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Mlchaillas Suslovas mą, bet kad dėl tos priežasties

Motina verpėja ne tik išsaugojo mūsų kalbą, išmokė mus kalbėti lietuviškai, aprengė ir įdiegė mums dorovės 
pagrindus.

Gydytojai bandė sustiprinti 
jo kraujo apytaką, nukentėjusią 
nelaimės metu, bet nepajėgė.

televizjps. .
Statistika rėdo, kad' 1976 -me

taisjauniausias žmogžudys bu
vo' 13 metu vaikas, nušovęs vie
ną žmogų; - penki žudikai buvo 
keturiolikamečiai, 19 penkiolika
mečių ir didžiausias skaičius —. 
37 žudikai buvo devyniolikame-

kyia ir infliacija, kuri jau esan 
ti apie 6% pakilusi.

Plieno industrija dirba tik 
80-82% savo pajėgumu/jos pro
dukcija yra viendš iš svarbių 
komponentų, sudarant bet ko
kios prekės vertę.

Arvid Pelše ir 75-metis Michail 
Suslov. Taip jau atkreipiamas 
dėmesys Į tau, kad per ilgą lai- 
ką viešai nebesirodo Politbiuro 
nariai Andrei Kirilenka ir Ki
nd Mazurov. Kirilenka dažnai 
pavaduoja pati Brežnevą, So
vietų komunistų partijos gene
ralinį sekretorių, jam; išvažitū- 
vus atostogų ar į užsienius. Ma
zurovas, 62 'mėtų. amžiaus; iki

Trečią dieną 
be pertraukos tęsiasi arabų jau
nimo susirėmimai su Izraelio 
kariuomene okupuotoje Jordano 
teritorijos dalyje. Kariuomenė 
ašarinėmis dujomis sklaido ak
menis svaidančių jaunuolių bū-

pepiai -Chieagoje. < įvyko 814 
žmogžudystės (keturiais mažiau 
kąip užpernai) ir iŠ to skaičiaus 
jaunikliai atliko 34 nuošimčius. 
; Visame . Cook apskrityje pra- 
jusiais- metais ujregistruota 
-RlOflC /žmožudysčių. Policijos 
leitenantasJphn Griff it pareiš
kė, kad daugelis jo susektų jau-

Įsiveržėliai žudė ne tik žemės 
ūkio darbininkus, bet šaudė ir 
piovė mokyklinį jaunimą. Pre
zidentas sutinka įvesti demarka
cijos zonas visame Izraelio pa
sienyje.

WASHINGTONAS. — Ba
landžio mėnesio, antro iš eilės 
žymaus maisto produktų urmo 
kainų kilimas rodo, kad vartoto
jai gali laukti paspartinto toli
mesnio kilimo, ypač maisto krau
tuvėse.

Finansų, pramonės ir ūkio 
reikalais pasitarimai eis išti
sas dvi dienas. Pasitarimai eis 
šeštadienio ryte ir po .pietų, 
toki patys pasitarimai vyks sek 
madienio ryte ir vakare, šeš
tadienio vakare britai suruoš 
did.elį. banketą, kuriame daly
vaus ne tik. prezidento (lą.rte- 
rio delegacijos, .nariai, bet bus 
ii kitų Europos, valstybių prcm 
jerai su žmonomis -ir patarę* 
iais. ; '

Iš Rodezijos ateinančios ži
nios sako, kad juodžiai jau pra
dėjo užpuldinėti žemės ūkiu be
siverčiančius baltus ūkininkus. 
Vienas senas ūkininkas buvo

Damaskas, Sirija. — Preziden
tas Asadas, besikalbėdamas su 
Austrijos kancleriu Bruno Kreis- 
kiu, pareiškė, kad jis nėra prie
šingas demarkacijos linijai Iz
raelio pasienyje. Izraelio vy-l 
riausybė nenori, kad kaimynai 
leistų ginkluotom gaujom- susi
organizuoti ir veržtis į Izraelį, 
kaip tai buvo "daroma iki šio me

dė JAV ambasadai, kad Jungti
nės Valstybės1 pažeidusios Hel
sinkio susitarimus neduodamus 
vizos sovietų darbo unijų; atsto
vams vykti į dokų darbininkų 
susirinkimą Seattle mieste, kur 
buvo pakviesti trys sovietų “uni
jų” atstovai. -

Valst. departamentas atsakė, 
kad vizos nebuvo duotos dėl to, 
kad tie sovietinių “darbo unijų” 
nariai yra komunistų partijos 
nariai, o. tokius tvarko Imigra
cijos ir Natūralizacijos Aktas.

