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DR. K. BOBELIS DALYVAVO

Aptarė visą eilę klausimą, liečiančią 
artėjančią Belgrado konferenciją

WASHINGTON, D. C. — Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, kovo 29 dieną dalyvavo senato ko
miteto posėdyje, kuriame buvo svarstomi Sovietų Sąjungos ir 
kitų komunistinių valstybių nenoras vykdyti Helsinkio Helsinkio 
pasižadėjimus. Sen. Robert Dole vadovauja pakomitečiui, kuris 
privalo nustatyti taisykles informacijoms; rinkti ir tinkamai me
džiagą tvarkyti.

Sen. Dole Lietuvos bylą gerai 
pažįsta. Prieš porą metų jis kal
bėjo Alto suruoštoje konferenci
joje. Sen. Dole sudarė pataria
mąją tarybą, kuri ne tik jos pir
mininkui bet ir kitiems nariams 
duos tinkamus patarimus apie 
pagrindinių žmogaus teisių lau
žymą kitoje geležinės uždangos 
pusėje. Dr. Bobelis yra veiklus 
patariamosios tarybos narys. 
Jis dalyvavo pirmuose pasitari
muose. Vakar Dr. Bobelis grįžo 
į Chicago.

Paskutinę kovo dieną Ameri-' 
kbs kongrese buvo paminėta Lie-' 
tuvos nepriklausomybės paskel
bimas ir suminėti faktai liepri-

Italijos unijos
zROMA. —- Italijos darbininkų 
unijos sutiko su komprimisiniu 
vyriausybės asketiniu krašto 
ūkio planu, kuris remiasi dau
giau kaip vienu bilijonu dolerių 
vidaus paskola.

Italijos trys didžiausios dar
bininkų unijos bei unijų sąjun
ga patvirtino didėjančias trans
porto, viešųjų, visuomenės Įmo
nių ir laikraščių kainas, neatsi
žvelgiant i brangstantį gyveni
mą. .

____ j Vyriausybėj ^atsilygindama 
klausomybei. panaikinti, Kon- unijoms,' šutink^ kad unijos dar- 
greso atstovai priminė Sovietų į bo kontrakte -gali išsiderėti 
Sąjungos padarytus prievartos brangstančio pragyvenimo kaš- 
veiksmus.___________________ tų priedus.

Itaįlija 'yra paprašiusi Tarp
tautinio; pinigų fondo 530;. mil.

Kino arJssiė ^aureer. Somali ir josios sūnus Sam Roberas. jis yra tiktai penkio
likos metu amžiaus, bet jis visur važinėja su motina, o New Yorke Jiedu kartu pa
sirodė Broadvėiaus teatre. .»

Dr. Teodoro Blinstrubo, Alto 1 
vicepirmininko, vadovaujama paskolos ir jbeveįk tiek pat 
delegacija ketvirtadienį Jygįaii •§ bendrosios- Europos rinkos.
11:30 AM, prisistatė atstovų rū
mų pirmininkui. Delegacijos 
narių tarpe buvo kun. J. Pruns- 
kis, kuris perskaitė kongresui 
invokaciją.

Priėmė planą
WINDHOEK. —■ Nambijos 

tautinė partija (Vakarų Pietų 
Afrikos) kovo 30 pranešė, kad 
ji susitarė ir priėmė visų rasių 
vyriausybei sudaryti planą, kuri 
valdytų Nambijos teritoriją iki 
1979 m., iki nepriklausomybės. 
Pasak partijos lyderio A. H. du 
Plessis, partija taipgi sutikusi 
pravesti Nambijoje gyvenančių 
baltųjų tarpe, kurių yra 100,000 
iš 800,000 visų gyventojų, re- 
ferandumą ir atsiklausti dėl pe
reinamos vyriausybės ir dėl pa
čios nepriklausomybės.

Atsistatydino Miros 
sunūs

NEW.. .DELHI. —. Buvusios 
Indijos ministerės pirmininkės 
Indiros- Gandhi sūnus Sanjay 
Gandhi pasitraukė iš nugalėtos 
partijos politinio komiteto pri- 
sibijant kokių nors šunybių iš 
buvusių draugų.

Keletas partijos lyderių rei
kalauja išmesti Sanjay Gandhi 
iš partijos narių tarpo. Jį jo pa
ties partija kaltina, kad jis įve
dęs savo motinos pagalba Indi
joje prievartinę sterelizaciją ir 
išimties stovų, dėlei ko partija 
pralošusi rinkimus.

Laimėjo opozicija
BRASILIA. — Opozicinis Bra

zilijos demokratinis judėjimas 
Brazilijos parlamente 241 balsu 
pries 156 užblokavo vyriausybės 
pasiūlytą teisini Įstatymo pakei
timą, panaikinanti balsų ’dau
gumą, norint pakeisti ar papil
dyti konstituciją. Karinę vyriau
sybę palaikančios partijos lyde
riai, tuojau po balsavimo parla-.muu ui 
mente, tarėsi su Brazilijos prez. Į dolerių. 
Ernesto Geisel.

Opozicija Shko, kad jie ne
sutinka su reformomis todėl, ka
dangi nėra garantijos politi
niams kaliniams, kuries bus 
atimta Habeus corpus teisė ir 
kadangi nepanaikinamos aktas, 
kuriuo vyriausybė gali paleisti 
parlamentą.

milijoną dolerių
ČIKAGA. — Cook, apskrities 

policijos šerifas kovo 30 suėmė
Čh. Edv. Bennett, 26 m.. am-< 
žiaus, apkaltinus ji padirbinę- metų. 
jant svetimais vardais sociali- tz’ .T”. —

ČIKAGA. — Daug skaičiavi
mų padarę Čikagos universiteto 
mokslininkai D. N. Schramm ir 
K. L. Hainebach sako, kad visa
ta galėjo prasidėti prieš 20 bi-

Jie savo skaičiavimams ėmė
nio draudimo čekius. Taip Ben- radioaktyvinės medžiagos .
nett sugebėjo išvogti iš socia
linio draudimo vieną milijoną

Ketvirtadienio ryta jis išskrido į vakarą 
Europa, o vėliau ir į Washingtonq

MASKVA, Rusija. — Sekretorius Cyrus R. Vance pareis 
kad jis labai nepatenkintas Maskvoje vykusiais pasitarimais s1 
teginių atomo ginklų kontrolės klausimu. Jam tenka išskrist 
Maskvos, nepavykus susitarti dėl pagrindinių atomo ginklų 1 
trolės reikalu.

LONDON. — Britanijos dar- 
biečių vyriausybė siūlo darbinin
kams ir darbininkų unijoms ne- į 
kelti algų ir tuo nedidinti inflia-' 
cijos, Vietoje algų pakėlimo 
darbiečių vyriausybė pažada 
darbininkams sumažinti mokes
tį nuo uždarbio 4-5%, kas, pa
sak vyriausybės, būtų tas pats, 
kas ir algų pakėlimas.. Tačiau 
darbininkai su tuo nesutinka. 
Jie sako, kad gyvenimui žymiai 
pabrangus, 5% nepakanka ir, 
antra vertus, jie nenori uždar-. 
bio teises surišti su mokesčių su-1 
mažinimu.

Išvaro amerikiečius
ADDIS ABABA. — Kairus 

karinis Etiopijos režimas išva
rė iš Etiopijos 2 amerikiečius, 
-kaltindamas juos dirbant šnipi
nėjimo darbą.

Etiopijojos valstybinė žinių 
agentūra praneša, kad 2 juodo
sios rasės amerikiečiai yra pa
gauti šnipinėjant šiaurinėje 
Etiopijos dalyje. Jie būk tai 
prisistatinėjo etiopiečiams ir 
rinko žinias Etiopijos Demokra
tijos Sąjungai 
ganizacijai.

Bennett buvo suimtas viename 
Chicago Heigts restorane, kai 
vienas bendrininkas įteikė jam 
voką su padirbtais čekiais.

Bennet tarnavo diretoriaus pa
dėjėju viename Ulinojaus tar
nautojų draudimo biure, Chica
go Heights. Tardytojai mano, 
kad patikrinus kompiuterių už
rašus minėto draudimo, gal būt, 
bus surasta ir daugiau tokių pa
sipinigauto jų.

Trys ministerial

PARIS. — Ministerial pirmi
ninkui Barre sudarant naują ka
binetą iškrito trys senojo kabi
neto nariai, būk tai jie gauna 
propagandos pareigas. Į naują
jį kabinetą nebeįeina buvęs vi
daus reikalu ministeris M. Po-— pogrindžio or- į . ? , . r . . 'I matowski, teisingumo mimste-

Tarsis Kipro turkai
ris O. Buichard ir buvęs turtų 
ministeris J. LeDanout.

šiltesnis

Saulė teka 5:37, leidžiasi 6:13
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*■ NICOSIA. — Kipro salos tur
kai ir graikai susitarė pradėti 
derybas dar prieš 

j Vienoj e.
I Priešingos Kipro 
stengiasi palaikyti
kuriuos sulipdė prez. Carterio 
pasiųstas atstovas Cl. Clifford.

Prailgino Įstatymo 
terminą

susirenkant

salos pusės 
santykius,

Sanjay Gandhi, lndriro« Gandhi 
nut ir Įt»kin9'au»ias josios politinis 
patarėjas. Jo patarimai buvo toki 
diktatoriški, kad Indiros vadovaujama 

.kongreso partija pralaimėjo rinki 
mut. o pati ’’•flavo pakankamo balty 
skai*l»us. kad galėfy parlamonte bo
ti Ir i ulmotlmu, ataekyti.

sū-

WASHINGTON. — Anks
čiau kongreso Rūmai nutarė 
trylikos savaičių bedarbių šalpos 
įstatymą pratęsti iki 1978 m. 
kovo 31 dienos. Gi senatas te- 
pratęsė šešiems mėnesiams, Tuo 
būdu susidarė laiko skirtumas, 
kuriam išlyginti kovo 30 buvo 
susirinkęs bendras Atstovų ko
mitetas.

Vėl pabrangino kavą
Folger Coffee bendrovė, ku

ri importuoįa žalias kavos pupe
les, jas džiovina, mala ir paruo
šia Amerikos rinkai pakėlė ka
vos pupelių kainą 25 centais už 
svarą iki 4.43 dol. Todėl, aišku, 
kainą kavai turta pakalti viri leisti lėktuvų bendrovėms laisvai 
krautuvininkai.

Mažiau taisyklių
WASHINGTON. — Senato ap

klausinėjimų komitete siūloma 
lėktuvų bendrovėms suteikti

varžrtis.

Prezidentas Jimmy Cai 
patyręs apie Brežnevo nutar 
atmesti Amerikos pasiūlytą 
ną aprėžti strateginių gii 
gamybą, pareiškė, kad nev 
dėl nepasisekusių derybų r 
minti. Maskvoje vienas h 
dalykas vis dėlto išaiškintas 
gūžės mėnesį - Amerikos ir 
vietų valdžios atstovai si'- 
Ženevoje tiems patiems kk 
mams svarstyti ir spręsti.

' gu ir Ženevoje nepavyktų 
Į tarti, tai tada prezidentas 
j teris įsakys gaminti patį 
Į jausią lėktuvą strategin 
ginklams vežti, ir teks svar 
planus naujoms atomo gi 
rūšims gaminti.

