holio vartojimą.

PARYŽIUS. — Paryžiaus po
licija praneša, kad gegužės 17 
d. viena bomba sprogusi prie de
šiniųjų laikraščio L’Aurore re
dakcijos, o kida — Ispanijos 
prekybos bendrovės patalpose; 
trečia bomba sprogo Prancūzi
jos vyriausybės vienoje raštinė
je. Be to, 300 mylių Į pietų va
karus nuo Paryžiaus galinga 
bomba sprogusi Angouleme, ties 
teisingumo ministerijos rūmais. 
Visi'sprogimai apgadino pasta
tus, bet žmonių aukų nebuvo.

Pačiame Paryžiaus mieste pa
degamosios bombos buvo mes
tos i dvi auto mašinas, registruo
tas Vakarų Vokietijoje.

Kilus pilietiniam karui Liba
ne, Saudi Arabijos' diplomatai 
turėjo gana didelės Įtakos i mū
šių eigą ir paliaubas. Saudi Ara
bijos karalius būdavo labai ne
patenkintas, kai’ paliaubos bū
davo išardomos ir atsinaujindavo 
kovos. Pasitarimai gali užtruk
ti kelias dienas, bet diplomati
niuose sluoksniuose vyrauja įsi
tikinimas. kad bus padarytas di
delis žingsnis taikai Artimuose 
Rytuose. Aptarus visus reika
lus premjeras, atvyks užsienio 
ministerial smulkmenoms aptar
ti, o vėliau, kai taikos sąlygos 
bus aiškios, tai tada gali į Ri
jadą atvykti ir abiejų valstybių 
prezidentai.

Carteris pasisako
Demokratų partijos kandida

tas į Amerikos prezidentus Car
teris, žurnalistų, paklaustas dėl 
santykių su Sovietais, keistųsi 
studentais, turistas ir t. t. Jis 
sako, kad mes niekad neturėtu
me taikos. neužbaigtume Korė
jos karo klausimo, neišspręstu- 
me Mažosios Azijos reikalų, ato
minių ginklų ir nusiginklavimo, 
jei neturėtume Sovietų Rusijos 
pritarimo. į

žinoma, mes taip trokštame 
susitarti su rusais, jog beside
rėdami vis traukiamės atgal, vis 
nusileidžiam^, Įskaitanti-Helsi- 
kio, Vladivostoko konferencijo
se, susitariant dėl atominių 
ginklų vartojimo bei jų gamy
bos,, dėl grūdų prekybos 1972 m. 
ir net sutartyje dėl erdvės skrai
dymo pereitais metais.

Aš būčiau kietesnis derėdama- 
sis su rusais ir žiūrėčiau, kad-ir 
mes ką nors gautume nusileis
dami jiems. Aš nenustiumčiau 
į šalį mūsų natūralių, draugų, 
kaip buvo daroma paskutiniais 
metais. Priešingai, aš su jais 
tarčiaus. klausčiau jų nuomonės 
draugiškai ir stiprinčiau tarpu
savio santykiui. Derėdamasis su 
Sovietais, pirma pasitarčiau su 
savo 
ma anksčiau

Prezidentas laimėjo C' _
Michigan ir Maryland v ♦

. Prezidentas G. Fordas didele 
dauguma laimėjo prieš Reaganą 
pirminius rinkimus savo gimto
joje MichiganO valstijoje. For
das taip'pat išėjo pilnas laimėto
jas prieš Jimmy Carter ir Rea
ganą Marylande. Pats Fordas re
zultatus pavadino “just tremen
dous”.

Vis dar dreba žemė
: . MASKVA. — Žemės, drebė

jimas-Europoje' tebesitęsia ir 
gegužės 17 d. buvo vėl jaučiamas 
drebėjimas šiaurės Italijoje, ku- 
rio stiprumas buvo užregistruo
tas- 4.5 laipsnių pagal Richterio 
skalę. Išsigandę italai ir net 
sužeistieji iš ligoninių bėgo Į 
laukas; % -

Saismografijos specialistai 
italai pranašauja, kad kelių sa
vaičių bėgyje reikia laukti nau
jų žemės drebėjimų.

. , Ta pat gegužės .17 d. stipriai 
drebėjo Sovietų Rusijoje, į rytus 
nuo Kaspijo^įjūrps,Uzbeko reš- 
publikpjė. Sakoma,. kad, Uzbek e 

~žėmė ' drebėjimas' "buvęs -kelis 
kartus stipresnis už buvusį Ita
lijoje. Amerikos geolpgai sako, 
jog Rusijoje žemės drebėjimas’ 
buvo matuojamas pagal Rich
terio skalę 7.2 laipsniais. Rusai 
smulkmenų neskelbia, tik sako, 
kad Uzbeko respublikos- Gazli 
mieste sugriuvo namai. Be to, 
rusai sako, kad ir Sovietams pri
klausančioje kalnuotoje teritori
joje. centralinėje Azijoje tą die
ną sudrebėjusi žemė. - ■ '

Stebėtojai sako, kad svaro ver
tės kritimas surištas su užsie
nio prekyba, kuri balandžio mė
nesyje turėjo 500 mil. dol. nuo
stolio. Taipgi prisibijoma inflia
cijos, kuri ateinančius mėnesius 
gali stipriai padidėti.
- Doleris Frartfurto rinkoje šiek 

tiek sutvirtėjo; ir už jį dabar 
mokama 2.58 markės arba 2.49 
- 2.52 šveicariški frankai.

Kai kurios arabų valstybės 
kaltiną JAV dėl pasitarimų Sau
di Arabijoje. Tvirtinama, kad 
JAV privertosios šių valstybių 
oremjerus vykti Į Rijadą ir pra
dėti pasitarimus nesusiprati
mams likviduoti. Valstybės De
partamentas paneigė tokius gan
dus. Tačiau niekam ne paslap
tis. kad Saudi Arabija glaudžiai 
bandradarbiauja su JAV ir ve
da labai gyvą prekybą. Saudi 
Arabija nori taikos Artimuose 
Rytuose, kaip jos nori JAV, Iz
raelis ir Egiptas. Vyrauja Įsi
tikinimas, kad Baudi Arabijos 
pasitarimai atneš taiką Libane, 
išlygins santykius tarp Sirijos 
ir Egipto ir sustatys Į savo vie
tą kitas Artimųjų Rytų valsty
bes. Vieni kitiems turi padėti 
atstatyti ūkį ir pakelti gyveni
mo standartą. Saudi Arabija 
yra pasiruošusi teikti ekonominę 
parama gerai apgalvotiems pla
nams.

Pabėgo ar dingo 
rusų pianistas?

BRESCIA, Italija. — Polici
jos pranešimu, jaunas sovietų 
pianistas Jurij Jegorov pirma
dienį dingo be žinios vos keletą 
valandų prieš koncertą, kuriame 
jis turėjo dalyvauti. Spėjama, 
kad jis galėjo pabėgti ir papra
šyti Italijos globos kaip politi
nis pabėgėlis,’ bet gali būti ir ki
tokios galimybės; 'jis jokioje 
Italijos valdžios Įstaigoje tuo 
reikalu nebuvo. “Mes tik tie ži
nome, kad jis pasišaukė taksi ir 
nuvažiavo mus nepainformavęs”, 
pasakęs Prescia miesto policija.

icn
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Respublikonai pasipiktino
Prez. Fordo rinkimų kampani

jos nariai labai pasipiktino, su
žinoję, kad sen. Howard Baker, 
kuris, manoma, būtų buvęs* pa
kviestas būti viceprezidentu, pa
kvietė kalbėti Ronaldą Reaganą 
į Huntsvillę. į senatoriaus namų 
miestą.

Pasirinkta Saudi Arabija, kad 
pats karalius galėtų išklausyti 
nuomonių ; skirtumų, o vėliau 
pasiūlytų priemones tiems skir
tumams išlyginti. Saudi Ara
bijos karaliaus atstovai dalyvavo 
pasitarimuose, kai buvo aptaria
mi kovos prieš Izraelį klausimai, 
jo atstovai teikė paramą, kai 
svarbiausieji mūšiai buvo pra
laimėti ir rusų mesti ginklai pa
teko Į Izraelio rankas. Saudi 
Arabija davė stambias sumas 
Egiptui, Sirijai ir kitoms vals
tybėms. kai galėtų gintis.

skatino šnipinėjimą
WASHINGTONAS. — -Senato 

raporte antradienį paskelbta, kad 
dviejų prezidentų "įsakymu ČIA 
per septynis metuš šnipinėjo 
tūkstančius amerikiečių siekiant 
patirti ar svetimos valstybės ma- 
nupuliuoja Amerikoj organizuo
jamus protestus -prieš (Vietna
mo) karą. ,

Abudu prezidentai —- Lyndon 
B. Johnson ir Richard M. Nixon 
Įsakę'CIA pakartotinai ir* aiš
kiai ištirti versmę, tvirtinimų, 
kad protestai prieš Vietnamo ka
rą nesą orkestruojami svetimrtĮ 
valstybių:
z Šnipinėjimas, infiltracija, te
lefonų nuklausymas ir laiškų tik
rinimas tęsti iki 1974 m. kovo 5 
dienos, kurią naujas ČIA direk-

Suėmė šnipę
. BONA. — Vakarų Vokieti
jos policija gegužės 17 ■ suėmė 
buvusią Vakarų' Vokietijos žy
maus diplomato ir krikščionių 
demokratų partijos aktyvaus na
rio dr. Heinrich' Boexo sekreto
rę,: 36 mėtų amžiaus Helgę Ber
ger, kuri 10 metų šnipinėj usi 
Rytų- Vokietijos'" naudai. Helge 
Berger diplomato žinioje dirbu
si Varšuvoje tarp 1966 ir 1970 
m. ir nuo 1971 m: turėjo sekre
torės darbą Vakarų Vokietijos 
užsie nių reikalų ministerijoje. 
•” Manoma, jog- šis šnipinėjimo 
skandalas yra labai svarbus ir 
pajudins gerdkai visą-Vakarų 
Vokietiją, nemažiau kaip kanc
lerio Willy Brandto laikais, kai 
buvo suimtas rusų šnipas, bu
vęs kanclerio sekretorius Gun
ther Guillaume.-

Pennsylvanijoje. West Point miestelyje, yra didelės Marck Sharp vaistų dirbtuvė, kuriai 
pavesta pagaminti vaistus nuo galimos ateinančią žiema kliti Įvairiai vadinamos šiltinės. Paveiksle 
matome- specialistą, ruošiantį išvirškimui reikalingus vaistus. Pasirodo, kad tuos vaistus ga
lima pagaminti tiktai specialiai paruoštame k įaušinyje. Tie specialiai paruošti kiaušiniai pri
valo išbūti kaitaliojamoje šilumoje .nustatytą lai ką. Kada vaistas jau parneštas, pavojingi ele
mentai- išskirti, tai tada medžiaga įleidžiama-7'stiklinius vamzdelius ir jšyirkščiama" jaunesnio 
žmogaus organizman, kad užmuštų “ispankos’’. “kiaulinės" ar kitokios altinės bakterijas.

Svaras silpnai laikosi
LONDONAS.’— Anglų svaras 

arba sterlingas nėra tvirtas. Jis 
įšalėto, pamažu, silpnėja. Gegu
žės -.17 jo vertė krito žemiau 
1.80 dol. Tikrumoje, teoretiškai, 
už jį turėtų būti mokama 2.40

Martha prasiskolino
NEW YORKAS. — Martha' 

Mitchell, savo temperamentu ir 
charakteriu pagarsėjusi buvusio 
JAV vyriausio prokuroro žmo
na, 'yra.desperatiškai sergan
ti, be pinigų, ir be draugų”. Po 
operacijos" (nftlaužta ranka) ji 
grįžo į savo 14/kambarių apart- 
menta Fifth Avenue, rNew Yor- / 
ke. Jos advokato pranešimu, 
Martha yra skolinga arti $10,000 
už apartmentą, už ambulansą, 
už kėdę ant- ratų, Edisonui už 
elektrą, b jos buvęs vyras - jau 
kurs laikas nesumoka (nuo pra
eitų metų rugsėjo mėnesio po 
$1,000 kas savaitę alimentų”, pa
sakė jos advokatas.

Neramumai Izraelyje
KALANDIA. — Jau trečias 

mėnuo kaip vyksta neramumai 
Izraelio okupuotoje teritorijoje, 
Jordano upės vakarų pakrantėje, 
kuriuose jau žuvo 9 arabai.

Arabai triukšmauja žydus ap
mėto akmenimis, supiasto au
to padangas ir demonstruoja gat
vėse, protestuodami prieš Izrae
lį, kuris tą teritorijos dalį val
do 9 metus.