žvaigžde. ; ; .
Vietoje to, 'sustiprėjo pozicija 

Fiodoro Kulakovo, kurs parti
jos Centro Komiteto sekretoria
te tvarko žemės. ūkio Reikalus. 
Kalbama, kąd..sovietinėjeagri
kultūroje įvyks- žymus pagerė- 
jimas. 7 -"A-v

Jauniausias Politbiuro narys, 
53 -metų amžiaus Grigorij Ro
manov, Leningrado kompartijos 
organizacijos sekretorius, visą 
laiką tebėra -Leningrade ir iki 
šiol negavo konkrečios pozicijos 
Maskvoje.
į..Vakarų 'stebėtojų nuomdiįe, 
sustiprėjo pozicija užsienių teka |guoliu j praeitai^ metais pašisa- 
lų riiinisterio Andrei Gromyka. j kė: smurtui: pavyzdį gavo žiūrė- 
kųrs- Kremliuje dabar po Brež-'di 
nevo, Podgorno ir Kosygino yra 
ketvirtasis iš eilės. ' - ' -

Artėjantis plenumas didžiąja 
dalimi bus pašvęstas -užsienių 
politikos klausimams, ypatingai 
klausimui derybų su Jungtinė
mis Valstybėmis strateginių gin
klų sumažinimo (SALT) tema. 
Plenumas be to turės aptarti pa
siruošimą Spalio revoliucijos 60 
metų sukaktuvėms.

Jaunių žmogžudžių 
padaugėjo 50% ;

Šaudyklėmis ginkluotų nepil
namečių. jauniklių Chicagoj e at
liekamų žmogžudysčių skaičius 
praėjusiais metais buvo 50 nuo/ 
šimčiais didesnis kaip užpernai 
1975. metais,- praneša Chicagos 
policijos superintendentas J. M, 
Rockford.

.Policijos metinė statistika 
rodo; kad jaunesni kaip 21 metų 
amžiaus .. vaikėzai 1976 metais 
šaunamais rankiniais ginklais 
užmušė 177 žmones, o .me
tais anksčiau (1975 m.) — už-’ 
mušė 11Š. Kitus 100 žmonių jie 
nužudė kitokiais įrankiais — vi-

Vagystė Vatikane
VATIKANAS__ Du jauni va

gišiai, atvažiavo motociklu į šv. 
Petro aikštę paties Vatikano pa
sienyje aptiko monsinjorą Pie
tro Galvotti ir jo padėjėją Pri
mo Aiani ir išplėšę iš jų rankų 
tarbeles, kuriose jiedu nešėsi 
$8,*862 pinigų, sėdo ant moto
ciklo ir “paspaudę gazą” pabėgo, 
nors šv. Petro Aikštė yra italų 
policijos saugoma.

Tuos pinigus monsinjoras su 
padėjėju nešėsi iš artimiausio 
banko išmokėti algas "šventųjų 
Reikalų kongregacijos tarnauto
jams.

Kaip sovietai aiškina
Helsinkio sutarimus?;

MAS KVA. — Sovietų užsie
nių reikalų ministerija nusiskun

Iš Pietų Afrikos ateinančios 
žinios sako, kad premjeras yra 
pasiryžęs antrą kartą ambasa
doriaus Young neįsileisti į Pie
tų Afriką. Pirmas jojo vizitas 
į Pietų Afriką aistrų neaprami
no, bet tiktai jas sukėlė.

Juodžiai pradėjo pulti 
baltuosius

Piety Afrikos vyriausybė, nesirengia
- įsileisti JAV ambasadoriaus Young

MEKSIKA, sostinė. — Meksikos,prezidentas Jose Lopez Por
tillo pareiškė, kad vyriausybė ruošia krašte žemės reformą. Rd 
šio meto buvusios reformos netenkino'Meksikos valstiečių.

Pereitais metais bežemiai vai- nužudytas, kai jo automobilin: 
stiečiai užėmė 94,000 laistomos 
žemės akrų. Buvęs prezidentas 
minėtus akrus nusavino ir ati
davė bežemiams Meksikos ūki
ninkams.

buvo juodžių įdėta bomba. Ji 
sprogo; kai jis. sėdo į seną sa
vo mašiną ir rengės važiuoti.