. Praeitą pirmadienį sek 
tins Vance pasiūlė sovietų 
riausybei naujus projektus 
teginiems ginklams kontr< 
ti. Dvi dienas Gromyka j 
jam neatsakė. Trečiadienio 
jis pranešė sekretoriui, ka>

PALM BEAČH, Kai. _ Bu
vęs Lee Harwey Oswaldo drau
gas G. de Mohrenschildt grei
čiausiai pats nusižudė, kai Atsto
vų Rūmų komitetas, tyrinėjantis 
prez. Kennedžio ir dr. Kingo nu
žudymą, pakvietė jį liudyti. 
Palm Beach apskrities gydyto-} 
jas, daręs Mohrenschildto kūno: 
skrodimą, sako, kad kūne pada-į . 
ryta šūvio žaizda rodo jį nusi-: 
šovus.

Sakoma, kad Mohrenschildtas 
1963 m. buvo Haiti valstybėje 
GI A agentu, bet jis pats Warren 
komisijoje tuo užsigynė. Jis ko- 
misijarpa’rėiskęs/kad niekad jo
kios valstybės agentu nebuvo.

Tyrinėjimų komitetas, kurio 
veiklą Atstovų Rūmai prailgi
no vieniems metams, apgailes
tauja Mohrenschildto'mirti ir vietų vyriausybė .priima vis 
sako, kad jis buvęs pagrindinis 
liudininkas tyrinėjant prez. Ken
nedžio nužudymą.

nijaus-Rhenium — 187 davinius.
Renijus susidaro sprogstant 

žvaigždėms. Rhenium 40 bilijo
nų metų laikotarpyje išvirsta ar 
pasikeičia j medžiagą, vadinamą 
osmium.

Schrammui ir Hainebąchui 
išspręsti visatos amžių kelią bu
vo pastojusi medžiaga osmium, 
kuri taipgi atsiranda sprogstant 
žvaigždėms, šią kliūti padėjo 
nugalėti Kalifornijos universite
to Livermore laboratorijos fizi
kai J. C. Browne ir B. L. Ber
man, pasinaudojant Rice uni
versiteto astrofiziko D. Clayton 
1964 m. pareikšta nuomone.

Kanada reikalauja
MONTREALIS. — Kanados 

užsienio reikalų ministeris Dan 
Jamieson pranešė, kad Kanada 
neleis išvežti iš Kanados urani
jų į Europą iki nebus prisitai
kyta prie Kanados reikalavimų. 
O tie reikalavimai yra tokie, kad 
uranijų pirkusios įmonės turi 
Įsileista kanadiečius patikrinti, 
ką jie su juo daro ir turi pasi
žadėti gauti iš Kanados sutiki
mą norint Kanadoje pirktą ura- 
nijų arba jo atmatas perlei- demokratų lyderiui R. Byrd da- 
džian trečiajam kraštui. lyjant.

i sekretoriaus pasiūlytų proj 
juos rengiasi svarstyti,, 
sudaryti bendras ekspertų 1 
sijas, o trečiadienio vakare 
sėdį atvyko Brežnevas ii 
reiškė, kad Sovietų Sąjung 
meta Vances atsivežtus pa: 
mus, nes jie naudingi tik 
rikai, o ne Sovietų Sąjunga:

Vladivostoko nutarimas i 
pusėm leido pasigaminti j 
400 atomo bomboms mesti 
monių, bet JAV priėjo iši 
jog tai nepaprastai daug, 
žmoni] ai .išžudyti užtekt 
miai mažiau. Vietoj 2,400 1 
siūlė šių bombų skaičių a 
nuo 600 iki 900. Brežnev; 
metė šį prezidento Carteri 
siūlymą.

Užsienio diplomatai yr 
kjuu t vuiuiu nvuvikui* tikinę, kad Brežnevą labai 
WASHINGTON. — Senatoriai, kiai yra paveikęs prezident 

kovo 29 nubalsavo sušvelninti terio pasiryžimas kovoti u: 
senatorių etikos kodeksą, kuriuo gaus teises pačioje Rusi j 
norima apriboti senatorių pašali- pastebimas noras sustiprii 
nį uždarbi. Pakeitimas etikos 
kodekse buvo padarytas senato

Biologo nuomonė
WASHINGTON. — Amerikos 

visuomenė smulkiau nežinoda
ma baiminasi genetikos bandy
mais. Tai yra pasakęs kongreso 

(komitetui biologas David Balti
more.

Biologas Baltimore sako, kad 
genetikos bandymų, vadinamų 
DNA, baimė yra perdėta ir kad 
tų bandymų suvaržymas būtų 
civilinio krašto savižudybė. Ta
čiau kiti mokslininkai su biolo
go nuomone nesutinka.

sidentus. Brežnevas Ca 
nepasitiki, todėl jis ir atm 
pačius svarbiausius klau

Kubos diktatorius Fidel Castro buvo nuskridus į Tanzaniją ir gana ilgai 
kalbėjosi su prezidentu Julius Nyerere. Castro važinėjo po kelias naujai 
sudarytas Afrikos juodžiu valstybes, bandydamas patraukti jas į sovietinę 
orbitą, Kaikurte bijo Castro dėl jo kartę įsiveržimo j Angolą ir primetimo 
maskvlftė* vyriausybė*. ’ i

Izraelis prisipa;
JERUZALE.—Izraelio v 

sybė. esant pavojui netekt 
tikėjimo užsienyje ir sus 
atkirčio, prisipažino, kad 
Įėjime laikanti daugiau ka 
tus 5 teroristus, kurie 
slaptai rankinių raketų p 
numušti Izraelio EI-Al 
Airlines kaleivinj lėktuvą

Suimtieji teroristai, du 
kieti jos vokiečiai ir trys 
bus teisiami Izraelio teisi

Kokioje vietoje teroris 
sikėsinimas prieš Izraelio 
vą turėjo būti padarytas, 
lis nesako, bet Bonos p; 
nai tvirtina, kad tai turėj 
ti Nairobi, Kenijos sostin



Koliqi ir žmonas (3)

JONAS VALIŪNAS

Vincas Krėvė “šiaudinėj pa
stogėj” kalbp skerdžiaus Lapi
no žodžiais. Kiek yra Dievų, La
pinas buvo paklaustas. Lapino 
atsakymas: gal kokie trys.

Šiųdienmiame gyvenime su
siduriame su kita sąvoka: kiek 
yra Bendruomenių. Daug kas 
randa, dvi, kai kurie prieina net 
Pfie trečios: kurie nepritars nei 
vienai nei kitai, pasiliks trečio
joje.

O Bendruomenė yra tik viena.
Mėginsiu šį Bendruomenės 

klausimą aiškinti taip, kad ben
drai suprastume, kad kitaip ne-

Žmogus yra visuomeninis gy
vis. Jis gyvena tarp kitų, san
tykiauja su artimaisiais, su ap
linka, su įvairiomis organizaci
jomis.

Gal nesuklysčiau tardamas, 
kad pagrindinis žmogaus santy
kiavimas yra su savo šeima: vy
ro su žmona, žmonos su vyru, 
__ abiejų santykis su vaikais. 
Šeima yfa 'pirmutinė santykia- 
vimo Jąątelėl. ■ _ •’?

Niekam nėra paslaptis, kad 
ir toje Mažoje. ląstelėje pasitai
ko nesutarimų, nuomonių skir
tumų, vedančių net prie išsisky- 
rimtvA ; ■ *.<• ■'

Kiekvienas individas tūri sa
vo protą? savo nuomonę, savo 
“aš”. Tas “aš”- yra egoistinis.
Ir tas egbistinjs “aš” dažnai ne- 
'susideriną su aplinka, 'nesusi- 
derina su santykiavimu su ki
tais žmonėmis.

Iš to santykiavimo atsiranda 
būtinos normos, varžančios in
divido norus. Vienos normos yra
pastatytos ant teisės pagrindo. . žinoma, kiekvieno lietuvio pa-: mažų. Aišku, tautiečiai, nukry- 
Tų normų nevykdymas yra bau
džiamas vienokiu ar .kitokiu bū- valstybinę laisvę, taigi, ir LB. Įtaigoti blogų vadų, tai vienai 
du. Kitos normos, sakyčiau, mo- Tačiau politiniam atstovavimui Bendruomenei priklauso. Pačių

reiga kovoti už savo tautinę ir pę nuo bendro nusistatymo.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

. American Travel Service Bureau
9727 .S. Western Ave., Chicago, Ill- 60643 

Telef. 312 238-9787

Liberation’s woman.
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivu kelio

nių (cruises),, viešbučm ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

o 8 dienų lietuvių ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479. * ' ' •

♦- Registruojami ekskursantai PLB -organizuojamai kelionei į Angliją. 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė is Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj §v. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, III, Te.l. 652-5707,

Savings Plan at work, a litde is set aside from each' IMoUy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

during the Resolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was, a way, WJLLUA, a*

Idled by a British bullet.
Molly knew the time had come tc 

stock in her country. So she picked up 
--where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time to take 
rtock in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join the Payroll

erica

Nowt Borvts rar 6%
trie fine vear). Low, siJen or desffovd 

Bonds can be replaced rf record® are provided. 
speeded. Bond.' can be cashed a your book. Htezz

rąiinės, neturi galios įsakyti. Už 
toįsių nųrmų nevykdymą baus
mės nėra.

Tokių normų pavyzdžiu gali 
būti religinės normos. Ar jos bus 
vykdomos ar ne, žemiškoji tei
sė bus išjungta, nebent tos abi 
normos sutiktų ir žmonių tar
pusavio santykių nustatyme, ir 
religiniame gyvenime. '

Normos, pasiūlytos žmonių 
sambūriuose (draugijos, klubai 
ir kt.), dažniausiai neturi jokios 
teisines galios bausti, čia gali 
būti tik bausmė, pašalinant iš 
draugijos, klubo asmenį, nesi
laikančių nustatytų normų.

Žinoma, atskirų sambūrių na
riai gali būti baudžiami ir tei
sės, bet tai yra labai retas reiš
kinys.*

Gerbiamas Skaitytojau, aš čia 
neužsiplepėjau, nes mums buvo 
svarbu prieiti prie Lietuvių Ben
druomenės sąvokos. Lietuviu 
Bendruomenė turi savo įstatus, 
savo normas. Tos normos turė
tų/reguliuoti lietuvių tarpusa
vio santykius. Turėtų duoti pa
grindinę LB mintį.

’Taip ir buvo. Lietuviu Ben
druomenės kūrėjai buvo išėję 
su tikslu išlaikyti lietuvybei, rū
pintis lietuvių kultūriniais rei
kalais. Kadangi lietuviškasis 
Švietimas, priklauso kultūrai, pla
čiau prie to nesustosiu. Tik bū- 
tina prisiminti ir priminti, kad! . lietuviu Bradraomcnės reor- 

I LB sąvoka nąune). vada,, su-| ganizacija tik ir jo da to> kad 
pr^1110. Ja 1S reipe. į ,e visos lietuviu nuomonės būtų 
vių Bendruomenės pngimti įnešasuderintQS kad visu įsitikinimų politinius rmkalus, visai nes>de- Iietuvjai , įnti kad ne_ 
pinančius su LB prigimtam. Į bendruomenėje didelių ir

Paveiksle matome 1933 metais Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą

yra kitos įstaigos, ir jos turi bū- vadų kaltė, kad jie mėgina nuo ti mokyklų administraciją ir 1.1 
ti. I Bendruomenės esminio tikslo 

nukreipti tikrus patriotus lietu-Taigi, blogos valios lietuviai! . , .X.!..-..__ ___ x.u.a'v,us- Reiškia, atskelti nuo tei-.
į singos Bendruomenės žmones.
Į Mžginimas nevyksta. Lietuvių
• Bendruomenė gyva ir stipri. Re
organizacija deda pastangas, kad 
ji tokia ir liktų.