Airijoj kaip Libane
BELFASTAS. — Vienais jau

nas airis pirmadienio naktį buvo 
nušautas Londonderry autobu-. 
se, kitas fatališkai sužeistas mi
rė ligoninėje, tuo būdu šiaurės 
Airijoj per 3 dienas smurto au
kų skaičius pakilo iki 15. Vėliau 
tą pirmadienį atėję į vieną įstai
gą ginkluoti vytai nušovė du bro
lius.' , . j •

Jau septynis metus šiaurės 
Airijoje bėsitęsiančiame sekta- 
riniamė kare žuvo 1,520 žmo
nių ir 127 žmonės jau. užmušti 
šiais metais.

GISCARD SIŪLO ATNAUJINTI
JAV - PRANCŪZU DRAUGYSTĘ ?

' Patarė užmiršti gen. Charles de Gaulle < 
laikus, rūpintis praktiškais klausimais

C WASHINGTONAS, D. C. -— Prancūzijos prezidentas amba
sados Jbankėntah sukviestiesiems, diplomatams patarė- imtis prie- 
raonių atnaujinti ilgus metus buvusią JAV ir Prancūzijos drau- 
gystę. . '

Jis priminė.-Nęw. Yorkan- at
plaukusius ■ sveikinančią Laisvės 
statulą ir paminėjo-kitus; ryšius, 
rišančius dyi valstybes. Jis pri
minė, kai dabartinėj diplomati
joje vartojamą žodį “detentę” 
pirmieji pavartoto prancūzai. —’ 
Jūs nebijote laisvės- sau,riaį kd-‘- 
dėj jūs turėtumėte jos bijoti sa
vo draugams ir.sąjungininkams, 
prancūzų prezidentas paklausė 
banketan sukviestus amerikie
čius. — Parodykite tą pati pasi
tikėjimą mums, kokiu mes pasi
tikime jumim”. ’• -1 - ' •

RUSAI KOLONIZUOJA 
ANGOLĄ

Nors Amerika ir ragina, bet 
Kubos diktatorius Castro visiš
kai nemanę atitraukti kariuo
menę iš Angolos. Priešingai, jis 
rusų remiamas, siunčia Angolo
je esančių Kubos kareivių šeimas 
bei artimuosius. Tas rodo, kad 
Angola pradėta kolonizuoti nau
jais kolonistais.

Svečius vaišino vynu ir žuvimis

Prancūzijos prezidentas visus 
pakviestuosius vaišino pačiais 
geriausiai Prancūzijos vynais ir 
geriausiai paruoštą šviežia žu
vimi. Prezidentas yra geras kal
bėtojas, gabus diplomatas. Jis 
paveikė patį-JAV prezidentą ir 
atsakingus valstybės vynis. ■

Anksčiau amerikiečiai dau
žau pasitikėjo prancūzais, bet 
gen. Charles d e Gaulle juos at
šaldė. Dabartiniu metu ameri
kiečiai daugiau pasitiki vokie- 
čiaįsš neg"U kitais.

' Giscard Įtikinėjo, kad .pran
cūzais galima pasitikėti 'ir pa
tarė tai daryti.Prancūzai nie
kad amerikiečių'neąpvyjė, pavo
jaus valandomis net ir gen/Char- 
les de Gaulle pranešė, kad jis 
žingsniuos su amerikiečiais..

AMERIKOS BIZNIERIAI

Amerikos prekybininkai ir 
pramonininkai ne tiek susirūpinę 
kas bus Amerikos prezidentu, 
kiek jie rūpinasi ir baiminasi 
Amerikos biurokratizmu, nes jis 
plečiasi nežiūrint kas sėdi Ame
rikos prezidento kėdėje.

KAIMYNAI, TURI BENDRADARBIAUTI
ARTIMŲJŲ RYTU TAIKAI

Sadatui nesusitarus su Asadu, 
nebus taikos Libane ir kitur

KAIRAS, Egiptas. — Diplomatai priėjo įsitikinimo, kad Ar
timuose Rytuose nebus taikos, jeigu Egiptas nesusitars su Sirija 
• vairiais Artimųjų Rytų klausimais, neparuoš tinkamos programos 
ir nesiims priemonių taikai įgyvendinti, .prekybai atgaivinti ir 
žemės ūkio produktams neturės

•SSSR žvalgybos lėktuvai , 
šnipinėja Aliaskos ore

WASHINGTONAS. — JAV 
kariški lėktuvai dažnai nugena 
šalin sovietų bombonešius perio- 
dlškai atokrendančius'iš tolo pa
sidairyti į Aliaskos- pakraščius, 

draugais, kaip buvo daro- skrisdami tarp 20 ir 300 mylių 
atstu nuo krąnto.

Eritrėja siekia 
nepriklausomybes. 
ADDIS AB ARĄ, Etiopija:

Partizaninis kara, 'Siekiant ne
priklausomybės . Etiopi jos šiau
rinės Eritrėjos provincijai; su
kliuro savanorių, valstiečių' par
tizanų armijai instrigus, kai pa
kelyje į Eritrėją per upę tiltas 
buvo susprogdintas. , v '

Mažiausiai: 170 sunkvežimių 
ir 3,500 valstiečių nebegali pra
važiuoti. Vakarų diplomatų nuo
mone, daug -daugiau valstiečių 
nebegali- pasiekti Eritrėjos, ka
dangi/'bent penki tiltai parti
zanų buvo susprogdinti.

• LBJ ir Nikšonas
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K. Alvis

o

v dalykai

‘ a Išpiltą ant kilimo gėralą 
valyti tuojau užpilant šalto van

ruomenę., Optimistai sako, kad 
suskaldytą bendruomenę bus len
gviau dalimis • parvežti, negu 
“cielą”. Bet kas veš? Gal vėl 
frontininkai? K. Alvis

perspausdino ištisai net pasigė
rėdami kaip vanojamos Naujie
nos ir registruota bendruomenė.

nes

MAGDLTĖS MARGUMYNAI - 
*■ -- S’' ■ ' ---- T ---

Naudingi patarimai ir kitokie iq sekantį kartą vartojant —
.dalykai L mėsa nekibspxūe rįgkių.

. ..p,,., o y’-w^ptauU vandenyje. Juos vajyti
valyti luomu užpflant salto v«n-,^M ?nU
dens „ t, viela imant, su u^nMJuortėliu.
na, vandeni sugenančia, me- 7 . . <

’ c 1 ■ A A»k> vjpoivak Zjdtni urhn
dziąga įrbą meluos įėji u.

jį Barbeque rinkes po naudo 
jimo legvai'Ištepti ' -alyvų aTė- 
jum apsaugai mio rūdijimo,

j Ten susiraąsvęo >_insus Nevėžis,

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Mąstai lai saugo sąskaitą Dievas.

i Džiaugies, kai gieda ten vyturėlis 
0 čia į bosus džiaugies pakilęs...

t' ' Jei šiandien televizijai reiki© gauti maršuojenĮto putko kert»- 
mūs žingsnius, tai išveda pulką. įsako jam maršuoti, © garsus užšą
lančios mašinos užrašo kiekvieno bato sukeltą sąrsą. Kai televizi
jos dar nebuvo,- o žmonės naudojosi tiktai radijo balsais, tai tekda
vo pasistatyti paveiksle matomą mašiną, kuri labai gyvai pa
vaizduodavo maršoojančio pulko kiekvieną stipresnį garsą. Prietai
są galėįovaldyti tiktai labaupatyręs gammtoįas^, matomas
kitoje instrumento pusėje.

nutė:
— Dr. Z. Smilga premijos įtei

kimo iškilmėse papasakos, kodėl 
redaktorius Bronius Kviklys ga
vo I KM Akademijos 1975 m. i 
žurna istikos premiją. Iškilmės 
įvyks gegužės 23 d., 1 vai. po
piet Jaunimo centro lt!6 kamba
ryje. Lietuvių visuomenė, kuri 
domi-i svarbesnais lietuvių gy
venine ’vvkiais, kviečiama da- TT. . . . . ..p... " (Visuomene tuo nesistebi,
' "" (lietuviškas priežodis sako, kad

Magaryčių bendradarbis su--ranka ranką plauja.
rinko iš užkulisių bei slaptų šal- Į Dažnai būna ir kitaip: kad, be- 
tini'.i žinias ir nustatė, kad red.1 plaujant purvinas rankas, jos 
Kvikliui Lietuvių Katalikų Moks_' daugiau pačios išsimozoja.
lo Akademijos premiją paskyrė 
levitai ir konfederatai už parody
tą drąsą' — mesti Judo sidabri
nius į šv. Tėvo iždą, kurį prižiūri j 
ir saugoja lietuvis iš Cicero mie- ' 
stelio.

Kaip matome, tie Judo gra
šiai yra pats geriausias šių lai
kų investavimas ir neša geriau
sią nerią arba dividendus. 0 kur 
dar laureato garbė? Reikia tik
tai ant kitų Barabo balsu šaukti 
ir rėkti.

■ Matai; tė\’yne,mes dar-sugrįšim, 
Graži tu mano brangi Lietuva, 

. Tik kaip parveši m ten ėrkąndišen 
IPorčių, ir sofą, ir •saldy tavą ?

Tęsiant toliau ir pritaikant

Judo premija .JAV veikia net 3 Bendruome-
,, ,. ,. .. ries: Frontininku. Lietuvių ir:~o 113 nr. Ouvo toKia zi- ...i nei vieniems, nei kitiems nepri

klausoma. S. Pašilytė

Vilnis užtaria Barzdukinę 
Bendruomenę

Vilnis kovo 31 d. laidoje iš tiksliau šiai dienai, turėtų ąiito- 
Vienybės įsidėjo vieno “bend--rius sueiliuoti, kaip mes parve- 
ruomenininko” straipsnį ir jį Į Mme į tėvynę suaižėjusią bęhd-

?

Moderni 
kalba dar

architektūra, 
moderniškesnė

Lietuvoje leidžia-
“Tarybos Mote-

• Apie yii’tiiv^ židinį arba į 
’vptytą atsiradusias riebalų dė

mes vajyii 'actu sudrėkinta 
kempine.

> Ji,uj,tuoįi porcelano arba 
emaliuoti vaisiai stalo bei in?, 
daujos dekoracijai atgauna; bliz 
gesį valantį medicinišku alkcP- 
holiu suvilgyta mazgote arba 

. minkŠIaėmedžiaga. 1 ' j
• Galvos • pleiskanas galima 

išnaikinti dažnai plaunant gal
vų, jei reikia, tai. net kasdien. 
Dažnas galvos plovimas plaukų 
šaknims nekenkia. . “

• 1-00 valų; elektros lempa 
d uodą 50 proc. daugiau šviesos, 
negu keturios lempos po 25 
vatus arba žvakes. Betgi per
kant elektrinius . namų apyvo
kos reikmenis reikia palyginti 
esamus modelius ir-kreipti dė
mesį, kuris atlieka tą patį dar
bą naudodamas mažiau vatų. 
Žemesnis vatų skaičius sunau
doja mažiau- energijos'.: 7

® Sutaupoma, kai mėsa ke
pama ar yerdanąa pamažu. Di- 
delis karštis -sutraukia,-, o kai 
kmiais atvejais. ir sudegina

ttS l.

Gyvenimas be 'poezijos
V • . ’' , ■ ' -*v

: A ' --

Žvejas meškerę meta 
Ir laukia žjiviesi-: ?ž 
Katinas pelę pamato 
If tuo ją paties. A

Vyras su merga baras — 
Bučkio prašo nuo jos.
Apsivesti dar' tik deras, 
O ta. įsakymą jau-duos:

— Palauk dar kokią dieną, ■> 
Duok dabar man' šimtinę, 
0 tik tada suk pentiną,
Kai bus suknia man šliūbinė

Taip vedęs — nori skyrybų 
Bet ta alimonija...
Ir biauri ceremonija, į ‘ 
Nes teismuose nėra derybų.

Mokėt reikės" šimtinės - 
Kas mėnuo —: ąnt--yisados • 
Ir nebus .gaspadinės /

Taigi nei Bimbos Laisvėje , jau niekados...
> Ban Pilotas

Bimbos ir Jokubkos detente

Stalinistas A. Bimba rašo sa
vaitraščio “Laisvė” gegužės 14 
numeryje apie draugą Jokubką 
ir jo redaguojamą "“Vilnį”:

— Nepaisant visų sunkumų, 
chicagiečiai nenuleidžia rankų. 
Suvažiavime buvo plačiai ap
svarstyti “Vilnies” reikalai, ir, 
pasak jos redaktoriaus draugo 

Visi kaip vienas su-

Jiems išmokėti šeimos gąlva.pąfHei milteliai iiedezinfektųdja.z 
ėmė ’antrą' darbą.

'a vergtoje 
mame žurnale 
ris”, š. m. nr. 3 randame:

“Na ir butai! Padaro korido- Jokubkos:
rius kaip žvėrims narvus, nėra j važiavimo dalyviai pasisakė, jog 
kur apsisukti... Mūsų dienų ar- 1 laikraštis turi pasilikti koks yra, 
chitektūra, atseit, moderniška, >kaip politiniu atžvilgiu, taip tu- 
priešakinė...” (t. y. pirmaujanti rinj0 įr formos atžvilgiu”.