Angolos prezidentas pareiškė, 
kad jis siunčia daugiau karo jė
gų, jų tarpe ir Kubos karių, kad 
saugotų Zairės >pasieni.

Angola bijo, kad Zairėje "esan
čios karo jėgos neįsiveržtu į An
golą.

Sirija pritara demarkacijos 
Knijom

Dalyvauja Vokietijos, Japonijos, Kanados, 
Didž.. Britanijos, Prancūzijos premjerai

LONDONAS, Anglija. Prezidentas Jimmy Carteris, pasitaręs 
su britų premjeru Callaghan ir apžiūrėjęs savo protėvių apgyven
tą šiaurės Anglijos Newcastle sritį, šeštadienį pradėjo Europos 
premjerų pasitarimus. Pasirodo, kad prieš 300 metų Carterio 
protėviai įš Newcastle atplaukė į Ameriką ir apsigyveno dabar- 
iinėje New-Georgia "^rityje. šiandien Jimmy Carter, senų britų 
imigrantų/sūnus atvykv į svečius, kaip JAV prezidentas.

Neramumai Izraelio 
okupuotoj teritorijoj 

TEL AVIV.

Library ui Corgress Gr.
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Dabartinis prezidentas žino, 
kad tas nusavinimas buvo ne
legalus, bet jis negali pasirašy
ti kito įsakymo, liepiančio vals
tiečiams kraustytis iš dirbamos 
žemės. Meksika turi pravesti že
mės reformą, jeigu nori tapti 
ramia ir duoną užsidirbančia 
šalimi.

The Lithuanian Daily News
Publuhcd by The Lithuanian News Pubiuhing Co., Inc.

1139 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100

•••••••••••■•••••••••••••••a*
X Oner One Milium Lithuanian

In The United States ff

WASHINGTON. ■— Carle* 
no administracija, kaip savo lai
ku Kennedžio, matomai įsijungia 
į dvikovą su infliacija, pradėda
ma pasitarimus su plieno indus
trija. L

- Kai plieno industrija nutarė 
pakelti kainas 10%, administra
cija pradėjo plieno importų kvo
tų peržiūrėti. E. Speer, JAV plie 
no pirmninkas, pareikalavo pa- 
simatymo.

Po susitikimo, kuriame daly
vavo Bkimentalis ir Schultzaš, 
biudžeto šefas Lanee pajuoksi, 
vb?- -iRafctaš/kacr papusryčia- 
vom, nepakeis pasaulio Įvykių 
tėkmės^.

Ambasadoriaus Youngo 
k nenori Įsileisti

NEW YORK, N. Y. 
ambasadorius Andrew Young 
rengiasi dar vienai kelionei j Pie
tų Afriką, kad galėtų galimai 
greičiau išspręsti Rodezijoje ir 
Pietų Afrikoje kylančius nesu
sipratimus tarp juodžių ir val
džią turinčių baltųjų mažumos.

Andrew Young pasirinko ke
lis juodžius patarėjus, kurie ren 
giasi pasijnatyti su Rodezijos ir 
Pietų Afrikos vyriausybių atsto
vais ir patarti jiems galimai 
greičiau perduoti valdymą juo
džiams. " 1

Pirmadienio rytą preziden
tas Carteris planuoja skristi 
tiesiai i Šveicariją, kuris jis 
rengiasi susitikti su Sirijos pre 
ridentu Hafez Asadu. šių pasi
tarimų rnetirUns liečiami Arti
mųjų Rytų klausiniai.' Prezi
dentas Asadas gerokai aprami 
no kovojančius palestiniečius 

(bet Artimųjų Rytų taikos pro- 
Į blėmos dar toli gražu neišpręs 
j tos, Sirijos prezidetntas nori, 
kad būtų sudaryta rietą pales
tiniečiams apgyvendinti. Dido 
kas palestiniečių skaičius te
begyvena Izraelyje, bet daug 
jų gyvena Libane, Egipte, Si
rijoje ir kitose valstybėse. Pa
lestiniečius išvijo Jordanijos 
karalius, jų vengė Libanas, p 
dabar didokas jų skaičius febe 
gyvena Sirijoje. Dalis Sirijos 
palestiniečių pateko į Libaną, 
kur Sirijos kariams teko ju'ds 
nuginkluoti. Prezidentas Car
teris prižadėjo imtis konkre
čių žingsnių Palestinos klausi
mui spręsti tiktai pasitaręs su 
Sirijos prezidentu Asadu.