Jeigu kur nors vykdomos ko
kios reformos ar pakeitimai, tai 
nereiškia, kad steigiama kas

■ nors nauja, kad atsiranda lygia- 
j grečiai visai naujas faktorius, 
į Geriausiu ir aiškiausiu pavyz- 
Į džiu galėtų būti Nepriklausomos 
1 Lietuvos gimnazijose Įvestos re- 

’ formos, pakeitimai. Pradžios 
mokyklose vietoj 4-ių skyrių at
sirado šeši, o gimnazijos klasės 
buvo pavadintos reformuotomis.

Niekam net mintis nebuvo 
blykstelėjus, kad čia sukurtos 
naujos mokyklos. Jos pasiliko 
tos pačios, švietimo Ministeri
jos įvykdyti planai buvo su tiks
lu pakelti mokslo lygį, pagerin-

(atsiprašau, tokių yra mažytė1 
mažuma), pradėjo daryti išva-i 
das, kad, štai, Bendruomenė su-Į 
skilo (neteisingai, turėtų būti; 
“neskilo”) kaip tik dėl politinių 
atstovavimo reikalų.

Bendruomenė niekad nesuski
lo. Aukščiau minėjau, kad nuo
monių skirtumai būna net ir 
šeimoje, tai būtų nuostabu, kad: 
ir mūsoje Bendruomenėje tokių • 
nuomonių skirtumu nebūtų. LB i 
derina nuomones. Bendruome
nėje visokių nuomonių šimtai, 
bet tai nereiškia, kad Bendruo
menė turėjo suskilti į šimtus 
daliu.

your future. And in America s, too.
So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equa 

opportunity investment

Bendruomenėje niekas net ne
galvojo steigti naujo dalinio, 
naujos Bendruomenės. LB Reor
ganizacija, kurią jau kiti pra
deda vadinti Reformacija (gal 
taip ir tiksliau) pradeda atlikti 
panašų darbą, kokį atliko Lie
tuvos vyriausybė mokyklose. Tą 
pertvarkymą iššaukė ne kas ki
ta, o cik pačios LB viršūnės, 
kaip aukščiau minėta, nuslydu- 
sios į šoną ir tokiu būdu tvir
tą Bendruomenės medį prilenku
sios prie žemės. '
LB pertvarkytojams turės pa

vykti, nes jų darbas yra tikslus, 
— visuomenė vis daugiau ir 
daugiau pradeda suprasti, kas 
čia dabar darosi, anot dr. šar- 
kaus.

Visiems lygios teisės, visiems 
vienoda rietą, visiems vienodai 
taikomi įstatai. Atmetimas bol
ševikiniu įtakų, tvirtai atsisto
jimas už pečių laisvinimo veiks
niams. Besąlyginė kova už lie-

2212 WEST CERMAK ROAD
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ŽEMAIČIAI
Monografija

Visai dar neseniai turėjom 
malonų siurprizų, kai nežino
mas negirdėtas autorius, šven- 
toJono Maltos Ordino kavalie
rius Chas L. Thourot Pichel 
(kai kas spėja, kad ta pavardė 
pareina iš Pikel. Tokių pavar 
džių turime ne tik žemaičių, 
bet ir visą Pikelių miestelį Lat 
vijos pasienyje), bet kas įdo
miausia, kad ta anglų, kalba 
parašyta ir rūpestingai švariai 
išleista knyga “Samogitia” ats
pausta ne kur nors Maltoje ar 
Prancūzijoje, o Wilkes Barre, 
Pansilvanijoje, buvusioje pir
moje Amerikos lietuviu kolo
nijoje, kur ir šiandien nema
žai gyvena gerai išsilaikiusių 
lietuviu, r patriotiškai susip
ratusių intelektuahj netrūks
ta, bet - kiek tenka pasekti sa
vą lietuvišką spaudą, niekur 
neteko rasti apie tą Samogitia 
(kaip Vakaruose buvo seno
vėje vadinama Žemaitija),nors 
autorius su tikru įsijautimu 
pirmaisiais sakiniais paaiški
na, kad Samogitia “tai kadaise 
buvusios didžios valstybės (ar 
tautos - once - great nation’s) 
... įspūdinga drama, susieta su 
daugiau kaip 500 metų nepa
liaujamų karų”. Knyga pradė
jus skaityti, nebesinori pertrau 
kti, kaip arabų tūkstanties na
ktų pasakų!

Dabar vėl, ką- tik gauta iš 
autoriaus Aleksandro Pakal
niškio,, Morkūno spastuvėje 
spausdinta ir Dr. Stasio Jan
kaus išleista 168 puslapių pui
ki knyga “žemaičiai” sekan
čių įvadu:

“Bandžiau nors dalį žemai
čių krašto papročių surinkti, 
ateinančioms kartoms palikti, 
kad žinoti galėtų, kaip dvide
šimto amžiaus pradžioje gyve

tuvybės išlaikymą, dedant pa
grinde kalbą ir papročius (ne
iškraipytus, tikrus, kokie kilę 
liaudyje). Skelbiama kova pa
vergėjui ir visuomenei nurody
mas klaidų, dažnai padaromų, 
netiksliai suprantant ar verti
nant priešo metodus, ir taip ne
sąmoningai atsisakant nuo tiks
lios ir tvirtos kovos.

štai Jums, Mielas Skaitytojau, 
vieningos ir teisingos Bendruo
menės idealas,' Tokį ir panašų 
ir stengsis kurti Reorganizaci
ja, apšmeižtą ir paniekinta, o 
tik dėl to, kad jos kelias nesi
deriną su visokio plauko, ben
dradarbiautųjų ir kai kurių su
klaidintųjų mintimis ir norais.

Sugrįš tikrai suklaidintieji, 
taurūs ir puikūs lietuviai. Q vi
sokiais keliais (ar ne šunkeliąįs) 
žygiuodami, slidinėdami Ęeorgą- 
nizacijos kenkėjai ir keikėjai tu
rės nutilti,' kada pamatys, kad 
jų plepalai ir skelbiamos netie
sos neranda: atgarsio.

no ainiai tų , kurie senovėje 
pavyzdžiu piunis buvo, kaip 
reikia savo kraštą myli ti, 
branginti, papročius ir kalbą. 
Aleksandras Pakalniškis”

Žemaičių knygos turinys se
kantis: Kaimo žmonės. Trobos. 
Vestuvės. Žmonių santykiai. 
Kaip valgė. Tvoros, šienapiūtė. 
Linų apdirbimas. Talkos. Dra
bužių 'paruošimas. Vakaioji- 
mai. Jaunimo pramogos. Že
maičio tikėjimas.

Tekste keletas gerai apskai
čiuotų braižinių — pastatų pla 
nų, pvz. “Bakavosios tipo tro- ■ 
ba 30 ha ūkyje”, “Kamino ti
po trobos 65 ha. ūkyje, Tvo- 
ros,Parkanai, Žiogris, Upinė 
ir tt

Autorius jkukliai aiškinasi 
bandęs surinkti nors dalį že
maičių krašto papročių. Jis ne 
tik surinko, bet viskąpats iš 
mažystės pergyveno ir surašė 
knygoje tuos pergj’venimus iš 
savo širdies gelmių, kur pasi
traukdamas į tremtį išsaugojo 
jų atminimą kaip brangiausią 
perlą. Šią knygą pradėjus skąi 
tyti, labai nesinori pertraukti, 
bet nėra kantrybės laukti kol 
perskaitai, kadangi norisi sa
vo įspūdžių greičiau pasidalin
ti su savo lietuviais žemaičiais.

Kilęs iš tų pačių Žemaitijos 
(Samogitijos) sričių, kurias 
autorius aprašo, kiekvienas pa
tvirtins, kad aprašyta tiksliai, 
teisingai' ir su tikra meile. Bet 
geriau paskaitykime patys. Pa
cituoju nors puslapį ištraukų, 
pavyzdžiui apie “zalėtas” kny
gos skyriuje “Vestuvės”:

Vestuvės.

čia aprašomi vestuvių pap
ročiai tvarkė žmonių gyveni
mą XIX aniž; antroje pusėje ir 
XX ,a. pirmame ketvirtyje. Ypač 
Stipriai gyyeniman įaugę jie 
buvo iš 19-tojo į 20 - tą amžių 
pereinant,- Pirmasis pasaulinis - 
karas' ir JS^įnešt i p asi keiti niai- - 
palietė ir papročius. Jeigu an
ksčiau išimtys nuo- nusistovė
jusios tvarkos buvo retenybė, 
trečiame šio amžiaus dešimt
metyje jos pasidarė,dažnu rei
škiniu. Prieš 1940 metus į bu
vusius vestuvių papročius, ypač 
zalėtas, buvo jau žiūrima kaip 
Į juokingą senovė j e prakti
kuotą dalyką,.'

Visas reikalas prasidėti ga
lėjo piršlybomis. Kas nors pra
dėjo pasakoti vąikiui- apie 
esančią kur nors tinkamą par
tnerę vedyboms. Po to galėjo 
sekti sąvedybos — supažindi
nimas šventadienį arba tur
gaus dieną mieste. Jei paiikb 
vienas antram, vaikis, pasiė
męs pirilį, yažiąyo tada į ga
lėtas. ' *

(Nukelta į 5 psi

Tue.Fr


Detroito naujienos
L. B. metinis susirinkimas

Susirinkimas įvyko kovo mėn. 
20 d. Kultūros Centre. Pradėjo 
L. B. Apylinkės pidm. Jaunutis 
Gilvydis. Padėkojo publikai už 
gausų susirinkimą, perskaitė 
darbotvarkę, kurios pabaigoje,,, . ,
buvo įrašyta, kad jo susirinkimo I ause’, e ,ne^n ami 1 
svečias iš Lietuvos Tomas Venc-i ^,f.ovai*_._ irm‘ 4 V' 
lova skaitys paskaitą. Be abejo, 
pasiklausyti paskaitos ir susi
rinko per du šimtus publikos. Pir
mininkauti pakvietė inž. Vacį 
Urboną, sekretoriauti Eleonorą 
Grigaitienę. Mandatų komisiją 
sudarė: Nerimantas Udrys ir Al
gis Rugienius. Apie metų veiklą 
pranešimą padarė pirm. J. Gil-

dėl 5 dol. Kasininkas A. Juška 
paaiškino, kad penkinė iš au-f 
kotojų dar nebuvo gauta. Kitas * 
opozicionierius klausė: Kodėl ne-j 
buvo suruošta jaunimui Vasa
rio 16-ji? Girdi, net į juostelę 
jis įrašęs, kad bus ruošiama. Vėl

dis paaiškino, jog pernai išrin
kome dviem metams. Publika pa
plojo.