• prieš visų kitų kraštų).

Valio laureatas ir jo oficiozas.; Lietuvis, dirbantis tarp rusų, 
sugebėję nepastebėti Chicago j e kurių Lietuvos fabrikuose yra 
buvusio Amerikos 200 nepriklau- j daug, susikalba tokia kalba: j 
somybės minėjimo su koncertu; “Dirbu padvale gruzčiku. Nu-j^ 
ir banketu, kuriuos ruošė 27 lie-įkrito ant kojos jaščikas, tai na-!1 
tuviškų organizacijų komitetas, i čalnikas’ ir liepė ateiti 

kės. kitaip užskaitys pragulą”.
Taigi, graži architektūra, o 

kalba dar gražesnė. K. Alvis

nei Jokubkos “Vilnyje” ..deten-
•tės nė su žiburiu nerasi ir- jos 
nebus. Tai aišku ir iš- revizio- 
nisto Sevruko veiklos Ameriko-;

... be-' ne kiek nesistengia pa- • pinigus įš mano -piniginės
sprav-į Bimbą ar Jokuoką ir jų . perpykęs vienos maskviškės

: ■

| Tam yra cblorino ir kitokįe'bly- į 
J čiai. Vandens minkštintojai, pa-" 

Muilas ir plovimo miftetiai Jfgerina ūauifo arba unitelių-vei-

' Daugeliu^ europiečių -nrotėrų 
neaišku,;' kbks yia skirtumas 
tarp muilo iriskalbimo miltelių' 
— detergent. Pirmasis yra ži
nomas \ nuo senų “senovės. Jau 
nfimitvvūs S žmonės uastebėio.

vintui;.Tam* yra specialus mil- .
.lėliai arba koncentratai. .1

p M. Miškinytėj\' ■

Reikia užjausti Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos vado
vybę. kurią Romoje paveikė že
mės drebėjimas. S. Bukis

?<e’ino savo vaido

Frontininkų Bendruomenės 
Vidinio Vakarų Apygardos at
stovų suvažiavime priimta ir to
kia rezoliucija:

— 3. Suvažiavimas paveda 
apygardos valdybai išaiškinti 
JAV I ietuvių Bendruomenės re
gistracijos reikalus Illinois vals
tijoje ir ''atitinkamais teisėtais 
būdais sutvarkyti kai kurių as-i 
meau ar organizacijų neteisėta : ..... . v .. t • ‘ Nespasisavinimą ir naudojimą Lie-į 
tuvių Bendruomenės vardo nau-iTen' 
jai Įkurtoms organizacijoms. ’

Pasiteiravus gerai informuo- Čia 
tuose sluoksniuose, patirta, kad —

Maironiškai, Baroniškai ir dar 
kitoniškai

pasekėjus, bet platina savo idė-1 
jas tik tarp nieko bendra su -ko
munizmu nenorinčių turėti, b į-

Piktą juoką sukėlė, -kai New, 
Yorko politikieriai, neišrasdamij 
kitokios veiklos, sumanė dia-'

A. Baronas parašė daug gana 
vykusių eilėraščių, sekdamas 
Maironiu ir pritaikydamas juos 
-dabarčiai, čia vieno eilėraščio 
pacituosime kai kurias dar ne
nublukusias dėl bendruomenės 
susiskaldymo, dalis:

Lietuva mano, brangi tėvyne, 
i šalis didvyrių kapuos kur guli, 
i Kaip aš parvešiu dolerių skryną, 

jie ten gali pavirst Į nuli.

puikūs slėniai sraunios
[ Dubysos.

palei porčių žolė žaliuoja...

JAU IŠĖ.iO SPAUDOJ
Jbozn Liūdžiaus Raštai

2 16 puslapiai, kaina $3.00.
LICDžIirVIENĖS

Kruvinas savaitgalis 
Šiaurinėje Airijoje

kad ant, aukuro ištekėję rieba
lai if,susimaišę su pelenai?, at
vėsę sįąųgk-į njasę, kuri’jupę 
gdamasi -su jAjąndėriiu, putoja 
/valo įvairius mešvaruniųs. Bet
gi muilas nepilnai suskaldo ne
švarumus ir jie su putomis mu- 
sėda ant vonios arba indo kraš
tų, o ant plaunamų daiktų pa
lieka gana sunkiai nuplaunamą 
filmą. Milteliai yra pagaminti,' 
kad atliktų darbą be šių daly-- 
kų. .Jie daugiausiai naudojami 
drabužių bei medžiagų plovi
mui.' j : ' ' / .'

- - . . •

Be to, miltelių sudėtine dali
mi yra enzymai, kurie naikina, 
kraujo ir kitokias dėmes. Bei-

— Vienoje žiauriaušių atakų, 
prieš policiją jšiąurmėjė Airijojjį. 
.praėjusįsekmadieių:9žrik>nėsjm-J'- 
'šauti, ir-56 sužeisti... Beveik kąsį. 
dien nuo ainį “nanįinjo Xaįropfar' ? 
džios per' 7 metus. .žuvo į,oĮo 
žmonių; jų tarpe 81 polieihinkas 
ir 2p7 kareiviai. Katalikų airių.. 
1969 metais; j^įėtk’kanipmiid,; 
reikalaujant jų ntazumai Civili
niu teisiu tebevyksia iki šiai’die- 
nai?'--T- -J'

&KA I f*'?•' -
-,'K-

•_ Vidutiiiio ūgio -vyras yra 
^..proc. .-atdcšl-esBis už vidutinio 
ūgio mpferj. Tą pati proporci-^ 
.ja galioja ir nykštukams arba 

šeimos tėvas. . . Afrikos pigmėjams.
- —Iš kur žinėyskad jis? — ■ •Pasėliams ir visai gamtai 
šoka motina ginti" sūnų. — 0 hęą aplinkai, padaro daugiau 
gal aš tai padariau?. nuostolių kruša rn-ba ledų hu-

_ Aaa, aišku-, - -Atsako ūvy- ™ tornado audras.
f Ką tik gimęs mėlynasis 

(vp) hąngįnis priauga" apie 10 svarų?- 
kiekvieną valandą; - ' -F

. • Viena ėeima pįrko anti-ą ma-
įz. . žiną, .antra TV’ar'.antrą namą, kia atsiminti, kad nei muilas

Vėl tas Aleksejus ištraukė 
s, — sa-

lektinio materializmo meisterį \ras- ~ -^ar 4*^ piniginėje 
Sevruką suvesti ne su Bimba ar yra likę...
panašiais savo nugaras pasily- 
ginti, bet išstatė Jkeblįon pa.dė-- 
tin riboto iškalbingumo patrio
tą Simą Kudirką.

Kas čia dabar darosi ?,
K. Petrokaitis.

i
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’ ■ Magary^os Q 

g Rinkiminiais metais'jdyasi-? 
ninkai daug .mažiau kalbą apie 
dangų, nes politikieriai jj vis 
žada .sukurti šioje žemėje.. J-'J.

- ' q Sionizmas pasmerktas.Jung
tinėse Tautose 72:35 balsų dąu-;
guma. Ar tai žino mūsų Jauni-- 
mo sąjungos vadai ir jiems ad-- 
vokataują visuomenininkai^.norį 
Lietuvos klausimą atiduoti Į 
Jungtines Tautas? . -į į . ’

• Mergaitės dažnai dėvi mau
dymosi kostiumus, nork neina 
maudytis arba golfo aprangą' ue- 
žaįsdamos golfo. Tik; vestuvi
nius drabužius jos užsivelka ne 
dėl juoko. . ft*’ L <' ;

e Teisėjas klausė jįnjgų va-j 
gį, kokias turi švelninančias ap-. 
linkybes. Įtariamasis atsakė: 
“Tais pinigais aš sumokėjau sa
vo mokesčius valdžiai”.

• Detentės yra pažadas, kad: 
komunizmui nebus pasipriešin
ta (J. Kesner Kohn).^

t Jugoslavijos teismas nu
teisė 7 metais kalėjimo, rašyto
ją Mihailo Mihajlovą už “šxnei-‘ 
žimą Jugoslavijos rašant, kad 
joje nėra žodžio arba kalbos lais- 

Don Pilotas vės”.

case of the 
disappearing 
paycheck and 

what to 
do about it.

Prof. Vaclovo Biržiškos

M jmr teak. Interact h nrtaubM toatetn

i
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1739 So. Halsted Street

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav

Chicago, Illinois 60f>Q8I 739 So. Halsted Street

A u-
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Pirmajam* tomo yra 

Abu tomai minkštuose

1

208 puslapiai, o antrajame 226 pus lapt at, 
virie+iuoie parduodami ui $4.00, o klotuos* 
viriniuose ui $6.00. . .v./'

Abi knygai gausit#, jai pinigus paotytite tokiu

puslapiai Kaina $1.00
Rima gauti “Naujienose” arna pasiuntus

Uus loktti adresu:
). HALSTED ST.. CHICAGO K. ILL.

Pavasario ūpas

Ūpas,* ūpas — mano laimė, 
Tavo ūpas — mano linksmybė,- 
Ir gyvenimas man supas, 
Tegu eina šalin baimė — 
Man patinka tavo lupos.
O tos akys, tavo akys, 
Jaunos, vikrio moteriškės, ’ 
Tokios gyvos, gražios ryškios,. 
Kaip laukinės voveraitės, 
Kaip spalvingos peteliškės...

GERIALSIA DOVANA
Kiekvienas hefir is. kuriam rup; gimtinio krašto laisvė ir lietu 
geromis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis-Vjų 

čia suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsininimai aplel- 
Jziani Laettną. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
u*se Vokietijoje 273 psl.. kietais drobes viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsmūnimu laša Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. knyga gausiai iliu- 
n*ruota 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGrĖTĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Falangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten ma'e. kokias 
kalbas gird< jo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl $4 .50. Yre taip pat 
vš/ersta j anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės j Lietu 
va ^spūdžiai Iliustruota foto nuo ’rauko mis 331 psl $3 00

D. Kuraiti* KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UtDANGOS 
? oria u s pastabumą neapgauna 1 n turisto ir a^itpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai Žemėlapiai 106 psl Kaina $2.0^

Vmos Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAŠLAITĖJE. 
p£l. Kaina $1 50

Aie ir kiti leidimai gaunam?

NAUJTEN^Ė 1Ž39 So MALSTtD ST CHICAGO ILl7~6O6O1

!lz»mečio BALFG pirmininko, , -
prelato J. B. KONČIAUS knyga

A ĮSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS 
**» ’ didėti puslapiai, daug nuotraukų. - ’. 

k ■ t.i viršeliai #4.00, minkšti — $3.00.
Jdonn kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia d«.v f>>bėjui, siuntusiam siuntinius į VokiHiję'Ir lie
tas tr-iHii(.s vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisin- 

• 'i< ?<-kį arba Money Ordei^+okift- adresu-:

Seme people learn the hard way. Pay
checks disappear fast. ✓.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And. maybe part goes in the 
savings accownt for this year’s vaca
tion or anether immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, _
aren’t fends to meet the need.

Uoless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is wit* ILS. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the ■ »««** wwthTfci
Payroll Savings Plan where yonwdfk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paytheok and. used, 
to buy Bonds. '

Take stock in Americai
Jom the Payroll Savings Plan. ‘ x

ętr-e HahM ęfrppf. Chtafn. Iilinnf«
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L-štai Sergijus žino:

RAIMONDA APEIK Y TĖ

Aš

SKAITYK TP KITAM PjATARK 

SKAITYTI "NAUTTFNAS”

šiais metais liepos 5 dieną reikia pasakyti, kad jų būti ga- 
Chicagon susirinks didžiausios na daug. Įstatų komisija kiek- 
Lietuvių Fraternalės organiza- vieną įnešima rimtai apsvarstė

1952 metais Jie du vyrai buvo respublikonu partijos kandida
tai prezidento ir viceprezidento pareigoms. Gen. Eisenhoweriui ne
patiko viena jūreivio Niksono kalba. Jis buvo linkęs pasirinkti kitą 
kandidatą viceprezidento pareigoms. Bet Niksonas tada įtikino Ei- 
senhcwerj, kad jis nekaltas, įį kaltino tiktai partijos priešai. Gen. 
Eisenhoweris buvo išrinktas prezidentu, o Niksonas — viceprezi
dentu. Niksonas vėliau buvo išrinktas krašto prezidentu, bet jis ne
pajėgė baigti termino. Jis nemokėjo pasirinkti patikimu patarėju. 
Niksoną bėdon (vėlė Eclichmanas, jis privalėjo pasitraukti termino 
nebaigęs. 1952 metais šis paveikslas buvo platinamas visame kraš
te. Respublikonai prašė, kad žmonės už juos balsuotu.

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

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

' metų- Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
. " rūpinimą. _____ ___________ ___________ ______________ $3.00

Z Dr. A.J. Gussen

Pianistės R. Apeikytės rečitalis Santa Monikoje
Nu, palikti jas (Jviese, ar
- ptisitf-iravo, jis ir pasi

žiūrėdamas tai Į mane, tai į Va
lentiną. k

— Kuriam galui? -- -paklau- 
siau?sč^^ę

kuriąm galui? nu
stebo Ruski n--* — nors aš ir 
aukotojas bet žmogus neblogas, 

, tokiun’ ržka jos nusivokiu.

nX'shiys)

Sugrįžęs Į baraką, aš buvau 
nustebintas nauju reginiu. Užli
pus ant virik’tiaių D?rų» nuk i- 
dus nuogas — nepadoriais vaiz
dais tafiūruotas blauzdas, (ko
jas) sėdėjo prostitutė, meistriš
kai 'Skambindama gitara Ir §ul- 
tin kiek jUžim'isrj ba’su, dai- 
mvo žinom* hraviuringą žuli- _ 
P - '•<>« *■«*: ■ : afer as/
i “Kartą vasarą teko m.air šieno 
kupetoj nakvoti,..., . » *

Toliau dainuo?avo; chbras - - 
visos, barake buvusios moterys:

— Ir pavargau aš kelyje, pa
mažu pradėjau snausti...” 

t Daina cla: "kė aidėjo laukiniš- 
kųz tempu, su švilpimų, rėkavi- J. "'d’arė pasįši7kštėji- 

imu, visai banditiškai, bet savo- 
’tiškai.^. muzikaliai. Tarpe Įkai- 
i tintos geležinės statinės, bafake 
* einančios krosnelės pareigas, ir 
stalo Jaunutė mergaitėj skam- 

j biai mūšė kojomis skubiosios če- 
i'čotkos (toks šokis) taktą.

Ntų-kain begyvuoji, Valia? 
„ _ Iš'engvėle... —.. nesileisda- 
ma į rasąkojimą atsakė ji.

Dirbti nenori, — Įterpė Roski- 
-33S.
i O kam aš dirbsiu naudai 
tų, kurie mane į lagerį uždarė? 
Dar to betruko. Labai čia man

Jakubėnas taip'7 atsiliepia apie 
Raimondą Apeikytę: ...yra su
brendusi pianistė, Įgijusi gerą 
techniką su puikiu užgavimo 
valdymu, logišku frazavimu _ ir 
gera pedalizačija”. Panašiai, pa
lankiai ją vertina, ir amerikiečių 
kritikai?’ ?

Ji piano studijas baigė Įsfgy- 
;darąa Menų’ magistrės (Master 
of Arts) akademinį titulą. Vie
nus metus dėstė piano klasę. 
Northridge Universitete, o dabar 
turi’savb privačią piano studiją. 
Ji yra laimėjusi eilę stipendijų 
ir prizų. -

Paminėtini yra ir Šimtai ma
žesnių. pasirodymų lietuvių ir 
svetimtaučių grupėse. Ji koncer
tavo. ne vien Amerikoje, bet ir 
Kanadoje Venėcueloje, Brazili
joje, Urugvajuje ir Argentinoj'ę.

Jos’ maloni asmenybė ir jaus
mingumas persiduoda ir pagau
na n e tik koncertu o sė pi ano gar
sais, bėt ir gyvenime ar tai po
kalbyje/ar tai jos visada vilio
jančiam e šypsny ar švelniame 
balse, nesavanaudiškoje širdyje 
ir ūžangažuojančioj'e asmenybė
je-
Jlos muzikos menas, jos Įna

šas; lietuviškos scenos ir buities 
praturtinimui, jos pasišventimas 
menui ir mūsų lietuviškai bend-

Sakoma, kad muzika yra sielos 
penas ir, atrodo, gyvenimas be 
jos būtų su spraga. Menininkai 
praturtina. mūsų- gyvenimą, pa
tiekdami tą iškilų produktą — 
mužikus garsus— mūsų malonu
mui ir džiaugsmui įvairiais in
strumentais if'progomis.

Santa Monikoje, Kalifornijoje 
ruošiamas pianistės Raimondos 
Apeikytės rečitalis yra mums 
reikšmingesnis negu kiti ir net 
intymesnis, nes mūsų iškilioji 
pianistė, jau eilę mėtų nuošir
džiai, . darbščiai, nediskriminųo- 
dama ir su pasišventimu talki
ninkavo mūsų Įvairių 'orgamza- 
cijų parengimuose, Šv. Kazimie
ro parapijos, Los Angeles mies
te,^, chorui,; ^amerikiečiams, lat
viais estariis, net italams. >

Ji yrA akomponavusi virš-dvi- 
de^jnčiaį,liebuyių solistų, kai ku- 
rie&s nę po vieną kartą. \ Du

. kaftu ji: buvo .kviesta į Čikagą 
(1966 ir 1971 metais.) akompa
nuoti Lietuvių Dainų šventėje, 
^ddėjo- ąmėrildečiams dirigen-

' tams '^L6s Angeles)’ paruošti 
penkias operas. Ji davė solo kon- 
certus su eile amerikiečių: sim
foninių orkestrų, dalinosi <su ki
tais.’ menininkais rečitaliuose ir 
davė keturis pilnus, savo vienos 
rečitalius. r

Mūsų žymus; muzikas prof. VI. ruomenei yra charakterio bruO'

Išėjusi iš spaudos ir .galima gauti, knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 
I . ♦ - J •- ' * . rjįp **

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 r čekis arba Money- Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 
.NAUJI E-N O; S, ; .

. .1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608 t

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS '

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis 
U Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: Žemės 
ūkio šrietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: MJei liūdnas lietuviu tautos1 likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
griotės gražiai teaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu 1* kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžipotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5,00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
17ąS So. HALStED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigas, tuojau knygą paturime. ! -

ii>innk ilsieji 

’S i įĮ i t S t / if 

i>argk> prune- 
išsamiai išdės- 

is jau yra at’ikta / pada-

, ?,i .a puru. r. i .
i Šimą, kuriame jis
i tė
\ ryta M.A centro sėkmingiau sei-
j m ui pravesti.
j Fo s sirinkimo Pranė Mačiu-i
’ kisnė su savo pagelbininkėmis 

visus susirinkusius, pavaišino 
gardžiais valgiais. čikagietis

čotkos (toks šokis) taktą.

...“Bet neilgai šnaust man teko— 
Girdžiu aš kaž kieno kalbą...'.
- . ■ ' ' /b.:*

Mergaitė mosikuodama ran
komis ir sukinėdama pilnas ap- 

■ valias • šlaunis, ‘ skambiai' "kauk
šėjo mažais odiniais bateliais į 
grindis. Kai tik pamatė mane, 
pertraukė savo žaidimą ir skam
biai nusikvatojo. Daina visai nu-, 
tylo. Visos pasuke galvas į ma
ne. Nutylo ir gitara tik ką nu
skambėjusi paskutiniu akordu.

Mergaitė pliaukštelėjo sau per 
plikus.kelius ir džiugiai sušuko:

— Ka aš matau! Telefonistą 
iš Tobys! Tikrri, prieš pusantrų 
metų "aš buvau telefonistu lag- 
punkte Tobys. Mergaitę aš pa
žinau, ji vadinosi Valentina. Dož-" 
dėva, 16kmetė vagilka. Tobys jį 
atsisakė dirbti ir ištisus mėne
sius už tai buvo laikoma izolia
toriuje; ; ■-

. — Tai menininkas atvyko pas 
must — paskelbė viena pagy
venusių mbterų. Kambaryje pas 
auklėtoją apsigyveno. Nežiopsok 
Valka! Visos vieningai nus'ikya-t

■—Ir mūsų nepamiršk!
— Išvesk jį naktelei visam ba

rakui! " -
— Valka! Pralošk jį man, kor

tomis “očko”!
Aš stovėjau išsiblaškęs.
— Tylėkit, jūs, raganos! su

šuko Valentina.
. Duokite laiko, viską sutvarky

sim. Manau nenuskriaus mūsų, 
žmogus. . •: ■

— Duryse pasirodė auklėtojas 
Roskinas.

‘—- Nutilkite! — griežtai su
komandavo jis. Ko pristojote 
prie žmogaus.

Duokite jam praeiti!
Aš Įlindau į Roskino kamba

rėlį, p paskui mane — barake vi
som. juokiantis — įėjo Valen
tina. Įėjo Roskinas ir uždarė 
duris.

— Ne, nei bieso iš tos liaudies 
neišeis. — susijaudinęs linguo
damas galvą kalbėjo jis.

žai retai randami šiais laikais 
mūsų tarpe ir daro ją neišven
giamai reikalinga, neatskiriama 
mūsų lietuviško gyvenimo paži
ba.

Jos koncerto lauksime su ne
kantrumu ir, manau, mokėsime 
tinkamai jos įnašą įvertinti ir už 
jį atitinkamai padėkoti.

VRP

mo miną.
aš ir Tobys lageryje niekada ne
dirbau. “r

— O kur tavasis Steponas? — 
paklausiau aš prisiminęs, kad ji 
turėjo lageryje vyrą, gauruotą 
dvidešimtmeti vyroką, kalėjusį 
už banditizmą.

—- Rudenį etapu išvarė į Vor
kutą. Gailą; bėra i ūko.

— Tai tu dabar menininku pa
sidarei??/^.
' — Taigi, juk reikia kaip, nors 
gyvybę rgelbėti, Valia, — atsa
kiau aš. Menininku, tai meni
ninku. Jr nuleido galvą, žiūrėda
ma į savo ištiestas,'glaudžiai su
glaustas; kojas. Jos vos sker
suojančiuose rudose akyse įsi
žiebė aistros liepsnelė.

— Klausyk, tu, tarė ji— aš 
vis dėl to, šią naktį pas tave atei
siu. - -

— Tai jau kitas reikalas! Nu
sikvatojo Roskinas. .

— O, aš — komendantus pa
šauksiu ;ir jus abu izoliatorium

-i- Nepašauksi, žinbviškai pra
tarė Valentina. . ’ ' ’

O jei pašauksi — moterys tave 
papiaus, kaip žaltį.

— Tai juk aš juokiuos 
pats jums siūliau.
... — Aš’nusijuokiau.

A- Palik, Valia!- Pati matai, 
koks iš aš Jąvalierius? Liesas,' 
išbadėjęs?‘Hėsenai šiltine sir
gau. Geriau aš tau ką nors nu
piešiu.

— Nupiešk man gėlę, o aš ją 
išsiuvinėsiu. ’ Taip mes ir susi
tarėm. -Ji i išėj o. ; .;

Dar , ilgai ■ ųž sienos girdėjoši 
juokas ir gitaros skambėjimas.

— Anka gi, Koromyslova vis 
dėlto-mirė, — susiaupdamas i 
kaldra ;i>asak&’-Roskinas. ..

— Kadą?: ■. ’
— -Tik dabar- prieš vakarie- 

nę.;?' . n ;"*? ■ .. .-
Aš atsiguliau-'ir ilgai negalė

jau užmigti. Ties palapine pūga 
užtraukė savo giesmę. Sniego 
kruopos' pradėjo- belstis lį bre
zentą, lyg kažkas , atsargi ai šluo
tą braukytų.

‘ Vertė J. Buteika

A (Bus daugiau)

1

Į rijos — -Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje — Seimas, kuriame 

, taip pat bus atžymėtos — SLA 
90-ties ir JAV 200 metų gyva
vimo sukaktys.

Susivienijimo centras ir kuo
pos rūpestingai prie šio' seimo 
rengiasi.

Chicagoje yra specialiai, iš 
SLA 6-to apskrities, sudarytas 
komitetas seimui suruošti.

Susivienijimo Pastoviosios Ko
misijos šaukia savo susirinki
mus, kad aptartų ir pateiktų sei
mui raportus iš savo veiklos. '

Viena iš svarbiausių komisi
jų yra. Įstatų komisija, šiai ko
misijai yra įteikiami visi SLA 
kuopų pasiūlymai bei konstituci
niai pataisymai. Įstatų'komisi
jos narių pareiga yra tuos Įne- 

i Šimus peržiūrėti, sugrupuoti ir 
pateikti jų reikalu savas reko
mendacijas seimui.
- Toks SLA Įstatų komisijos 
susirinkimas įvyko,- š. m. gegu
žės 15-tą dieną Chicagoje.

Pasėdyje dalyvavo. įstatų ko
misijos nariai; Martynas Gude
lis; Kazys Mačiukas ir Petras 
Vilkelis. Į posėdį atsilankė, įne
šimus svarstant, ir SLA prezi
dentas Povilas P. Dargis, kuris 
vėliau, dalyyaavo ir seimo ren
gimo komisijos susirinkime.. 
Knaibant apie kuopų įnešimus,

ir pateikė savas rekomendacijas.