Pirmininkaujantis V. Urbo
nas paklausė: Ar esi atsakymu 
patenkintas. Kažką sau sumur
mėjo. Sekė -valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai, šeši bu
vo išrinkti dviem metams: Gi- 

vydią, peržvelgdamas visų metų na Brigaitienė, Janina Udrienė, 
nuveiktus.darbus. Tarp kitų dar^ dr. Algis Barauskas, Alfonsas 
bų priminė, kad Tautos šventės Juška, Jonas Gaižutis ir P. Mi- 
minėjimo proga surinkįtos au
kos 60G dol. persiųstos L. B. cen- kienė, Stasys Garliauskas, Vy- 
trui.

ciūnienė. Pririnkti: Gina Bau-

tautas Petrulis, Kazys Saudar-
Vasario 16-sios proga LB vėl S38 ir dr. Aleksas Zotuvas. Kon- 

rinko aukas, atseit, du kartus' trolės komisiją sudaro: Vytas 
į metus. Jei taip, tai Tautos Petruševičius, Stasė Smalinskie- 
šventės proga jau nebeaukosime. ir Jonas Urbonas. Anksčiau 
Apie kasos stovį pranešimą pada- , būdavo renkami labai jauni į 
rė Alfonsas Juška. Pajamų 8,- j valdybą, šiuo kart subrendo, at- 
322.62 dol.,-išlaidų 7,507.25 dol.I‘rodo lyg ir praėjo tas įkarštis. 
Likutis kasoje 815.37 dol. Revi- Gal apsipras būti kartu seni ir 
žijos komisijos aktą perskaitė juani. Tiesa, pasakius, kad jau- 
Pranas Zaranka. Revizijos ko- nų nedaug ir tebuvo. Susirinki- 
misijos akte atžymėjimai atitin- mag sklandžiai ir greitai pra. 
ka su kasininko apyskaita. Vie-. . . . , x 1 1 _
nas is.opozicionierių nepasiten- ėj0- V1S1 nekantnai laukė o- 
kinęs valdybos darbais prikibo mo Venclovos paskaitos.

■ NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus ]e 
gyventofus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

’ . Dr. Juozas Dauparas. ŽEMES OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
lių: lemea Aldo švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
flkao JvietiinM Heteroje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęsgražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
fe prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Kingus apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
abanūūtl lietimų tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai fr po oa- 
Muiį Sblažkyte lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, erba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso 
Bučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
feme! parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus įririri ama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Heterai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių fe lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigas, tuojau knyga pasiųsime.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA Į
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jutu Kapačlnskts, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dUant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimų tremtinių stovyk-

Juuna Kapažinakas, IJEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natOrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio tr patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 doL

eiKAGIETM ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbu girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 pat $1.50. Yra taip pat 
Urenta i anglų kalbą.

M. ZeKenke SATYRINIS NOVILtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELION* | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastsbuma neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Aut knygos parašyto# lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pttarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTIJE.
84
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®e fe Hti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173? S®. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. «66Ot

StaUanltaM darbe valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
č®k| ar pinigine perlaida. '

JONO HUSO TEISMAS

Temo Venclovos paskaita

L. B. metiniam s 
pirmininkaujantis Vacys Urbo
nas pakvietė svetį T. Venclovą 
paskaitai. Paskaitininkas paki
lo nuo priekinio suolo ir lėtu žing
sniu atėjo prie pedestalo. Vy
ras vidutinio ūgio, lieknas, pa- 
bliškusiu veidu, poilgiais dabar
tinės mados plaukais, be šypse
nos, tamsiu kostiumu apsivilkęs. 
Žvilgterėjo į vieną ir Į kitą pu
sę Į sėdinčią publiką. Pagerbti 
kalbėtoją visi atsistojo.

Apie T. Venclovą jau buvau vo ir paklausimų, Į kuriuos T. 
usirinkimui Js^a*^s sPaudoje. -Daugiau kal-; Venclova, mano manymu, teisin-

bėjo tą pati, ką ir Chicagoje. 
Daug dalykėlių žinojome iš Lie
tuvos atvykusių 'apsigyventi 
Amerikoje, o taip ir iš tų, ku
rie čia atostogavo. Apie provin
cijos liaudį ir jaunimą jau ži
nojau 1960 m. iš savo dukros Zi
tos,’ Amerikoje apsigyvenusios. 
Kai man dukra Zita užsiminė 
apie švietimo minister} (draugą) 
Gedvilą, tada aš jai papasakojau 
vieną su Gedvilu atsitikimą.

Pirma negu toliau aprašant T. Telšiuose, esu
, ■ , ... i . ’Gedvilą uz komunistine veikla

I sulaikęs, patardęs ir padėjęs už 
grotų. Mano dukros Zitos vei
das staiga pasidarė raudonas. 
Ji man papasakojo, kad Stalin, 
Kruščiov, Gedvil ir kiti portre
tai kabėjo jų klasėje ant sienos.

Venclovos kalbą norėčiau skai
tytojus painformuoti, kad T. V. 
turėjo dvi' kalbas .Ann Arbor 
universitete, trečią kalbą turė
jo šeštadieni Kultūros Centre ir 
sekmadienį toje pačioje vietoje. 
Prelegentas pirmais žodžiais pra
sitarė, girdi nepulkite manęs kaip 
kad Chicagoje. Kalbą pradėda
mas, lyg Įspėjo publiką, kad ne
klauskite manęs apie šeimyni
nius reikalus. Jis sako, kad jo 
tėvas buvo komunistas ir priklau
sė partijai, bet jis pats nepri
klausąs.

Nors ir galis apie tėvą ką nors 
pasakyti, bet' šiuo kart paliekąs 
tą reikalą nuošaliai. Kalba la
bai skubiai, tik spėk klausytis. 
Kas toliau sėdėjo, galėjo kai ką 
ir nenugirsti. Aš atsisėdau ket
virtoje eilėje, tai viską gerai gir
dėjau.

Grįžtu atgal prie T. Venclovos 
paskaitos. Įdomiausia paskai

tos dalis buvo tai, kad dabar 
po Helsinkio konferencijos, pasak 
T. Venclovos, yra sudarytas žmo 
gaus teisėms ginti komitetas iš 5 
asmenų, į kuri Įeinąs ir pats T. 
Venclova. Jis klausytojus su
pažindino su tuo komitetu, bet 
kartu pareiškė, kad gal dabar 
to komiteto jau nebėra. Vadina
si galėjo būti išblaškytas, kaip 
buvo išblaškytas Ukrainos komi
tetas. Būtų malonu ir džiugu, 
kad T. Venclova pareitų Į mū
sų pusę ir mūsų neapviltų. Bu-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

NAUJIENOS, 
1739 Su. Halsted SL, Chicago, HI. S060S

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai ________________________________$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ............ $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai_____$2.00
4. Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 pšl._____________________ ____ $1.00

173S So. Halsted Street Chicago, Illinois 60508

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, {steigti laikraščiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, {steigtos mokyklos, skaityklos ban- 
kai ir kt * f

Norintieji knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pakąsti:

1733 So. Halsted SL, Chicago, IIL 80S08

(1868-1959) metų
664 psl. Kaina

lietuvis, pirmo*

gai atsakė.

Mirė Ona Pakalniškienė

O. Pakalniškienė, gimusi lap
kričio mėn. 1884 m. Lietuvoje, 
mirė kovo mėn. 21 d. 1977 m. 
Detroite savo namuose. Lietuvo
je buvo pavyzdinga ūkininkė. Į 
Ameriką iš Vokietijos atvyko 
1949 m. Apsigyveno Detroite, 
čia ir užbaigė savo gyvenimo ke
lią. Buvo pašarvota Bauža' Fu
neral Home, 25 St. Palaidota su 
religinėmis apeigomis kovo mėn. 
2 d. Holy Sepulchre kapinėse.

Liko nuliūdime mylimas vy
ras Kazimieras, dukra Valeri
ja Barauskienė, trys sūnūs Dr. 
Pakalniškiai, anūkas Dr. Algis 
Barauskas su žmona Birute ir 
trys proanūkai. Tauri Lietuvos 
dukra Ona, ilsėkis ramybėje.

Organizacijų Centro 
pranešimas

Detroito Lietuvių 'Organiza
cijų Centras praneša, kad atsto
vų metinis susirinkimas šaukia
mas š. m. balandžio mėn. 24 d. 
12 vai. 15 min. Lietuvių namuo
se. Tuo laiku ir vieton prašome į 
deleguoti savo atstovus. Alan- | 
d^tų lapą nedelsiant prašoma J 
grąžinti valdybos sekretoriui i 
Stasiui šimoliūnui, 16817 Stoe- ?

atnaujina santykius
EI Ileraldo de Mexico prane

šimu, paskutinėmis kovo mė
nesio dienomis Meksikos ir Is
panijos atstovai Paryžiuje susi
tarė atnaujinti diplomatinius 
santykius, kurie buvo nutraukti 

j valdant Ispaniją geri. Frankui j 
i ištisus 38 metus.- ,

Atstovams išdirbus santykių
> atnaujinimo sutartį, • Ispanijos 
karalius Juan Carlos de Burbon 
telefonu susisiekė su Meksikos 
prez. Jose I>opez Portillo ir jį 
pasveikino ta proga.

Diplomatiniams santykiams 
atsinaujinus, žymiai pagyvės 
abiejų šalių tarpusavio prekyba. ■ 
Meksika j Ispaniją galės išvežti Į 
žemės alyvą, kurios Ispanija ne
turi ir kuri jai taip’reikalinga, 
norint atsikratyti arabų spaudi- j 
mo ir atnaujinti diplomatintius ;

• su Izraeliu. Meksika apart že-' 
mės alyvos galės Ispanijai par-' 
duoti kavą ir atogrąžų vaisius. į 
Gi Ispaniją atsilygindama, pa-i 
siūlys Meksikai pramonės ma
šinas ir savo gamybos automobi
lius.

KAIP PADIDINTI
SAVĄJĄ ENERGIJĄ

Žymus daktaras Joseph A. 
Murphy savo knygoje, kaip pa
dauginti savo energiją p*rmoje 
eilėje pataria nepersiga’gyti ir 
kiekvieną diena pradėti lengva 
gimnastika, vengti angliavande
niais turtingu valgių.

Charles Nicoletti rastas peršautas 
Chicagos vakaruose. Manoma, įog tai 
Chicagos gengsteriu darbas. Nicoletti 
glaudžiai bendradarbiavo su nužudy
tu gengsteriu Giancana, o dabar i»s 
buvo peršautas trim šūviais, o jo au-

pelr Detroit, Mich. 48221. Bus 
pranešimai apie Dloco veiklą, 
renkama sekančiam terminui 
valdyba ir revizijos komisija.

A. SllKauskas tornob:li$ buvo padegtas.

If

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |
Naujienos® galima s«vH puikly knygy, kuriat papusi bet kokią f 

knygų spintą ar l.ntyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu 

atsiminimai Ir įvykių bei netų aprasynuu, skaitomi Kaip ro- ■ | 
manas. 367 psl. Kaina $5. a

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimi} įvykių prisimini- « 
ir įniko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- ‘į 
tyti. į 12 dalią 296 psl.. kaina’ 65.