Vakare SLA prezidentas Po
vilas Dargis Įstatų komisijos na
riai, sykiu su 6-tos apskrities 
valdyba ir komisijomis turėjo 
savo posėdi, kuriame taip pat 
dalyvavo ir Chicago j e esančios 
SLA Pildomosios Tarybos na
rės: iždininkė E. Mikužiūtė, Jo
sephine Miller ir Kristina Aus
tin. Susirinkimą .puikiai prave
dė 6-tos apskrities pirmininkas 
Kazys Mačiukas.

Iš raportų, kuriuos paruošė 
Įvairių komisijų pirmininkai ga
vosi aiškus vaizdas, jog visos 
komisijos sutartinai ir sėkmin
gai dirba, todėl SLA seimo de
legatai, atvykę Į Chicago bus tik-

PENSININKAI VEIKIA
Šių metų gegužės mėn. 5 d. 

gausiame Lietuvių Pensininkų 
Sąjungos Chicagoje njarių vi
suotiname susirinkime, tarp ki
tų svarstomų klausimų, buvo iš
rinkta ir nauja valdyba.

Naujosios Valdybos posėdis 
Įvyko gegužės 11 d. Pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: valdybos 
pirmininkas — Vanagūnas Sta
sys, 1-masis vicepirmininkas — 
Skeivys Juozas, antrasis vieep. 
Šlenienė Aleksandra, - sekreto
rius — Balčiūnas Antanas, ka
sininkas — Blažys Juozas, social, 
reikalams — Karazija Kazys ir 
spaudai bei informacijai — Bur- 
neikis Povilas.

PriešatostoginĮ susirinkimą 
nutarta sušaukti birželio mėn. 
15 d. 2 vai. popiet Gage Park 
Fieldhouse patalpose. Norima 
vasaros metu suruošti ekskursi
jas Į nepertolimas nuo Chica- 
gos vietoves, praleisti laiką gam
toje ir tuo pačiu atitrūkti nuo 
miesto kasdienybės. Susidomė
jimas ekskursijomis yra nema
žas ir tuo reikalu visas sąlygas 
išaiškins, valdybos narys p. Ka
razija. P- B.

$3.00
$2.00

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

DANTYS, j-ų. priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _______ _
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
. Kelionės no Europa įspūdžiai. Dabar tik .......  <2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

Taupykite dabar 
pas mus w Mc.aar

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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-

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI •NĄPJIĖNAS’

Iranas ir Venecuela nori pa
kelti žemės alyvos kainą. šis 
klausimas bus svarstomas 13-kos 
valstybių suvažiavime, kuris 
įvyks gegužės mėn. pabaigoje 
Indonezijoje.^Manoma, jog to
kiam pasiūlymui pasipriešins 
Saudi Arabija. Tikimasi, jog blo
giausiu atveju alyvos kaina bus 
pakelta 5-10 procentų.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, b**! 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje < jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILNI L. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

■

A

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos ir M ' 
J?

neša M 4

K: 1
1*

RSA
NGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

.Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL
..
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vaikaitis.

Marytė Paltonytė ' 18 ą.-am
žiaus, taipogi jau gerokai p&žeu-: 
gusi pirmyn muzikoje, -šiais me-• 
tais baigią gimnaziją, o vėfeąui 
sieks ankstesnio mokslo. Sėk-'

William F. Dagilis su didefiiL-pa- 
sisekimu užbaigė medicinos -mo
kslus University of Louisville,

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

dėlių darbų” ir dar’didesnių planų idčjornis. M: idė
jos buvo negyvos, Amerikos lietuvių.gyvenimui nepritai
komos- Jie sugalvojo visus lietuvius suvaryti j vieną orga
nizaciją ir primesti jiems vieną vadovybę., Jie užmiršo, 
kad lietuvis jau nenori būti vedžiojamas. Jis sutinka kar-

N. Leninas, iš vokiečių generalinio štabo gavęs , stam
bias sumas pinigu, pradėjo labai plačią propagandą vi
soje Rusijoje- Lenino agentai pradėjo leisti laikraštį ir 
skleisti lapelius ne tik kariškių tarpe, -bet ir platesniems 
gyventojų sluoksniams. Leninas, nekreipdamas dėmesio 
į priemones, buvo pasiryžęs pasiekti valdžios ir iš viršaus 
primesti sovietinę tvarką visiems Rusijos gyventojams, 
o vėliau, jeigu pajėgs, tai ir visam-pasauliui. Lenino tar
nybon stojo patys neapdairiausi rusų karininkai, padėjo 
jam pagrobti valdžią, o vėliau joje išsilaikyti.

paresgtsroem, tat toyo 
priaugančio jaonhno neparodo, 
nepristato — i iwaipsfindtai su 
mūsų mažėjančios ketom jos

niais nepagristas tvirtinimas, todėl naciai paliko Vokieti
ją žymiai mažesnę, negu ją buvo radę. Kalti visi vokie
čiai. Vieni, kad patikėjo kreivoms teorijoms, o antrieji, 
kad leido naciam sauvaliauti. Nukentėję patys naciai ir 
visa vokiečių tauta.

Keli lietuviai taip pat užsikrėtė nelietuviškomis “di-

dovanojęs? Ji jau turėtų grįžti —- galvoja, — taejaugi 
į šulinį įpuolė? nuąprūdo su svirtimi? Mačiau, kad 
buvo susijaudinusi, eisiu pažiūrėti! Išėjęs pre duris 
jis pamatė, kai ji bėgo į lanką, jau gana toli, jes bal
tas drabužėlis plėvėsavo nuo oro traukos, ji skubinosi

Buvo graži, vasaros diena, kaitri, be jokio vėjelio, 
kokių tik vidurvasaryje pasitaiko. Seklyčioje sėdėjo 
mergaitė, gražuolė ir tauškino staklėmis, jai nelabai 
sekėsi, buvo trošku, šiluma spaudė, be to, jos mintys 
buvo pas tėvelius, kurie lankoje šieną grėbė.

WOKESffit MASS.
• Worcester*© apyih&ėje ma

žų miestelių, liežuviai išrinkti 
viršininkais (talectmonaus) su 
gražiomis feeturiškomis pavar
dėmis. štafi Auburn u&este-
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ro dentisto mokslą. Jogąpk -Sa
vage AnuseriČius, jau sėkmin
gai praktikuoja. i. L .

♦ Malonų yra su germs“ žmo
nėmis susitikti ir šnektelti•; 4r

mo programos. • Visur -su tėve
li aisdalyvauj a parengimuose, 
nesivaržo kalbėti lietuviškai tarp 
svetimtaučių- ir visada pasisako 
esanti lietuvaitė, garbingos kau
tos dukra. ■ , -. -

Apie Svajūną esu rūgęs, daug 
anksčiau, nekartosiu, bet pažy
mėsiu, -kad visur ir visada pri
sistato esąs lietuvis ir garbingai 
gina Lietuvos vardą. '

Dar kartą kartoju,, garbė .tė
vams, e jums jaunuoliai — be
turiu tautos atžalyne, nenukryp
kite nuo. pradėtojo tiesaus ke
lio. Kur eisite, kur bebusite, 
visur ir visada prisistatykite esą 
lietuviai, ir ginkite garbingą Lie
tuvos varda. ' ■ ■ į

, mr. jo korespondenci j o je p&taisy- 
’ fi ponų -šarauskų anūką -naotinė-
i lės vardą:-turi būti-ne Landą,'--© 
.Hilda. —

Jonas Valiūnas, Jonas Pipiras -ir 
-dar daug yra tokių puikių vyrų.

• Ntto gegužės t5 dienos Sti 
gegužės 14. ’tfieaRfe *nirė rakan
tieji vietos lietuviai': brastoj W 
trauskas, Ona Y-kbcienė,

ėjus jis atsisėdo ant suslano ir laukė, iš kišenės jis 
ištraukė .<tcfonkttrrgą gintarų vėrinį, laidė per savo grie
biu pirštų: — nešiodama šį vėrinį ji niekad nesirgs, —

tinka būti tampomas už apinasrio. Amerikos lietuviai tu
rėjo savas organizacijas ir klubus, turėjo savo parapijas 
ir mokyklas, turėjo ir gerai pažįstamus savo vadus. Jie 
gal nemokėjo organizuoti propagandos didelėje skalėje 
vesti, bet jie mokėjo susitarti ir atlikti pačius"’būtiniau
sius darbus. '

Nepajėgę primesti didelei lietuvių daugumai savo 
valios, jie pradėjo vartoti labai jau nelietuviškas priemo
nes. Jie pradėjo girtis dideliais ir labai vertingais suva
žiavimais ir nutarimais,' praktiškame gyvenime neturė
jusiais jokios reikšūiės. Jie skleidė melus' apie, politines 
lietuvių grupes, niekino tų grupių vestą darbą, b vieto
mis’bandė net klastoti istoriją. Didelei savo propagandai 
jie naudojo melą ir apgaulę, visai nekreipdami dėmesio 
į seną lietuvišką patarlę, tvirtinančią, kad melas turi la
bai trumpas kojas. - \ ' ■ ’ .

Amerikos lietuviai pamažu pradeda atsigauti. Jie ne 
tik apgynė senas lietuvių draugijas ir organizacijas, bet 
jie naujiems “užkariautojams” jau' nurodinėja netinka
mus jų metodus. Galima laikraštį paversti . propagan
dos Įrankiu, negalima visą laiką skelbti - melo, teisinti 
apgaulės. Amerikos lietuviai katalikai padrė didelę klai
dą, atiduodami savo spaudą marijonams, jie mokėsi 
Dievą garbinti, bet jie neturėjo progos pasimokyti, kaip 
tikslias ir teisingas žinias savo skaitytojams'- perduoti. 
Jie to darbo vengė. Ilgus metus marijonų leidžiamo dien
raščio redaktorium buvo’ doras, teisingas ir geras visuo
menės veikėjas Leonardas. Šimutis. Jis pažino'.Amerikos 
lietuvius, dar geriau pažino lietuvius katalikus ir mokė-, 
jo paruošti jiems reikalingų teisingų žinių. ? .

Padėtis pasikeitė, kai Šimutis buvo priverstas iš re
daktoriaus pareigų pasitraukti, o jo vieton buvo pasam-

skabėti aam<®aL *
Vim s&rrt&i va gera 

kelta Boota£lE». ■

damas tarė svarų žodį į motinas. 
Gaila, kad biivo pamiršta atsi-' 
stojimu pagerbti mirusias . mo
tinas. K. Rutkausko tartas,žodis 
buvo labai tinkamai -paruoštas. 
Pagerbimui mylimų, mamyčių 
žodžiai bei' visi išsireiškimai 
kruopščiai parinkti iš žymiau
sių autorių.

Meninę programą išpildė mū
sų gražusis jaunimas. Svajūnas 
Rutkauskas .akordionu išpildė: 
Ar aš tau, sese, nesakiau; Tiek 
tack polka; Kažkur mano meilė 
(iš dr. Živago); Ramioji over- 

riūra. Svajūno atliktieji' veika
lai publikos buvo sutikti kuo -šil
čiausiai — stipriais rankų plo
jimais, kurie nepaleido kol dar 
virš programos, buvo priverstas 
pagroti. Turiu pažymėti, kad 
Svajūnas Rutkauskas dar tik 15 
mėtų, o muzikoje kopia kaskart 
vis aukštyn ir aukštyn, o tai
pogi jau daro .gerą pažangą ir 
lošime'šachmatais. Už savodar-

siai burnojo, garsiai keikė, .je -balsas ^ri*st4ė, 4yg per
kūnų a. Mergaitė -atsisuko, girdėjo .pitotą WSį burno- 
jant matė jo iškeltą kumštį ir bJoga nuojautasu
spaudė jos širdį— . " ’

Tuoj pakilo iŠ juroė juodi debesys ir skrido-greitei 
su audros sparnais link lankos.

Žmonės nustojo dėrifti, šnibždėjosi -t*h-
Vo baimės prhtlėifi, Hstgandę Žiūrėjo į »ei4ė-

Šteptų tifettri užgritfYttt.

St»i ga iž pačio titrtuiMmo debesio ėa di defit -
smn kv?p ūfnis Ir Mdwff jį lė
mę. Ten, kur jo 1m>jos kinką palieto— to.pradėję 
Įrti, dangus ppatrtfck ’bkitoMritu ’ritmu, vtnideays pa
do iš apačios. Bėgo Žmonės, 'blaškėsi oslriiaL toafcė

vietos žymaus veikėjo Jobo Dva
recko aliukas

Princeton miesteli© Aleksas-

ROCKFORD, H.L.
• Gražiai pagerbtos motinos

šių metų gegužės mėn. ū d., 
vietos LB 'valdyba siirengė mo
tinų pagerbimą. z

IŽ'rtS vai. §v. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos -bažnyčioje 
kun. A Tamošaitis atnašavo.šv. 
mišias už prieš 5 metus, mirusio 
savanorio kūrėjo kap, Vytauto 
Moro sielą ir kartu buvo primin
tos mirusios motinos. Savo plū
kiame pamokslo kun. A. Tarno- _ 
šaltis vykusiai apjungšė du tikš- 4imais 
lūs, tai yra, mirusį say. kūrėją 
V. Morą ir motinas.

2 vai. po pietų Lietuvių klubo 
didžiojoje salėje įvyko iškilmių-, 
goji dalis. Vietos LB. pirminin-

Jis tęsė toliau: — Tas namelis buvo apsuptas gra
žiausiu sodeliu,' buvo vyšnių ir slyvų, obelių ir kriau
šių, serbentų ir agrastų, aviečių "ir kitokių uogų, žy
dėjo rožės ir jurginai, kvepėjo, medumi , sode stovėjo 
keli bičių aviliai. Tame namelyje gyveno senis su se
ne ir jaunute gražia dukterimi. Juodu mylėjo savo 
dukrytę, kurią jiems dievai po ilgų maldų ir prašymų 
ir labai ilgo laukimo teikėsi padbvanoti,'kai paguodą 
artimai senatvei.

Garbė tau, jaunuoli Svajūteai, 
taipogi -ir tavo tėvefiamš. y

Alarytė Palionytė fleitų-i^Sdė 
šiuos kūrinius.': Leiskit į tėvynę; 
Kur Nemunėlis-Dauguva“; Motu
lė mane barėy Ljetuya'brangi; 

j Ar aš tau, sese, nesakiau; Oi tu- 
‘ Ieva, Ievuže;- IŠbėg, -išbėgo; -S- 
1 ėjo tėvelis; Du broliukai kuni-

; ' i.L -.
Publikos.taipogi buvo labai 

šiltai sutikta stipriais rankų go

rios saulės šviesos jis veik nieko nematė, bet pamažu 
jo akys apsiprato su menės šviesa ir jis pąstebėjo šva
rią, marga, drobe apdengtą lovą, meniškai išdrožtas 
kėdes, ilgą stalą, kampe .pakabintus švarius rank
šluosčius. Pagaliau įsistebėjęs jis pamatė ir staklėse 
sėdinčią mergaitę, kuri už audinio apvarų ir staklės 
rėmiįf slėpėsi.

Mergaitė į jį žiūrėjo išplėstomis akimis, raudona
vo, kaito, nežinojo ką daryti. Stebėjosi, kad šuva, ku
ris kiekvieną svetimą žmogų aršiai puolė po suolu pa-, 
lindęs cypė, unkštojo, jo bijojo. Ji matė, kad tai ne
paprastai stiprus vyras, krūtinė, lyg vestuvių skrynia, 
kojomis, lyg medžių kamienas ir su stipriom rankom, 
kurių raumenys į galingus mazgus susinarstęJo nO-. 
sis buvo tiesi, lyg būtų ją dievdirbis drožęs, akys žal
svos žibėjo, rarmiai žvalgėsi Apdink, iš pravožtų lūpų 
balavo dvi eilės sveikų dantų. Lubos jam buvo per 
žemos ir jis turėjo galvą palenkti, kad už balkių ne
užkliūtų^

Mergaitė drovėjosi, nežinojo ką -daryti? Gniaužė 
savo suprakaitavusias rankutes.

Senis prašneko: — Labai trošku, kad tai kokio 
gėrymėlio, "nors puoduką šalto vandens? Kieme sviriį 
mačiau.

— Tafp, dėde, vandenėlio kuo gražiausio turime, 
net alaus daryto šienpiūčiai. Ji iššoko iš staklių, jos 
stangrus kūnas, judėjo jyg grakščios stirnos. x

dar pasakė ir smuko pro >dt-

— Aš taip pat palenkiau butelį, nors ir ne tiek kiek 
mano svečias, nes buvau jau anksčau kiek nugėręs ir 
nenorėjau prie jo nusigerti, galvojau apie jo stebuk
lingąją lazdelę.

Maciau, kaip vėl sužibo antrojo laipsnio žvaigždės 
šviesa. Jis sako: — Dabar man darosi linksma, gal su- 
dainuokim kokią dainelę. Ar pažįstate tas? — ir jis 
suminėjo kelis pradmenis, bet aš ją niekad nebuvau 
girdėjęs, jos man atrodė labai jau senoviškos dainuš
kos. linksmų brolių blevyzgos.

— Ne. — sakau, — verčiau papasakok man apie tą 
mergaitę, kuri dievaitį įžeidė?

— Gerai. — sako. — jei taip nori? Bet pirma pa
duok man dar savo skaidriosios, reikia gerklę pavil- 
ginti ir protą sužadinti. $>j kartą aš jam džiaugsmin
gai padaviau stuopinę ir jis antrą kartą gerokai palen
kė. po to pradėjo: — Seniai tai buvo, labai seniai, šio
se pievose ant dešiniojo Vingės kranto, ten, kur dabar 
matai kalnelį ir kur keli dideli akmenys, riogso, jū
ros vėjų nugairinti medžiai ir krūmokšliai auga, kur 
viena nuskurTTSt vyšnia dar laikosi ir keli serbentų 
krūmai vargsta, kur kelios er.škės vasaros metu dar 
žydi kadaise stovėjo namelis.

Aš stebėjausi to senelio žinojinm. apie tą vietovę, 
kurią aš jau keletą kartų pats buvau lankęs, nes ji 
man daug minčių suk<4ė. Ji mano žingeidumą šukėto, 
bet jos praeities aš įspėti negalėjau. Tas senelis turėjo 
būti vietinis, joks žemininkas ta vieta nesidomėjo, ir 
tas jos ypatybes ne būtų galėjęs nusakyti.

propagandistas, bet ne tikslių ir teisingų žinių riekėjas. 
Jis, sąžinės visai nekankinamas, gali paskelbti,’ -kad Gai
la apmokėjo Simo Kudirkos kelionę į Ameriką. Kada Dr- 
K. Bobelis, paskelbdamas dokumentus, nurodė, 'jog tai 
neteisybė, tai jis pakartojo ’ta patį melagingą tvirtinimą. 
Kažkurie Draugo skaitytojai dar ir. šiandienė riki šiuo* 
Drauge paskelbtu melų. Tas melas gali, būti naudingas 
Gailai,, bet jau net ir Gečys to melo negalėjo pakęsti ir 
pasakė teisybę. ' č : -■

Praeitų metų rugpiūčio 5 dienos Drauge Kviklys pa
rašė Įžanginį, kuri pavadino “30 Judo grašių vertės di
džiosios gėdos dokumentas”’. Jis su pasibiaurėjimu kon
statuoja, kaip “Helsinkio gėdos dokumentą” galėjo pasi
rašyti Vatikano atstovas, o dar labiau piktinasi, kad pats 
popiežius dėl to neprotestavęs. Jis, matęs šešėli, kad ir 
Vatikano atstovas galėjęs gauti kelis Judo grašius, -ste
bisi dabartiniu popiežių, šitoks jo “informacijos“ būdas” 
sukėlė didelr pasipiktinimą lietuvių tarpe.’ Dar didesnį 
susirūpinimą jis sukėlė, nei vienu žodžiu neužsimindamas 
apie JAV 200 metų sukakties minėjimą.. n’y

Bet lietuvius labiausiai stebina, kad Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija išskyrė Kviklį iš visų kitų tašyti 
mokančių katalikų ir paskyrė jam premjią.. Ar toji aka
demijoje jau nėra; nei vieno mokslo žmogaus, o gal jau 
leidžiama" pačioje katalikų spaudoje niekinti ne tik lie
tuvius, bet ir patą .popiežių? -

— T uojau sū grįši u
ris. Ji atrodė ^raži, nežemiška, kad net senio kraujas

Rusijoje Leninas padarė dideles pakaitas. Jis išgrio
vė visą senąją sistemą, suvalgę ir sunešiojo visas atsar
gas, buvusias Rusijos sandėliuose, bet geresnės sistemos 
neįvedė. Rusams truko duonos Lenino padaryto pervers
mo metais, jos trūksta dar ir šiandien. Leninas nepajėgė 
tos naujos tvarkos primesti Rusijos gyventojams, prie
vartos metodai neįtikino rusų. Perversmo metu įtakin- 
gesnieji agitatoriai melavo klausytojams. Jiems tvirtino, 
kad už poros metų Rusijoje nieko netruks, bet kai įsivieš
patavo badas ir įvairios ligos, tai agitatoriai mažai ką te
galėjo padaryti. Jie galėjo gražiausias kalbas sakyti, bet 
gyvenimo tikrovė buvo visai-kitokia. ' A.’cr:

Dar geriau mek> propagandą organizavo Vokietijos 
naciai. Jie bandė įtikinti ne tik pačius vokiečius, bet ir 
savo kaimynus, kad naciai yra aukštesnės rasės, kad jie 
geriau nusimano, negu dauguma, kad jiems priklauso vi
sos privilegijos ir pirmenybės. Įdomu buvo klausytis vo
kiečių propagandistų kalbų. Susidarydavo įspūdis, kad 
jie patys tikėdavo ne tik savo prakilnumu, bet jie įtikin
davo ir pašalinius žmones. Naciai skelbė apie didelę Vo
kietiją, gyvuosiančią bent tūkstantį metų, bet Vokietija 
buvo išgriauta mūsų akyse, Nacių mokslo pagrindan bu
vo padėtas melas, kaip melagingas teorijas skelbė ir Le-

pažymėjęs, kad >lė'Marytė Ra-; 
lionytė, tėvelių labai gražiai iš
auklėta, be puikybės, lahM .gra
žiai ir laisvai -kalba lietuviškai.

i-w

— Jos nuostabios akys sekė painų rastų, kuris ant 
storo volo vyniojosi. Ji nėbnvo tiek įgudusi, kaip ma
mytė ir jai ne kartų gijos painiojosi, susierzinus, ir be 
to. kad karšta, ji numetė visus viršųtinius’trūbus ir tik 
į lengvą žydrų įsisiautusi įsėdo į stakles, bijoti nebuvo 
1<o. nes čia, lankoje, niekas neužeidavo. Kudlius pa
dėjęs savo galvų ant priešakinių kojų snaudė, karts 
nuo karto atplėšė savo akis ir griebė muses, kurios per 
daug įsidrąsinusios jam apie nosį zvimbdavo^

Tuo metu Vingės upės krantu, išmintu takeliu, ėjo 
žilabarzdis, augalotas senis. Jis gėrėjosi sodyba, kuri 
taip toli lankoje radosL žavėjosi jos savininko rankų 
darbu, išpjaustytomis lentomis, užūgaliais, vėjaro- 
dykle su raiteliu,^ritinėliais nustagstytuvfaršu, gerai 
prižiūrimu sodu, daugybe gėlių.

Prisiartinęs prie namelio jis pabarškino į duris. 
Mergaitė persigando ir tylėjo, sustingo staklėse. Nesu- 
Lanukęs kvietimo senis atidarė duris. Priakintas stip-
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zeryuoti telef, 927-3375 arba 
LA 34883. Balius įvyks gegu-

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

— Visuomenės veikėja Teo
dora Kuzienė' pasiėmė tikėtų 
stalui -Miko šileikio pagerbimo 
vakarienėj, kuri šių ritėtų bir- 
žeio 6 d.' įvyks. Martinique salė-

' Pąv. Draugo redaktorius ■ p. 
Kviklys, kalbėdamas. Inžinierių 
ir, Architektų sąjungos susirin
kime pareiškė,: ...MDraugas” nė
ra nei krikščionių, nei kurios

—■------------rtAma.
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KITUS SKAITYTI

Gyveno 7159 So. Francisco, Chicago. Illinois \
Mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje po sunkios ligos 1976 m. gegužės 17 

d. 4:20 vaL popiet, sulaukęs 72 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Ša
kių aps., Vyšpimių kaime. Amerikoje išgyveno 27 metus.
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TRYS MODERNEKOS 
ATR-COKDmONED KOPLYČIOS

1 pualapiaf ——b—— ------------ ——------
Knygas užsakaat reito pridėti 25 et pašto išlaidoms 

’ NAUJIENOS.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip jjnžiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis aidžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi .j; - » •
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AMERIKOS UETUVJŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Hals^^d SU Chicago, HL 6060^

paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa- 
aliejumi mano 081*4. Mano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairus, skirtingi ir ,vienas 
kitam priešingi pamokslai- Didžiumoje ant tų stalų padėtasis yra
sugadintas jo prirengė jų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ąr suvelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžim Ant r p Ilginių stalų kartais de
dami patys ‘^velnių pamokslai^. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai koki patarimą: ** Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. 41 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis . maistas, dieviškos 

LIETUVIŲ ŽAGARIS KLUBO pus- tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo'gali ateiti vi- 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie- kurie alksta ir trokšta teisybes ir tokie bus pasotinti. .
m. gegužes 23 d. 1:00 vai. popiet Jo- - * .
no Stitilio salėje. 4346 So. California Visi žino, kad mirtis yra žiauri k paliečia kiekvieną. Bet kur'yra mL 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti ir r u šieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties"^ kurią gausite 
aptarti klubo reikalus, užsimokėti nemokamai. Rašykite: / _ . -
savo duokles, nes bus atostogų 3 
mėnesius vasaros laike. Bus ir vai
šės Rožė Didžoalvis, rast

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

C H,1 R)U^R ©#Ą|S ,<ž,.
24S4 WEST 7trt STREET

Ofiso HEmlock 4-2123
RmM. tofof.:: ^M»sin‘ feSMŠ

Priima'hgonius psgal susitaritna. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-21Z3. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

. r /ToL: PR 8-1223 ’ , -
OFISO VAJL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL, po pietų, k jkitu laiko 

pagal susitarimą.
Atostogose iki gegužės 24 d.