Or. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 
viršeliais 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — S2,00; U dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __ _—--------

Gra- ? 
$5.00 j 

3

_ _ _ _ $2.00
Henrikas Tomes’— Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
straeriomis ir dokumentacija. 335 psl.. kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 psl.---------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai * --------- :-------- —-------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
naujienos,

$3.oe

1733 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi- 
irvtL * 4

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070Įrieigta 1923 metėta.

Irtalgoe pietuota kiemai automobillama pxrtatytL
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Kauno priemiesty, nuo buvusFos Kauno Rotušės kampo žiūrint Vytauto bažnyčios link

tės be pavergėjo žinios negali kad i Lietuviu kalbos grajųąti-
būti ruošiamos. Lietuvos paver
gėjas įsako lietuviams, kada ir 
kokiomis progomis tokias dainų 
ir liaudies tautinių šokių šventes

ką būtų tiek melo nesąmonių 
prirašyta. Gramatikoj pavyz

džiai, ar pratimai parinkti dau
giausia propagandiniai. Kaip

DIRBKIME NAUDINGĄ DARBĄ

AR RODYTINOS PAVERGTOS LIETUVOS'X~,
■ KOMUNISTŲ GAMINTOS FILMOS? I tas žiaurybes, kurias Lietuvos 

i pavergėjas yra padaręs ir dabar
Man teko ilgesnį laiką dirbti l tokį susidaręs pavergtos Lietu- daro Lietuvai, 

drauge su jaunesnio amžiaus 
amerikiečiais. Sugyvenome ga
na draugiškai. Bet, deja, vieną 
dieną du iš tos grupės pradėjo 
man pasakoti, koks yra geras 
darbininkų gyvenimas Rusijoj. 
Ten jie visada linksmi, tik šoka, 
dainuoja ir geriausias cigaretes 
rūko, v

Sunku buvo patikėti jų nai
vumu ir tokiu klaidingu Rusijos 
“rojaus” gyvenimo supratimu. 
Man buvo įdomu patirti, iš kur 
jie tokias žinias yra gavę? Aš 
jiems paaiškinau, kokį gyveni
mą mes turėjome, kai rusai pa
vergė Lietuvą ir koks iš tikrųjų 
yra gyvenimas Rusijoj.

Bet, deją, jie mano aiškinimu 
netikėjo ir pradėjo įrodinėti, 
kad jie matė keletą rodomų fil
mų iš Rusijos gyvenimo ir visur 
jose matė linksmą, šokantį, dai
nuojantį jaunimą. Ir tai, ką jie 
matė tose filmose, jiems paliko 
neišdildomą įspūdį ir tik tokį 
linksmą gyvenimą jie Įsivaiz
duoja Rusijoj, koks yra rodomas 
filmose.

Argi mūsų jaunimas, stebėda
mas tokias tautinių šokių, dainų 
švenčių ir kitas filmas, būtų ki-

Kiekvienas susipratęs, žmogus privalo dalyvauti vi
suomeniniame darbe. Didelė Amerikos lietuviu dauguma 
tai supranta, todėl jie ir- įsitraukė į organizacijas, draugi
jas, klubus ir savitarpinės pagalbos susivienijimus, nes 
jiems buvo aišku, kad milžiniškoje žmonių jūroje vienas 
individas, mažai tegalės padarytį. Pavieniai gali daug 
padaryti savo biznyje, profesijoje, šeimoje, bet jeigu no
rime ką padaryti platesnėje Amerikos visuomenėje, jei
gu norima amerikiečiams išdėstyti mažai mąsųtautai pa
darytą skriaudą ir priminti apie pavergtus mąsų brolius 
ir seseris, tai privalome į darbą įtraukti galimai dides- 
niusžmonių sluoksnius. Jugtinėse Amerikos Valsty
bėse gyvena virš 200 milijonų žmonių. Jie moka gražiai 
sugyventi ir daro didelius, darbus. Šiandien JAV yra pa
čios turtingiausios ir pačios galingiausios. Šiandien nėra 
galingesnės valstybės visame pasaulyje. Nėra turtin
gesnės ir nėra laisvesnės. Kiekvieną dieną pasakojama, 
kkad Amerikos dolerio vertaė mažėja, kad krašto vy
riausybė dalina užsieniečiams nepaprastai dideles su
mas, kad dažnai pinigus ir turtus duoda net JAV prie
šams, bet vis dėlto doleris yra pats galingiausias tarptau
tinėje rinkoje. Ankšuiau Chruščiovas, o šiandien Brežne- 
vasnori sudaryti Įspūdį kad Soviet Sąjungalabai galinga, 
bet sovietinis rublis yra bevertis. Laisvame pasaulyje jis 
amerikiečių cento nevertas, o pačioje Maskvoje ir Vilniu
je komunistai pastatė ir užlaiko dolerines krautuves, kad 
galėtų iš užsieniečių dolerius išrinkti. Jie skelbiasi labai 
galingi ir turi planus labai didelei ateičiai, bet tie jų pla
nai yra apgaulingi.

Lietuviai komunistus ir jų planus turėtų gerai žino
ti. Jeigu jau ne lietuviškus komunistus, nes Lietuvoje jų 
veik nebuvo, bet lietuviai turėtų labai gerai pažinti rusiš
kus komunistus. Jie per 60 metų statė, stiprino ir gyrė 
tą savo santvarką, bet nieko iš to neišėjo. Lietuva rusa
ms komunistams buvo Amerika ne tik prieš 30 metų, kai 
jon įsiveržė tarnibininkai iš Rusijos, bet ji dar ir šiandien 
rusams yra Amerika, nes lietuvis mokėjo ir moka savo 
ūkio ir kultūros reikalus geriau tvarkyti negu medaliais 
apsikabinėjusieji sovietų maršalai ar profesoriai.

Tenka stebėtis, kad Amerikoje atsiranda lietuvių 
kurie gėrisi komunistine kultūra, jų pasiektais “dide 
liais” rezultatais mokslo srityje, jų darbais literatūroje 
ir kitosę mępo. šakose. ęTie net sąvo vaikus, siunčia į Vil
niaus mokyklas bei pionierių stovyklas, kad pagilintų 
lietuvių kalbos žinias ir pžintų geriau “tikra lietuvių tau
tos praeitį”, nes iki šio meto tos praeities jieneturėję pro 
gos pažinti. Lietuvon įsiveržę rusai klastoja lietuvių tau-, 
tos praeitį, nes jiems rūpi skaitytojus įtikinti, kad rusų1 
kultūra buvusi daug aukštesnė negu lietuvių, bet sunku 
suprasti, kuriais sumetimais tokias mintis skelbia patys 
lietuviai ne tik apie savo, tautos praeitį, bet pačius žmones.

Senieji Amerikos lietuviai niekad komunizmu nei 
rusiškų komunistų įvesta santvarka nesidomėjo. Nuo o- 
kupanto pabėgusieji, rodos, turėtų geriau pinoti, nes veįk 
kiekvienas nuo jų nukentėjo, kiekvienai šeimai okupan
tas padarė skriauda, išveždamas ar nužudydamas arti- 
■niausiu* žmones, bet jie netolima praeitį užmiršo ta pa-‘T" ’Tt ? -A-‘"itikėjo -aukšta kultūra" ir pasiektais “dideliais him^i- *”« pnVal° atmmt1' darbal

mais”. Jie klausosi įdainuotų plokštelių ir žiūrinėja Mas
kvoje suktus filmus, jie žiųo, kad kiežvienas fįhnas yra 
propagandinis, kad tįkrovė bandoma iškreipyti, kad vis
kas kreipiama okupantui naudinga prasme, b.ęt vis vien 
tie filmai juos žavi,o savo žavėsiu jie nori ir su kitais pa
sidalyti.

Okupantas turėjo didesnę kariuomenę, stipresnius kino ir šmeižtus vilko dienos švieson. Neužtroškins Nau- 
ginklus ir geriau organizuotą žiaurią policiją, todėl jis jienų ir šiahdien, nors prieš jas varoma žiaurismeižtų pr kiais rikiuojami į rusišką kazo- 
veik be mūšio pavergė ne tik Lietuvą, bet ir kitas dvi Pa- paganda. Naujienos yra pasiryžusios ir toliau dirbti A- 5iok^’ tautiniai drabužiai dar-

vos gyvenimo vaizdą?. Aišku,| Tikrąjį pavergtos Lietuvos 
jiems butų likęs iš tokių filmų vaizdą mūsų jaunimas gali su- 
labai patrauklus pavergtos. Lie- sidaryti tik lankydamas gęnoci- 
tuvos gyvenimo vaizdas ir būtų do parodos, kur parodomi, pa- 
sunku juos įtikinti apie tikrąjį I vergėjo padaryti tarptautiniai 
pavergtos Lietuvos gyvenimą ^.nusikaltimai Lietuvos valstybei, 
žmonių kančias kalėjimuose, psi-- kur buvo išnaikinta trečdalis lie- 
ehiatrinėse ligoninėse, darbo ver- į fuvių tautos, kur buvo Lietuvos 
gų stovyklose^ir kt. Jaunimas; laisvės kovotojų lavonai valkio- 
patikės daugiau tuo, ką jis ma- jami, niekinami, net ir palaidor 
tė fihnose, o ne tai, ką jie gir- tųjų partizanų lavonai buvo iš 
di iš tėvų, ar mokytojų. j kapų išverčiami, kur parodomi

Mūsų jaunimas pavergtos Lįę- 'me5alinėmis5ielomjs Per burn^ 
tuvos gvvenimą mažai pažįsta. Pažaboti prie medžio kamienų 
Jie daugiau žinių turi apie Lie- nukankintų lietuviųpla

di iš tėvų,’ ar mokytojų.

tuvos gyvenimą mažai pažįsta pažeboti prie medžio kamienų

tuvos valstybės kūrimąsi, Min
daugo laikų Lietuvą negu apie 
Lietuvos pavergimą ir jos da
bartini gyvenimą. Jei kas tuo 
mano teigimu abejoja, tepaklau
sia mokinius, lankančius litua
nistines mokyklas. Ten jie mo
komi daugiau pažiti Lietuvos 
praeiti, o šių dienų Lietuvos gy
venimas Rusijos vergijoj jiems 
nėra aiškus.

O propogandinių komunistų 
paruoštų filmų rodymu mes pa
verstame mūsų brolių seserų pa
vergtoj Lietuvoj gyvenimo kan
čias, ašaras komunistų propagan
dos džiaugsmu. Mes. turime mu

mis, negu suomiai, jugoslavai, graikai ar kitos tautos. 
Lietuviai manė, kad okupacija bus tik laikina, kad oku
pantas bus priverstas išsikraustyti iš Lietuvos, o patys 
lietuviai vėl galės tvarkyti visuomeninius ir kultūrinius 
savo, reikalus. Bet šį kartą okupantas nesirengia išsi
kraustyti iš Lietuvos. Jis nori visą kraštą valdyti, o lie
tuvius padaryti amžinais savo vergais.