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

‘ -=41 f YSu t ('Lx'

Tolof. PR 84229

DR. ANNA BAUGAUS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

■ Valandoį'pagai susitarimą.

’ — John Evans su savo vai
kais turės stalą Lileikiui pagerb
ia ruošiamam bankete.

— Marquette.. Parko centre 
“Ramunės” restorano- savinin
kai paėmė 10 tikėtų, savo arti
miesiems šileikiui pagerbti 
Martinique salėje ruošiamoje 
vakarienėje. ’ "■ '

— Kristijono Donelaičio mo
kyklų tradicinė Pavasario 
šventė ir vieša gegužinė bus 
gegužės 23 Jonyno soduose, 
Chesterton, Ind.

Ofiso tel.: HE 4-1818^
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. IŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS , 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET-/

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-. 
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.' - . •' -

Trečiadieniais uždaryta. ~v •

—Už inž. Ernesto Galvanaus
ko, K. Sipavičiaus ir V. Stau
gaičio, buvusių Klaipėdos Pre
kybos Instituto rėk torių sielas 
bus atnašaujamos šv. mišios 
Jėzuitų' koplyčioje gegužės 23 
d. sekmadienį 12 vai. Artimieji 
ir buvę instituto auklėtiniai 
prašomi tose pamaldose daly
vauti. V.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

( HICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskatinių 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 311 veiklesnių žmonių biografi
jos- Duoti dokumentai, katalikiškų, socailistiruų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

PERKRAUSTYMAl

M 0 VI N G
Leidimai ~ Pilna apdrauda

■ ŽEMA KAINA ''Ii .
. R. Š E R € N A Š •

. Tel. WA 5-8063

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir pažiūrėti 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

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

DR. K.“ G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos ’ 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rdf (Crawford 

Medical BuHdin9). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsihepia, . skambinti -374-8004

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
(LACKAWICZ)

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

• ■-'GI 8^037 3 ' ’ Z.

DR. liSiN -žbiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LaGOS-'

GiNEKQLrO.GiNĖ GHjklĮRGiJA^;
6132 So; jęedžie Ąve.^.YIA 5-2670..

Valandos p<igal susitarimą.'-v Jei-neat 
si liepia jOcarn rimti -.MI-3-%XU< į..

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Oikagietės įspūdžiai okn- 

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $250.

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

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

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

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

1739 S. Hahted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAJIS PASTATYTI
—B—————BMBMMiit" ■ -_-į—

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArts 7-113S-1139

DR. K/A.' V.' JUČAS 
489-4441-561-4605

OPOS LIGOSCHl^ŲRpiJA 
1002 ri. .WESTERN Mk. . 
5214 N. WESTERN AVE. <

Telefonas atsakomas '12 vai;-

GĖLĖS. VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G Ė L I N Y CIA 
į>x2443 WEST 63rd STREET ' 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

RIMTA KNYGA GERIAUSIA DOVANA
, Naujienoje .galima gauti puikiy knypv, kurloi papuoi bet 

knygy »į»lntą ir lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 5H2 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įnžu, 4t>4 pal.   -  

. ‘7 Or. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

. j *’ žiais viršeliais. 336 pal. Kaina $6.00. Minkštais virš.
— 'Prof. Vad. BirfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO^ 

RIJA, .1 dalis. 208 'pal., įrišta — $3,U0, minkštais vir
beliais — $2,00; II dalis. 225 psl.; (rišta — $3,00. minkš-

• tais viršeliai* Ji—.— ______ —____ _________
Prof. S. Kairys. LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Biotinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais.. . ..... ..........
Juozas Liūdlius, RA4TAI, 250 psl. ___ _____ _________
P. Liūdžiuviono, ATŠIMUNIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. ------------ ------- ------ --- ------------------------
1 Janina NarOnk, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimoj

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
dinnstraęžjaL darbo valandomis, 
i'aip ’ kviečiama skambinti 
"arba rašy*’' p-ra$alit siųsti suši- 
pažiuuiiuL . lUitlintmo vajaus 
proga Ntujiėhos1' yra siunčia- 
tilOs" susipažinimui 2 savaites 
~tfenioJ&mai pagaL gautiiš pagei- 
įtaviiūus' ir ’gaiiririf ’‘skaitytojų 
,'idrestis.

daktorių, tik. 2 priklauso fron li
niukams, kiti bepartyviaf ’... 
(Draugas 1976.5.6).

Visai, kaip liaudies seimas, 
keli partiečiai, kiti “neparti
niai atstovai”. Ir tie nepartiniai 
turi liaupsinti partijos nurody
mus. Taip ir tie “bepartyviai“ 
Draugo redaktoriai^ turi pūsti į 
frontininkų dūdelę.
- Redakcija netik neleidžia at
sakyti. į jų vadų mestus kalti
nimus kitiems, bet nepraleidžia 
jokios žinelės, kurioje bent 
kiek ' neigiamai užsimenama 
apie frontininkus ar jų veiks
mus. Nors Draugas pasivadinęs 
“Laisvojo pasaulio lietuvių 
laikraštis’’, ’bet lietuviškų orga
nizacijų kultūriniai parengi
mai. jeigu jie dėl betkurių prie
žasčių nepatinka frontinin
kams, tai Draugo redaktoriai 
nededa net, apmokamų skelbi
mu.

TEL;:^-BE-3i5893’

DR. A. B. GLEVEČKAS
GYDY T0JA5<ifUA>iiRUR<»A§.į-
SetCIĄLYBE AKiŲ LIGOS |

3907 r
" Valandos pagal: susitanaaą.v.-\ ę

DR. LEONAS i SABUTIS
INKSTŲ,. PŪSLES l£| . -N 

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2656 ^E^’^rd jTRĖ'Ę^. -L 

VaL: aDw'a&- niio’T—4 ‘po. niėtu.

— Dr. Romas Kinka, Lietu
vių kalbos kursų suaugusiems 
vedėjas Southwest. kolegijoje 
moderuoja diskusijų , forumR 
amerikonizmo ir lietuviškumo 
bei mūsų lietuvybės temomis. 
Trečiame forumebdalyvaus di
rektoriaus Juozo - Mąsilionio 
vadovaujama Chicagos aukšt. 
lituanistikos mokykla. Visuo
menė kviečiama atsilankyti ii; 
dalyvauti pokalbiuose. Jie bus 
Jaunimo centro kavinėje šį 
šeštadienį, gegužės 22 d. 2 .vai. 
popiet. Diskusijų ciklą ruošia 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejus. /

—L. K. Kūr. Savanorių S-gos 
V. Df‘Čikagos skjęiųjs 
ba šaukia metinį šio skyriaus 
narių susirinkimų 6245 South 
Western, Chicago Sayings and 
Loan Assn, patalpose, sekma-': 
dieni; ge'gųžės 23 2 vai. popiet. 
Kviečiami atvykti- nariai ir tie 
kūr. sav., kurie nori įstoti į sky-

DR. FRANK F1ECKAS
OPTOMETRISTAS, c

KALBA LIETUVIŠKAI’.’V ?
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiruįiš ir / 

“contact lenses’?-'I <>» 
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta tree.

• f : /p gpSBTių "'vpurtinių 
redaktorių*’/ Yjen.-.:. iš tų re-i 
daktarių, prašymų pa
skelbti lietuviškų organizacijų, 
žinomo lietuvio komp. kūrinių 
koncertą ir tikrai lietuviškai 
galvodamas, pranešė, kad dės 
tą apmokamą skelbimą.

Bet prie ta'. 27 organizacijų 
rengiamo koncerto, frontinin
kai nebuvo prisidėję ir tie 2 
frontininkai vetavo, ir nežiū
rint, kad ir rastu buvo pasiža
dėta skelbti, ir pinigai už skel
bimą buvo pasiųsti, tas skelbi
mas Drauge nebuvo atspaus
dintas. r.

Tai matome, kaij) teisingai 
red. Kviklys apibūdino Draugo 
redaktorius. Ne veltui jie su
skirstė Draugo redaktorius į 
frontininkus ir “ “bepartyvius”.

* Ignas Petrauskas

...; į^AUJIENOSE<UALIMA GAUTU H. TAMAŠAUSKO
r - . LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

;t’* f f V-4 r*. J '
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį senus ųo 
gyventojus t r gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti;viršeliai.

Persiuntimui paštg reikia pridėti dar 50 centų. ''

UPYTES DRAUGIŠKAS KLUBAS 
rengia Hawaju šokių vakarą gegužės ./yTv 
22 d., šeštadieni. Bataan salėje, 4046 tepi 
So. Western Ave. Pradžia 7 v. vaka
ro. Kviečiame visus narius ir sve
čius atsilankyti į ši šaunų vakarą. 
Visas moteris prašome, kurios gali, 
nešioti kvietkuotas sukneles. Bus 
skaniu šiltų ir šaltų vklgių ir gerų 
gėrimų. Bus gražių dovanų dėl lai
mėjimo. Lauksim visų. '— Valdyba

'• SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

Naujienos šią knygelę 
už $1,25. Jeigu 

atsiųsti $1.50 Čeką 
Pinigus prašome

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON ;

2434 WEST 7Ut: STREET -
Ofisas: HEmlock 45849

. RejącL; 388-2233;.. ,, . -•
m \ OFJ^' vĄLA^POSij v. 
Pirmadieniais ketvinad. 1^7- v-aL. 
antrad.. penktadieri nuo 1—5. tree.

ir šeitad.'<tiktai susitaiiĖs. '

S6.00 
$6.00 
Gra- 

$5.00

- G E LT NIŪK A S
Linksmumo arba liūdesio valandom
> b (PUTRAMENTAS)
gražiauri^* Ir zzthi*

papuošimui ir sezoninės 
’.1 kapams gėlės.

ROY FL PETRO (PU1
r5525,\So> Harlern- Ave,

Bepartyviai Draugo 
redaktoriai

‘Paskutiniu metu Draugo re
dakcija ‘ stengiasi įrodyti, kad 
laikraštis nėra vienos organi
zacijos organas. Gaila, kad jie 
tai daro tik žodžiais, bet ne dar
bais.

DR. PAUt V. DARGI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

- ’ ‘ a tt:-*' * ' ■ 4 C - ** - Z’ ■ J* ■

1938 S. Manheim Westchester^ ItL
YALANDUSfr3—9 darbo; dienomis ir 

jLcis antrą šeštadieni ii—3 vai
Telu dok-k/k/ area ^oZ-Z/kt

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS
• INKSTŲ IR ŠLAPIMO JAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tetfcf. 6950533-. '

Fox Vai lay Madical. Centar- 
860 SUMMIT STPĖET _ 

ROUTE 58, ELGIN,' ILL!rJoiT

Paliko nuliūdę: žmona Ona, sūnus A. Adomas, marti Regina, duk- 
. tep^s — Jūra -OrUlion, žentas Jack. Onute Stoškūs, žentas Jonas, ir 

B Vida Bendoraitis, žentas Algis, 14 anūku, 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 /

Kūnas .pašarvotas Petkaus — Marquette koplyčioje. 2533 West 
: 71st Streett .' ' ’ ”f7' ■ ’ /

Atsisveikinimas vyks gegužės 20 d. 8:00 vai. vakaro.
Penktadienį, gegužės 21 d. 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 

i §v. 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- 
nayimą ir ątsįę^^inimą. -

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

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

X^bBe T-8SM . labile T-8W1 J
Įy £

hMB
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REAL ESTATE
An equal opportunity employer

VALDYMAS

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Mokyklos užbaigimas.

motinu pagerbimas

Pavasarinė išvyka

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

Paroda Įvyko gegužės 9 d. šv. 
Antano parapijo mokyklos patal
pose. Rankdarbių kursų ir paro
dos Iniciatorė,' moterų sekcijos 
vadovė Angelė Šukienė. Parodo
je su rankų darbais dalyvavo šios 
moterys švyturietės: Julija Bliū- 
džiuvienė, Cicilija Balsienė, Emi-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba-Ir Remontas,

3 dtps diced cooked turkey
1 can (10% oz.) condensed 

cream of mushroom soup
2 tablespoons pimiento strips
2 tablespoons sherry trine

or water

185 North Wnbnah Areno* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Valstybės sekretorius Henry Kisingeris pareiškė, kad jis yra 
pasiruošęs pasitraukti iš Valstybės Departamento. Prezidentas pra
šė, kad jis pasiliktu bent iki rinkimu, bet sekretorius, patyręs apie 
prezidentui daromus išmetinėjimus, sutinka ir anksčiau pasitraukti

Call Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St, 

Chicago. Hl. 60608

AIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2645 WEST 69th STREET 
Taiofj REpubHc \

manoma tų darbų margumą bei 
spalvas ir aprašyti. Paroda sko
ningai išdėstyta. Kaip matome, 
šaulės moterys švyturietės nesė
di be darbo. Reikia tikėtis, kad 
sekančiais metais mūsų šaulės 
vėl ką nors sugalvos ir mums sa
vo sugebėjimus parodys.

niRTTJE-TTNIU METŲ 
ULIŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

WANTED TO RENT
Ieško būtu

Eor 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 
forking conditions.