Didelė lietuviu dauguma yra pasiryžusi kovoti prieš 
tokias pavergėjo užmasčias. Jie stengiasi jam pakenkti 
ir panaudoti pirmąprogą okupantui išprašyti iš Lietu
vos. Amerikos lietuviai, sudarę Amerikos Lietuvių Tary
bą, apie kūriąsusijungė visosdidesnės ir gyvesnės lietu
vių organizacijas. Amerikos Lietuvių Taryba atliko dide 
liūs darbus. Kitų tautų žmonės nepajėgė tiek padaryti, 
kiek padarė lietuviai, susiorganizavę Į ALTą. ALTAs ir 

s šiandien rūpinasi pavergtų lietuvių reikalais. Kiti rodo 
okupanto gamintus filmus, ruošia ALTą šmeižiančius 
pamrletus ir pardavinėja prieš Naujienas melu ir šmeiž
tų pilnus paskvilius, Alto atstovai dalyvauja senato ko
mitetų posėdžiuose, kongreso pilnumoje ir stengiasi bū
tį naudingais ne tik Amerikos lietuviams, bet ir paverg
tai lietuviųtautai.
Kiekvienas susipratęs lietuvis, nekreipdamas jokio dė
mesio, į šmeižikus ir melų bei insinuacijų skleidėjus, pri- 

\valo atlikti sąyo pareigas ir dirbti pavergtiesiems nau- 
___________ . ... i visuomet 

P’Į garsiau kalba, negu sklandžiausiai parašytos, šmeižtų 
brošiūras, šuo paloja ir nustoja, o atlikti geri darbai vi
są laiką byloja. ALTą jau griovė dvi atvykusių kreivų po
litikų generacijos, bet nepajėgė šios organizacijos iš
griauti. Naujienas jau ne vieną kartą bandė uždaryti ir 
j dugną nugramzdyti, bet ir šitas darbas piktiems žmo

nėms nepavyko. Naujienos tiesos žodį skelbė, melus aiš-

vonai, kitų nupiaustyti liežuviai, 
nosys ir sužaloti kūnai ligi ne- 
atpažinimo. Tai būtų labai pra
vartu tokias parodas ruošti Jau
nimo centre, kurias galėtų ap
lankyti vadinamieji bendradar-: 
biautojai, komunistų koncertų 
ruošėjai, bei jų lankytojai y ir 
komunistų paruoštų filmų rody
tojai. Gal tuomet prisimintų nuo 
ko viską palikę bėgo iš Lietuvos 
ir kentė didelę baimę, kad tik 
nepatektų komunistams, kad ne
būtų grąžinti rusų payergton Lie 
tuvon.

Lietuviai, atvykę Amerikon, 
gražiai Įsikūrė, prasigyveno, bet 
dalis jų greit pamiršo tuos iš
gyventus baisumus ir lietuvių 
tautos kančias; pradėjo ieško
ti draugystės su lietuvių tautos 
išgamomis, jiems talkinti ruošti 
koncertus, parodas, rodyti ko
munistų paruoštos propagandi
nes filmas. Argi jie jau svei
kas lietuviškas galvas išmainė 
i avių galvas, kad išskėstomis 
rankomis puola į komunistų glė
bį ir tokiu savo elgesiu neigia
mai nuteikia jaunąją kartą Lie
tuvos laisvės kovai. Argi mūsų 
sūnūs ir dukterys ryšis Lietu
vos laisvės kovai, jei jų tėvai, 
yra bendradarbiauto j ai su Lie
tuvos pavergėjų tarnais?

Mūsų kova dėl Lietuvos lais
vės yra bekompromisinė kova, 
todėl ir mūsų tautos kančių isto
rija turi būti rašoma mūsų jau
nimo širdyje, kad jis jaustų 
šventą pareigą kovoti dėl Lie
tuvos laisvės, kad Lietuva yra 
mūsų, o mes Lietuvos.

Komunistai, kaip spaudoj, taip 
ir filmose, kas netarnauja jų pro
pagandas— jų atsiekimų liaup
sinimui, gi kas galėtų temdyt’’ 
jų sukurto “rojaus” gyvenimą, 
tokių knygų, ar filmų jie neiš
leidžia. Nemanykite, kad tokių 
švenčių ruošimu Lietuvos paver
gėjos nori parodyti lietuvių liau
dies dainų ir liaudies Šokių gro
žį, -kad lietuviai pamiltų savo 
liaudies kūrybą. Anaiptol. Pa
vergėjas mūsų dainomis ir tau
tiniais šokiais nesirūpina, bet 
stengiasi, vis kas lietuviška, ru
sinti. Mūsų gražieji, liaudies šo-

ruošti. Pirmiausia tokių masi
nių švenčių ruošimas turi pa
sauliui parodyti, koks yra lai
mingas ir patenkintas Lietuvos 
jaunimas ir kad tik rusų “išlais
vinta” Lietuva komunistų par
tijai vadovaujant, turi tokį link
smą laimingą gyvenimą.

Arba štai, Maskvos ponai — 
Lietuvos pavergėjai, įsakė lie
tuviams suruošti masines šven
tes paminėti 35 metines nuo Lie
tuvos “išlaisvinimo” — pavergi
mo. Koks žiaurus prievartavi
mas pavergtų lietuvių — vers
ti lietuvius minėti Lietuvos pa
vergimą kaip džiaugsmo šventę 
ir rodyti pavergėjui dėkingumą 
už Lietuvos pavergimą. Negana 
to, bet dar šia lietuvių tautos 
prievartavimo proga, komunis
tai pagamino propagandinę fil
mą, kurią gavo svetur gyvenan
tieji bendradarbiauto  jai ir kurią 
norėjo Jaunimo centre rodyti 
mūsų jaunimui. Pasidarykite 
patys išvadą, ar galima rodyti 
tokias filmas mūsų jaunimui, ar 
mes tokių filmų rodymu, nors 
ir pavėluotai, norime irgi ru
sams padėkoti už Lietuvos pa
vergimą?!

Kas gali patikėti tvirtinimu, 
kad komunistų paruoštose fil
mose nėra propagandos? Tokių 
filmų, ar knygų, ar kitokių me
no kūrinių, kur nebūtų propa
gandos, komunistai neleidžia ga
minti. Viskas daroma tik pagal 
komunistų nurodymus ir viskas 
pereina per komunistų cenzūros 
žirkles. Komunistai yra viso
kių suktybių meistrai ir moka 
tos savo suktybes paslėpti. Net 
ir toki nekalti leidiniai, kaip Lie-, 
tuvių kalbos žodynas, Dabarti
nis lietuvių k. žodynas, ar Tarp
tautinių žodžių žodynas, Lietu
vių kalbos gramatika ir tuose 
yrą prikamšiotos propagandos. 
Pvz., pei Lietuvių k. žodyne duo
tas žodis varžytynės, tai 
po juo seka pavyzdysė “Buržua
zinėj Lietuvoj už skolas parduo
davo ūkininkų gyvulius iš var
žytynių”. Ką tai reiškia — pa
galvokite patys!

Arba pavyzdys iš Tarptauti
nių žodžių žodyno — Kolek
tyvizacija — TSR Sąjungo
je — savanoriškas susivieniji
mas smulkių ir vidutinių ūkių į 
stambias, labai mechanizuotas 
socialistines . įmones — kolū
kius. Kaip gi rašys, kad prievar
ta iš ūkininkų buvo atimta že
mė, buvę ūkininkai palikti dva
rų vergais, o pakeitus' žodį prie
vartą į savanoriškai ir jau ko- 1 
munistinio vežimo ratai šiek tiek 
patepti ir jau geriau važiuoja.

Pavarčiau T. Dejaus Lietuvių 
kalbos gramatiką.(skirtą II sky
riui) ir tikrai reikia stebėtis,

štai; mūsų tėvynėje nėra vari 
go įr skurdo. Tarybiniai kariai 
mus išgelbėjo nuo fąšistį jungę. 
Mūsų tėvynės sostinė Maskvą. 
Ateina genijai ir išnyksta., atėjo 
Leninas visiems laikams. Visur 
į jauną vaikų galvas brukamas 
vyresnio “brolio” — rusa pra
našumai ir meilė jam. Na, o tuo 
vyresnio brolio pranašumu ir iš
radingumu reikia stebėtis: “Iva
nas Mičiurinas į ievos medį 
įskiepijo vyšnią. Į avietės krūmą 
įskiepijo žemuogės šakelę. Ant 
bulvienojų išaugino pamidorus”. 
(71 psl.).

T, Ą.

(Bus daugiau)

Ekonomija taisosi, 
bet stakai krenta

WASHINGTON. — Statistikos 
daviniais remiantis, Amerikos 
administracija kovo 30 d. prane
šė, kad kad Amerikos ūkis atsi
gauna nuo žiemos šalčio padari
nių.

Sausio mėnesyje bendra Ame
rikos ekonomijos rodyklė buvo 
kritusi 1.2%, o jau vasario mė
nesyje ji pakilo %%.

Tokie daviniai, stebint' kitur 
krašto ūkio reiškinius,, suteikia 
prez. Carterio. ądmiųįsfyacijai 
vilčių, kad krašto ūkis greitai 
užbaigs gydyti žiemos šalčių 
žaizdas ir nesustodamas nuva
žiuos tolyn- teigiamą, kryptimi 

- Nežiūrint tokių gerų ekonomi
nių davinių ir vilčių, vertybės po- - 
pierių birža negali atsigauti. — 
vertybės, popierių vertės ir to
liau tebekrenta. Kovo 31 d. ak
cijų vertė buvo atymėta 921 
Down Jones industriniu tašku. 
Bet auksą iškasančių bendrovių 
akcijos ir pats auksas rodo no
ro brangti.- - ■ - ■;

* Šarvuočius pradėjo gamin
ti ir naudoti anglai 1915 m. Jie 
naudojo amerikoniško trakto
riaus pagrindą ir motorą, tik į- 
taisė šarvus ir kulkosvaidžius 
bei kanuoles. štabai ir dirbtu
vės saugojo, kad priešas nesuži- J 
notų apie tuos šarvuočius, todėl ; 
juos vadino cisternomis yežipti t 
vandenį kareiviams Afrikoje. Ir j 
mūšio lauke dar jie buvo-var
nam! cisternomis. Iš to, kilo pri
imtinesnis ir trumpesnis pąyftĄ. ; 
dinimąs — tankas.

baltijo tautas. Lietuviai žinojo, kad tokiai didelei jėgai merikos lietuviams naudingą darbą ir kartu su didele 
nepajėgs atsispirti. Jie gyveno visai kitomis nuotaiko- lietuvių dauguma kovoti už gimtinio savo krašto laisvę.
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komi, dalis dainų melodijų yra 
svetimos lietuvių dvasiai.

Dainų ar tautinių šokių šven- VYTAUTAS KASIULIS



uK. K. G. oALUKAS
IkU^feKURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKC LOGIN* CHIRURGU* 
6449 Sc. Fvla>ki Rd (Crawford

Med.cal LuiUJni?). Tel. LU 5-6446 
Hroniua pagal Būsusomą 

ei neatsiliepia, skambinti 374-#XX

DR. C K. BORFIfS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.l.f, 695-0533 

Valley Medical C-mfar 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. BARGiS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Mąnhe»m R d.. Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni R—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

RBZ.: Gt 8-0873

DR.W.EIS(N-EIS£NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIHURG1JA 
6132 So. KedzU Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą- Jei neat 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.,

Teief. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«st 103rd Street 
p&cal susitarimą

0& M. A. V, JUČAS
439-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<009 N WESTERN AVE. 
521* N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

T*|. 737-51«

Indijos premjeras Morarji Desai pareiškė, 
kad su Sovietu Sąjunga pasirašyta sutartis pri
valės būti pakeista. Indija privalo glaudžiau 
bendradarbiauti su Amerika, sako Desai.

žemaičiai
(Atkelia iš 2 psl.)- 

\
Galėjo piršlybos ir nebūti

mis būtina oficiali vedybinio 
| sandėrio pradžia. Be zalėtų ve 
dėsi tik bežemiai labai netur- 

» y

tingi, arba tie, kurie be tėvų
reikalingos, nei sąvedybos, jei- palaiminimo tai darė, turtin
gu patys susipažino ir, gal būt, 
jau buvo įsimylėję vienas ant
rą. Tada vaikis pasikvietė ką

gani į neturtingą įsimylėjus.
Ūkininkaitis turėjo gražes

nį arklį zalėtoms. Gražiais kin. 
nors į piršlius ir kartu su juo kymais pakinkė jį ir būtinai 
nuvažiavo pas savo išrinktąją, skambalą pririšo. Kaį skambė- 
Jei netoli gyveno, nuėjo pės- jo keliu per sodą, visi supia- 
čiom, bet abudu su piršliu. Za- to, kad zalėtininkai važiuoja, 
lėtos ir šiuo atveju buvo neiš-, ir mergos puolė prie ^ngų ziū- 
vengianios. I rėti, su plakančiom širdim, į

Važiavo į zalėtas ir be są-[kurį kiemą,, gal pas ją.- 
vedybų, pas visai nepažįstamą. 
Buvo apsukrių piršlių, kure 
žinojo visos plaėio sapylinkės, 
net gretimų parapijų, tekėti

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekvieną dieną sutini KRIKŠČIONIUI

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventy manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai, žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę priėmė mus, suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir ( < 
pavadino savo sunarnu ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus musu aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: ‘‘Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse. (< 
niekinimuose, vargule persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi lino, kad nurtis b«urk b palieči* kiekvieną. Bet kur yrs ml
zvfteji? | tą klausėm^ «i>ak<. knygutė "Viltis po mirties**, kurią gaudtw 
-Ye/nokemal. Rašykite:

ŽAVISI 37 5 WEST STREET CHICAGO, ILL 60629
ŠV RATTO TYRINĖTOJA

buvo jauniesiems pamatyti vie-} džių. kurių ir musų kalbinin
kai galės semtis kaip aukso 
grūdus is miegų (sandėlių)- 

: J. Pr.

nas antrą. į
Pusvalandį pasišnekėję, at

sisveikino ir išėjo “važiuoti na
mo”. Nuėjus prie arklio, vai
kis pasakė piršliui, ar paliko 
jam merga. Jei nepaliko, atri
šo arklį, susėdo ir išvažiavo. 
Jei patiko, piršlys vienas grį
žo į vidų paklausti, ar patiko 
vaikis mergai. Jei ir jai patiko, 
mergos tėvas išėjo tada prie 
vaikio ir jau mandagiai kvietė 
jį atgal į vidų “arbatos išger
ti”. d

KORĖJA AREŠTAVO
AMERIKOS “IŠGANYTOJĄ
WASHINGTONAS. Nprėda-

! >

?
I t

HOME
Street

n

FBVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W, 71st 
Telef.; GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.; TOwnhaU 3-2108-S

Į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 1
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI '
-----------------------  — -  --------- 1——

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

mas įtikti amerikiečiams, Korė
jos prezidentas areštavo Amen- 

ikoje didelį diznį išvysčiusį savo 
išgalvotą tikybą, pavadindamas 
ją “Šventos dvasios sąjunga vi
so pasaulio krikščionims suvie- 

Kai grįžo vaikis j trobą, mer nytf, s{eigėja kufL Sun Myung L 
gą rado pasikeitusią drabu-įM’oon/ kurio\<apaštaIai» pradė. / 
žius, dailiau apsivilkusią, o jo Yjjjod į MOon išgalvotą “Uni- 
motiną — bekuriančią ugnį ar fikacijos bažnyčią1 
batai virti ir kiaušinienei kep-; jaunjm^ nepilnamečius pavylio 
ti. Piršlys ištraukė iš kišenės ^arni nuo tėvų, jiems išplauda- 
pusbutelkę ir pastatė ant stalo. (jamj smegenis ir iš jų padary
čio tina dėliojo lėkštes ir stik- darni bevalius robotus, 
lines, duoną ir sviestą. Mer- suareštavo už tai, kad bandė 6.2 -j 
gą prie stalo atsisėdo greta milijonus dolerių pervesti Moon ' 
vaikio. Pasikalbėjimas dabar 
valgant ir išgeriant, buvo jau 
konkretus —^apie turtą.

Žemaičių kaimo žmones au
torius skirsto į 4 grupes: 1) 
Butininkai, (butas žemaitiškai 
reiškia ūkį), ;
2) Trobelninkai (mažažemiai), 
amatininkai ir įnamiai, 3) Cki- 
mergės arba šluž vaikiai ir 
šlužniergės) ir tėvinaičiai — 
tė vinaitės (“pačių ūkininkų 
vaikai) ir 4) Karšinčiai ir vai
kai.

Labai vaizdžiai aprašyti sezo- 
ir talkos.

Tfemažiąu už vaizdingą darbų 
ir papročių aprašymą, knygo
je panaudota tiek daug puikių 
senų — seniausių letuviškų - 
žemaitiškų daiktų ir darbų pa 
vadinimų bei daugelio jau pri
mirštų ar visai negirdėtųt žo-

Amerikos

Bet jį

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
bažnyčiai.

•I

SUSIRINKIMU
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

UPYTĖS DRAUGIŠKO klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba- ■ 
iandžio 1 d. Bataan salėje, 4046 So. 
Western Ave. Pradžia 1 vaL popiet į

Visi nariai ir svečiai, norintieji Įsi
rašyti į klubą, kviečiami dalyvauti. 
Yra daug reikalu aptarti ir raportų 

. išklausyti. Po susirinkimo bus vai
šės. A. Kalys

Kaj įvažiavo į sodybą, jau
nasis pasiliko lauke prie ark
lio, o piršlys ėjo į vidų pak
lausti tėvus, ar įsileis neprašy
tą svečią. Tėvai pasiteiravo, 
kas jis toks, kiek žemės turi, 

,, ir, jei jo turtinė padėtis atiti-
_ią. jiršlys tada vežė jį, vieną1 ko jų turtinę padėtį, davė su
są vai tę pas vieną,kitą pas kitą, 
kol pataikė ten, kur jaunieji 
patiko vienas antram ir kur 
susiderino abiejų pusių reika- 
avimai turtiniais vedybų klau 
simais. '' " ~~ ’ ' "

šiaįP ar taip, zalėtos buvo,
pirmoji ir normaliomis sąlygo- ’apie orą, apie darbus. Tikslas piniai darbininkai

DR. fftAfiK HEČKAS
OPTOMETRIST A5 

/KALBA LIETUVUSKAJ 
26U W 7Ut St,

akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses"* w A M

*1. pagal susitaniną. Uždaryta tree norinčias merginas. Į tokį krei 
■ pūsi vesti norįs jaunas ūkiniu.
DR, LEONAS SHBUTIS kaitis, prašė nupiršti jam pa-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRŲRGUA 

WEST €3rd STREET 
*n,/ad. nuo 1—4 po pietų, 

t^tviriad. nuo 5—7 vai. vak 
pf>«© 776-2833

N>u|u rex. telef.: 448-5545

tikimą įvesti jaunąjį.
Išėjo tada piršlys, pririšo ar

klį. ir pašėrė, ir jau abudu ėjo į 
vidų.

Įėjusiu į trobą pasisveikino, 
atsisėdo ir šnekėjosi. Vedybų 
klausimo nelietė, šnekėjosi

® Alyvos išsiliejimas arba išsi
veržimas yra viena., iš pavojin
giausių tarša aplinkai. Viena un

arba gaspadonai, j c-a aĮy^.os ggj; sudaryti., filmą
j .

virš S akro plote.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teh: YArds 7-1743 - 1742

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtorių
Associacijos

4

į rtkr.KAUSTYMAI 
v • ~ .

1850 West 63rd St.. Chicago Iii. 6M? 
r.iat.. PRosp^cf 4-5034

CR. VYT. TAURAS 
/GYDYTOJAS ir chirurgas

praktika, spec. MOTERŲ ligo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
uiais 3-4 vai. po pietų ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

Nuo

Dr.

Dr.

i

Dr.

51/4
All accounts com-

paid quarterly.
ft

Apdraustas perkraustyma* 
ii jvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5995

« Yearą Saving 
Certificate 

(Minimum $5,000).

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,’iLL. 60608

1/4 cups canned pitted
California ripe olivci

1 (1-lh.) package 
frankfurter*

% cup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
I (1-lb.) can tomato wedge*
Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices 

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadieni! 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Te|ęf.| HEmlock 4-2413

7159 Sow MAPLEWQOD AVĖ.

CHICAGO, |LL. 60629

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

S — NAUJIENOS, CHICAGO ILL

Tel. 598-9400

ir ateityje.

$40,000

P. ŠiLEIKiS, 0. P
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5 

zCj Aparatai ? Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

4 (Arch Support;) ir t t.

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

z4^>5 YVfeSl oJrd
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083* 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishįy krautuvė

THE DAISY STORE 
7918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

Leidirnel — Pilna apdriud* 
j ŽEMA KAINA

Tci. WA 5-8063

Mūsų mylima žmona, motina ir senelė
mirė kovo 5 d. ir buvo palaidota kovo 9 d. Šv, Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldąs koplyčioje, ge
dulingų šv. Mišių atiaikymą, pasakytą prasmingą pamokslą palydė
jimą į amžino poilsio vietą ir religines apeigas prie kapo.

Nuoširdi padėka solistui Alg. Braziui už jos mėgiamiausių gies
mių pagiedosimą Šv. Mišių metu.

Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. 
P. Gandui už paskutinį velionei patarnavimą.

Dėkojame Ghicagos Anglijos — Britanijos Lietuvių klubo atsto
vams J. Jokubkai ir Pr. Rumšai už tartus atsisveikinimo žodžius,

Įpatinga padėka visiems, kurie pagerbė mūsų brangią žmoną, mo
tiną. senelę atsilankydami i koplyčią, palyd ėjusiems į kapines, pa. 
reiškusiems užuojautas spaudoj, laiškais ir asmeniškai, prisiuntusiems 
gėles ir užprašiusiems Šv, Mišias už a. a Sofijos Matulienės sielą,

Tegul Viešpats Dievas suteikia Jai amžiną ramybę.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marti ir anūkai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASALUS
144C So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namu 
paikuti! reikalus visos mū
šy apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums uaudingi

Sąskaitos apdraustos iki

d929 So. HARLEM AVE
Bridgeview, lllinni* 60455

M 
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN A-SSCCUDO*

•48 ARCHER AYENUt 
CHICAGO, KXINOIS 4atE

PHOHEj 254 4*7,

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

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

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

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
Vi teaspoon basil, crumbled 
Vi teaspoon salt
% teaspoon pepper
1tablespoons cornstarch
Thin spaghetti

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET Ri- publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos III. S74-44W

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________________________________

A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_____

Minkštais viršeliais tik ___________________________
A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ............ _

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone; YArds 7-131)

$3.00
$2.00

- - —✓
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Mykolą
Midi.,

Mažeika.