R. -LAVIN and SONS, INC.

3426’ So. Kedzie Ave..

Siunčiu_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Lituanistinės mokyklos iškil
mingas mokslo metų užbaigimas, 
ir motinos .dienos minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 23 
d. 12 vai. Kultūriniame centre. 
Šiais metais, tai pirmi metai, 
yra baigusios 12 skyrių sekan
čios mergaitės: Asta Šepetytė 
ir Rita Neverauskaitė. Mokslo 
baigime ir motinų pagerbime 
bus speciali mokinių meninė pro
grama. Vadovas mokytojas mo
kyklos vedėjas Pranas Zaranka.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS '■ ” 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

šaulių moterų rankdarbių 
kursų paroda

Our Sales People, haye recently ear
ned $T.2OO - a month or more. You 
can .too. Join us now!. Come in or 
call . Mr. NEWMAN.

774-7600 ’
IMPERIAL REAL ESTATE- 

6315 N. Milwaukee

M. A. ŠIMKUS ~
'.Real Estate. Notary Public.' 

INCOME TAX SERVICE
♦259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. *

SLA 352 kuopos birželio 13 d. 
12 vai. "švyturio” jūros šaulių 
stovyklavietėje “Pilėnai”, prie 
Mančesterio įvyks išvyka-pik- 
nikas. Nariai ir svečiai kviečia
mi atsilankyti. Visi būsite ma
loniai priimti ir pavaišinti.

A. Sakauskas

Brangenybės, Laikrodžiai. Dovanos 
. •- • ' visoms progomc.

5237 WEST SSrU CHICAGO
Pelei. 434-4SSfiMOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

' ~ Kreiptis:
A. L A U R A I T f S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
T ' 523-8775

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė
Chicago, III. 6C6M. Tel. YA 7-5980 

' ~ 'i — i.P

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
re| ,

8929 SO. HARLEM AVE.
TeL 598-3290

135-TA IK ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS
NOTAR1ATAS — VERTUMAI

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reiki*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W-0PA, 
1490 A.,M.

Lietuvi? kai oar ^rsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. '■
Telef.: HEmlock 4-2413

— O. Pridotkienė, Worcester, 
Mass., yra Aušros Vartų litu
anistinės mokyklos Tėvų komi
teto pirmininkė, N. Pranckevi- 
čienė — vicepirm., L Savickie
nė — sek r., J. Miliauskienė — 
ižd. Komitetas, talkinamas 
mokytojų ir mokinių bei jų 
jų tėvų, suruošė puikų banke
tų su programa, kurioje pami
nėtas Romas Kalanta. Progra
mą paruošė mokytojos A. Da- 
brilaitė ir B. Miliauskaitė, abi 
universiteto studentės.

GENERAL FACTORYC WORK 
some" lifting : ?\

1 ALSO . >
General all around handy man 

. handle'parts.
x; - • Call ■: ‘ ' *

DON EDWARDS 226-4800

NAUJIENOS1 KIEKVIENO

LIETUVE NAŠLĖ. viena be vaiku, 
65 metų amžiaus, nori išsinuomoti 4 
kambarių butą . Bridgeportė. Turi 
baldus ir nori pati apsišildyti gari
niu pečiuku. Su pasiūlymais skam
binti nuo 1 vai. iki 5 vai. vakaro.

. v - Telefonas 523-2736^

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ZEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽS1MOKĖJIMAIS

-DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITES-J

MUTUAL ĘEDER AL SAVINGS
PETRAS KĄZANAUSKAS. Prezidentas '

2212 Vv. CrrmaL Roaf -'ChJėąr^. R’ , VIj-ginie 7-7747

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P8-8 vieninteli
’f Itetuvl kailininką Sir 

j \ Chicagoje •

CdjLNORMANA
^jjjrtjkBURŠTEINĄ

263-5826 
(jataigo*) ir 
677-8439

JW/iiKN (buto)

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

NAUJIENOS, CH'-.AGO 1, ILL. — THURSDAY. MAY 20 1976

AU.TTFTvnMS 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 Naujienų platinimo vajus.

V M3 J IENOS tvirtai rtovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę 
neidamos ir ttesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais

vaUJTENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes ju bendras institu
cijas ir remia rišu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

V*UJlENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltrniu 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.

P>dė1 Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet/ir visos išeivijos, 
teip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
uvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago!# Ir KanadoĮe metams — $30.00, puse' metų — $16.00. 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI ;

MaloniaTJums patarnaur
BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

26(18 West 69th St, Chicago. HL 60629. • Tel. WA 5-2787

Dėkui musų mielairi 
senam nau-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted *t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

— Tadas Juška, Winnipeg, 
Man., Canada, besikalbėdamas 
su mūsų korespondentu Kaziu 
Beniušiu- sužinojo apie Naujie
nas ir jų platinimo vajų taip 
pat gerus darbus ir demokrati
nes idėjas. T. Juška visiems 
šiems dalykams pilnai pritarė 
ir pritaria kartų dalyvaudamas 
todėl užsisakė.Naujienas 6 mė
nesiams. Naujienų vadovybė 
ir tūkstančiai-skaitytojų sveiki
na mielą tautietį iš tolimosios 
šiaurės, Įsijungusi Į. skaitytojų' 
šeimą bendriesiems rišu . lietu
vių darbams irįgeroms nuotai-: 
koms •
bendradarbiui 
jieniečiui K. Beniušiųi už at
siųstus raštus, už Naujienų at
stovavimą ir jtj platinimą.

MAINTENANCE ELECTRICIAN
Experienced maintenance electri
cian for heavy .metal industry..

Steady employment
R. LAVIN & SONS. INC.

3426 So.. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer

Nesenai išėjusi laukta 1
Juozės Vaičiūnienės knyga 

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

nių bei siuvinių, J. Bliūdžiuvie- 
nės taip pat puikiai išsiuvinėtas 
Vytis, tautinių raštų juostos, 
austas rankšluostis, raštuotos 
pagalvėlės ir kiti nėriniai. C. 
Balsienė tautinių raštų juostos, 
pagalvėlės ir kiti darbai. VL 
Siurkienės megztos trikampės 
skaros, tautinio rašto juostos 
Įvairių spalvų. S. Sirutienėj lo
vatiesė, audiniai, ir pasiūtos suk
nios. V. Pleskienės Įvairūs nė
riniai. C. Skrebulienės margin
ti nėriniai, žodžiu 'sakant.

— Stasys Vanagūnas iš Mar 
quette -Parko-apylinkės pasku
tiniu laiku tupėjo progos patir
ti ir asmeniškai įsitikinti Nau
jienų Įtaka ir-reikšme lietuviš
kai veiklai bei .bendresiems vi- 

jsų lietuvių darbams. Jis pats 
jas užsisakė vieneriems me
tams. Naujasis mūsų skaityto
jas p. S. Vanagūnas yra aukš
tos morajės ir^nemažesnio paT 
reigingumę asmenybė, dėl to 
buvo pakviestas Bicentennial 
Lietuvių^ organizacijų komiteto 
kasininkę. " Tą*ir kitas jo būdo 
geras savybes greitai pastebėjo 
Chicagos Liefcyių Pensininkų 
klubo nariai iryišrinko jį savo 
organizacijos pirmininku. Lie
tuvių visuomenė jam yra dė
kinga už gerą sudėtingų parei
gų atlikimą, o.-Naujienos dėko
ja už prenumeratą.

— Sol. Gina Čapkauskienė 
pakviesta dalyvauti Worcesterio 
šaulių Dr. Vinco Kudirkos kuo
pos šventėje. Koncertas ir ban
ketas Įvyks gegužės 29 d. 7 v. 
Maironio parko salėje, o se
kančią dieną ten bus gegužinė 
su Įvairia programa.

need for a port-boHday party.
Į TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING 
i 1 package (6 m.) chicken 

flavor staffing mix
U4 caps -rater

2 packages (10 oz. each) 
į 5-minnte—cook frozen
; sweet green peas

Prepare staffing mix as directed on package, nslng IM cops 
water. Gently press into a greased 4-cup ring močd; keep wartru 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, pimiento, wine, and cup of the peas tn 
a saucepan. Cook and stir until mixture Just comes to a boCL 
Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around, 
base and into canter of ring. Serve with remaining peas. Makes 
• serringx.

J.UKSUS apartmentu 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metihių- pajamų. Peršat va- $65,000 

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

i 4 BUTŲ grizus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
'$45,000, U 'U'

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

PLATUS/:komercinis sklypas. Blo
kas nuo šv. .Kryžiaus ligoninės. Pi- 
■gus? - V" r''- ' ' .

ERDVUS 6 kambariu tvirtas bun- 
gdlo. Tinka didelei šeimai. Arti nril- 
su ofiso — $21,000. /

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

VISŲ puikiausias 15 metu 2 bu
tu mūras. 2 šildymai ir po* 2 vonias. 
Specialistu statytas .negailint pinigu 
už prabanga. Marquette Parke — 
už $57,000.ą

— Irena Kasparaitytė, Moni
ka Overlingaitė, Radutis Uren
tas, Michael Siinonėlis ir Ed
mundas Vizinas gavo šiemeti
nes Lietuvių Prekybos Rūmų 
stipendijas, kurios buvo įteik
tos metinio banketo metu ge
gužės 16 d. Martinique restora
ne. Stipendij ų komisijos pir
mininkas yra Vyto Shukiš.

buvo gausus daly
viais. Praėjo geroje nuotaiko
je, programoje buvo Irenos 
Smieliauskienės vadovaujami 
Tautinių šokių ansamblio Gran

di. šrt,>kėjai, -Banįdo vedėju 
buvo dr. Vytautus I Jai gis, o ren 
gėjų komisijos pirmininku — 
Vincentas Saii&Ska.,

— Liudas Stašaitis grįžo iš 
atostogų Texas valstijoje. Wil
liam Rush-Rušinskas grįžo 
Bridgeportan po. žiemos atosto
gų Floridoje. Ponia A. Andru
lis, praleidusi Įiemą pas gimi
nes Palos Parko apylinkėje, 
grįžo Į Hart, Mich. ,

5 KAMBARIŲ 'mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje.- Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir .Rock-

į 2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu garažas.
<62-tra *ir Talman. $29,900.

3 BUTAI ir tuščia krautuvė. S360 
pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.- : .. J. ' ■_

L LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namu 
statybai.

Tel. 257-7978

Detroito naujienos
Ii j a Lungienė, V. Pleskienė, An
gelė Šukienė, Sofija Sirutienė, 
ir Gese Skrebulienė.

Parodoje buvo Įstatyta apie 
šimtas įvairių rankdarbių. A.
Šukienės didelio formato išsiu- Banketas 
vinėtas ir Įrėmuotas Vytis, pa
veikslas vaizduojąs aguonėles ir 
kiti nėriniai bei audiniai, E. Lun- 
gienės didžiulis Įrėmuotas Vy
tis, vynuogių kekės, daug audi-

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. .‘V. 7

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or
derį tokiu, adresu; v " .. >;■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbinihku~lr Darbininkių

ATTENTION SALES .PEOPLE

A J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGEN^TORA }

J. .BACEVIČIUS —' BELL REALI
' * INCOME TAX SERVICE

FIGHT HEART DISEASE

HOMEOWNERS POLICY

State Farm fire and Casualty Company

PEACE COSTS MONEY

BUY U S. SAVINGS BONOS

GIVE HEART FUND

58?%.