—Į | — Dėkui J. Smailiui, Omaha/ 
| Nebr.. už laišką, ankstybą pre-

I ininieratos pratęsimą ir už la 
proga atsiųstą auką. Taip pat

• dėkui (hnulios tautiečiui, užs- 
.Jo.įsakiusiam Naujienas 6 mėn.J 
n»i-|bcl pavardės prašiusiam nes- ■

h> pratęsė prenumeratą, o sa 1 kelbli. Platinimo vajaus proga 
Meru.-, linkėjimus atlydėjo Naujienos yra siunėiaim>s 2 sa- 

susipažini- 
kviečiamikalendorių. . inui.

— Juozas IlaJtušis, Si. (Char
les, III., pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė dešimkę Naujienų 
paramai. Savo laišką jis taip už

vaites nemokamai
Visi t.iutiečiai 

atkreipti j jas savo asmenišką 
dėmesį.

— Mokslo

20’J” paroda

ir Pramonės mit
ai įdaryta “Span 

apie Amerikos vo-
, kad Naujienos piečių įnašą į JAV gyvenimą, 

s nuo gegužės 5 ikibūtų tvirtos ii* drąsios, kaip kad į Paroda tęsi 
ligi šiolei buvo ir nebijotų teisy -birželio X d. Is Aokietijos į A- 
bės rašyti”. Dėkui už ankstybą ! uieriką 
prenumeratos 
auką, 
ir gerą pareiškimą.

— Albinas O. Hoff manas iš
Brighton Parko apylinkės, p ra- i 
tęsdamas prenumeratą, savo Jin 
kepiną — geros sėkmės lietu
vybei pasiaukojančiame ir

emigravo virš 5 mili- 
pratęsimą ir už i(>nŲ žmonių. Velykinė paroda 

taip pat už dėmesio vertą "Easter in Ollier Lands* bus 
I balandžio 2 — 10 d. Dalyvauja 
italai, lenkai, ukrainiečiai, grai 

i kai, havajiečiai, luksemburgie- 
čiai, slovėnai ir amerikiečiai.

— Šv. Kryžiaus ligoninės pa
Romos kataliku katedra Medeli i n'o mieste, Ko

lumbijoje, kurioje lietuviu kolonija, vadovaujama kun. 
Tamošiūno, meldžiasi kiekvieną Vasario 16 d.

HELP WANTED — MALU . 
Darbininkų Reiki#

. MALNENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės metalo ap

dirbimo įmonėje reigąhngi priežiūros 
ir pataisymų specjąiistai.

j Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

Patyrimas nitavime taip pat reika
lingas.

Reikia suprasti angliškai.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Avė.
(Visiems lygiu galimybių darbdavys)

MACHINIST
Medical instrument manufacturer 

has need for an experienced machi
nist Wages based on performance. 
Excellent working conditions. Com
pany benefits include major medical, 
life insurance, sick benefits and 9 
paid holidays.

Must speack English.
Cal for appointment — James 

Kuta.
CAMERON-MILLER

3949 S. Racine
523-6360.

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KRElFfIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7*7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
tijos prie 63-čios.

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1^ vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

vybei pasiaukojančiame ir tik- talpas puošia 276 originalūs pa
inu vienvbėn šaukiančiame dar- i veikslai. Jų pirkimo tikslu ligo- 
be 
ką.
užsisakė Naujienas,
džių prašė neminėti.
auką ir už dėmesį.

— A. Krinickas,

atsiuntė dešimkę dol. au- 
Tos apylinkės du tautiečiai 

bet pavar- 
Dėkui už-

Cleveland, 
Ohio, atsiuntė tokį laišką: “Ma
no prenumerata baigiasi balan
džio 1 d. Pratęsiu ją iš anksto, 
kad Jums nereikėtų gaišti laiko 
ir daryti išlaidas siunčiant ra-

ninės vestibiulyje yrą ruošia
mos dailės parodos, kuriose iki 
šiol meno mėgėjai ir ligoninės 
lankytojai nupirko 1,904 paveik 
sius. Daugiausia paveikslų pri
stato Europos dailininkai. . ..

— Lietuvių tautodailės ir kul 
taros paroda atidaroma Mihvau 
kee Public muziejuje balandžio 
3 d. 2 vai. Meninėje pogramoje 
dalyvaus Balys Pakštas, Racine

— Vilniaus vyskupui Julijo
nui Steponavičiui grupė Airijos 
katalikų nutarė padovanoti švč. 
Marijos statulą, bet Sovietų am 
basada Dubline atsisakė ją pri
imti, taip pat duoti leidimą de
legatui.

— Chicagos Lietuvių Operos 
vadovybė ir visi dalyviai gali 
didžiuotis visokiariopai pavy
kusiais operos Romeo ir Julija 
pirmaisiais dviem spektakliais.

gučio palyda, bus skirtas prof, 
Vlado Jakubėno atminimui.

Po programos bus bendras 
stalas parapijos salėje, kur bus 
pagerbti 25 metus giedoję cho
ro nariai. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti

Tėviškės parapijos taryba 
Verbos, 1977 metais.

Pastaba: Mašinas galima par
kuoti ir Marquette Parke, jvai- 
žiuojant iš S; Kedzie gatvės.

ginimą. Rasite $4 viršaus Nau
jienoms paremti. Linkiu vi
siems redaktoriams ir visiems 
Naujienų bendradarbiams svei
katos ir ištvermės kovoje už tei 
singą politine linija ir už teisy
bę”.

moterų kvartetas, vad. muz. J. 
Grimskio, tautinių šokių grupė 
“Bijūnas”, vad. S. Milašiaus, D. 
Runimaitė iš Cicero su kanklė
mis ir Lemento tautinių šokių 
grupė, vad. R. Šoliūnaitės. Pa
roda veiks visą mėnesį.

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

k -r

Trečiasis ir paskutinis spektak
lis bus balandžio 3 d. 3 vai. po
piet Marijos aukšt. mokykloje.

GIESMIŲ VAKARAS įvyks 
Verbų sekmadienį, balandžio 3 
d. 5 v., Tėviškės Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų parapijos baž
nyčioje, 6641 South Troy St., 
Čikagoj. Tėviškės parapijos cho 
ras šiais metais švenčia savo 25 
metu veiklos sukakti — 1952— 
1977 — todėl šis giesmių vaka
ras bus sidabrinis.

Programoje išpildys mišrusis 
choras ir jo vienetai, vadovau
jami dirigento Jurgio Lamsa- 
čio, įvairius kūrinius. Vienas, 
kompozitoriaus Vlado Jakubė
no— Gera kova išlaikiau — su c

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St, Chicago, III., 
tel. 434-4660.

Reikalingi darbininkai
Ar dairotės gero, ir nuolatinio dar

bo metalo pramonėje su puikiu atly
ginimu ir priedais?

Mes turime kelias vietas tinkamam 
ir norinčiam dirbti žmogui. Mes jus 
apmokysime. Jūs turėsite sutikti dirb
ti bet kurioje pamainoje.

Privalo kalbėti ir suprasti angliš
kai.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Avenue

Vienodų progų darbdavys.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

COSMETICIAN
EUROPEAN TRAINED

COSMETICIAN
Must Have Illinois License — To 

work in Georgette Klinger’s 
Skin Care Salon

OPENINGS
WATER TOWER PLACE

SPRING 1977
WRITE: ' BOX 624

Amer. For. Nwprs.
225 W; Washington St.
Chicago, IL. 60606.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me
dinis. Rūsys, garažas, platus lotas. 
$2.5,000. r -

66 IR WASHTENAW—labai švarus 
Georgian. 2 dideli mieg., TV kamb., 
įrengtas rūsys, centrinis šaldytuvas, 
garažas. $29,900.

70 IR TALMAN — puikus 2 butų 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33,900.

72 IR CHRISTIANA — 20 metų*3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikvta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26.900.

72 IR MOZART — 4 butų mūras su 
2 masinu garažu. Geros pajamos. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

> 2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu, 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS aru šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

>in'iMiii« ■ ■■■■ ■ HM II rwin 1111 i r
I ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
I Turiu Chicagos^ miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

1 KLAUDIJUS PUMPUTIS
I 4358 So. Washtenaw Ave.
I Tel. 927-3559

ANGLIAKASYS RAŠYTOJAS

LONDON. — Britanijos no 
velistas D. H. Lawrence, para
šęs “Lady Chatterleys Lover”, 
buvo angliakasys, gimęs 1885 
m. Nottinghamshire, Eastwood

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO apylinkėje išnuomojamas 
6 kambarių butas 1-me aukšte suau
gusiems be gyvulių. Tel. 656-6889.

BEST AREA. — Newly decorated 4 
bdrm, brick with IV2 bath, family 
room, full basement, 2 car garage 
$39,900. HOFF REALTORS, Tel’ 
448-4444.

TAISAU NAMUS.
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: . 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

naujai sukurta muz. Aloyzo Jur vietovėje, angliakasio šeimoje.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu idomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės. 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2508 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787
Pldtlls pasirinkimas geros rūšlec IvalHy preHy. j

MAISTAS IŠ EUROPOS SAHDėLTV. .

AR JAU PASIDAReIE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
xnyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Su legališkomis formomis

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANN?. DOCHES 

Lithuanian Representative

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
■'-lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

XAOTI2X0SS šiemet roėjc 30 metų. Minint snkaktĮ, gerbixnt piraoj< 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas imžinam lietuvybės išlikimui skel 
blames Nxujiem: plxtinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai ztovi ir kovoja už Lietuve* ir pavergtu lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamoi 1 sandėrius ra okupantais ar ju Įgalia 
tinlala

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu 
rijas Ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progs 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesasa*.
KMNUGJA: Chlcigo]e Ir Kanidofv nwtims — £30.00, pvtvl metę — SK.OO, 

trims man. — $830, vlenim man. $3.00. Kitos# JAV vietos# malami 
— $26.00, pusal m sty — $K0C, vi# na m mitu — $230. Užsieniui 
s# — $3L00 mtlsms. Susipažinimui siunčiama Mvsltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, 111. 6052?. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halstad ct., Chicago, HI. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTINAS

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti ple- 

i relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 

i Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

—------------------------------------------- ---------------------- ------------------------

Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legaliŠko- 
.nis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
rlalsted St., Chicago Ill. 60608.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
sdršeliai, ?4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

Gidžišsurisš ksihų

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, DI. 60608

KNYGOS ANGLU KALBA

į~Į Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDĖ IB VARDAS ________________________________

ADRESAS ___ ——---------------------------------- --------------------- -

J. Jasmin##, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* itilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $230.

Dr. Ju45ms B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų.

NAUJIENOS
17J, Sootb Str«<, Chloro, ŪL

185 North WaWh Arracc

- pas vleDirfelJ 
lietuvį ksTdnlnką įtž 

CbicRįOje -------

^SURŠTElhU
TeL 263-582€ 
(įsUigoa) ir 
677-84SS 

(buio)

< M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

V T1IIM.HI III. 11—^ W

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sa v.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo

Be sarę 
to drown 

firea.

Pensijos ir kompensacijos iš VokieJ 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie-| 
riai. įvairių valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto', nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to, išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Galima prašyti pašalpos dar ir už 
1972-76 metus imtinai.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 6060
Tel. LA 3 - 1387

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicego, 1(1. 6063X Tel. YA 7-5980

FIGHT HEART DISEASE*
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