Iš. Šveicarijos prezidentas 
vėl gris i Londoną; kur dar kar 
tą tarsis su-Didžiosios Britani
jos, Vokietijos ir Prancūzija; 
premjerais ir tarsis. glaudesnio 
bencir.a d a rbi a vi m p klausima iš. 
šiame pasirarime bus liečia
mos politinės ir apsaugos pro
blemos. Londone prezfidcntaJs 
dar pasitars su Turkijos prem
jeru Suleimanu Deinirel. Grai 
kijos premjeru Karamanlis ir 
susitiks su konservatorių vadų 
britų parlamente Margaret 
Thate cher.

Dešimtos dienos vakarą pre 
zidentaš Carteris planuoja iš
skris į Washingtona.

Vėsesnis

Saulė teką 5:42, leidžiasi 7 >68

R. Vokietijos šnipas 
Vakarinėj Vokietijoj

BONA. — Sulaikyta Vakarų 
Vokietijos kanceliarijos sekreto
rė Dagmar Kahlig Scheffler, 30, 
įtarta šnipinėjimu Rytų Vokie
tijos komunistėms. Mrs. Scheff
ler turėjo ląisvą priėjimą prie 
kanclerio Helmut Schmitdto 
slaptų dokumentų.

Per .balandžio mėnesį farmų 
ir bendrai maisto produktų ur
mo kainos pakilimas oficialiai nu 
statytas 1.1% , o per visus me
tus 13.2 nuošimčių perkant ur
mu (dideliais kiekiais). Nepa
teikta, kiek nuošimčių tos kai
nos dar pakeliamos perkant kraū 
tuvėse mažais kiekiais...

Blogos naujienos didina susi
rūpinimą dėl infliacijos, kuri ro
do tendenciją vėl didėti. Vyriau
sybės ir privatūs analistai su
tinka, kad besitęąiantis blogas

dų kolonizavimą jų okupuotoje
Jordano dalyje. Nablus yra di
desnysis miestas užimtoje ten- oras iššaukia urmo kainų kili 
torijoje.

Bonoje mirė 
Ludwig Erhard

BONA, Vokietija. — Ludwig 
Erhard,' kanclerio Adenauerio 
kabinete dvylika metų tvarkęs 
krašto ūkio reikalus, vakar mirė 
vietos ligoninėje. '

Pokarinės Vokietijos ūkio rei- 
kalų-įtyarky to jas,. _ sulaukęs 80 
metų amžiaus, nepajėgė atsi
gauti nuo automobilio nelaimės, 
jį ištikusios pakeliuje į krikš
čionių-. demokratų konferenciją 
Duesseldorfe, , 'Li,

Kremliaus bosai 
bijositribunolo

TORONTO, Kanada. _ Vladi
miras Bukovskis, sovietų disi
dentas tremtinys pasakė, kad 
padidėjęs Kremliaus bosų jautru 

. mas Vakarų valstybių kritikai 
šiek tiek sušvelnino komunistų 
režimo represijos, taikomas opo- 
"zicijai Sovietijoje. Sušvelnėji
mas toks, kad Stalino siautėji
mo laikais disidentai arba būda
vo nukankinami mirtinai arba 
iš sunčiami sunkiausiems dar
bams baisiuose lageriuose ne- 
žmoniškiausiose sąlygose, tai da
bar yra siunčiami i proto ligų 
ligonines “pagydyti”.,

Bukovskis, kurs .pats tokioje 
“ligoninėje” praleido keletą me
tų, buvo tuč tuojau paleistas į 
laisvę, kai Tarptautinės partijos 
•komisijos atstovas pagrasino jo 
klausimą pateikti Bertrand Rus
sel tribunolui, įsteigtam patik
rinti žmogaus teisių išprievarta
vimus/pasaulyje.

' The f irst and Greatest \
* -Lithuanian Daily in America

Dalį Brežnevo pareigų perims žemės ūkio 
; ministeris Fiodoras Kulakovas

LONDONAS. Vakarų spaudos agentūrų' korespondentų 
Maskvoje pranešimais, artimiausiu laiku laukiama Rusijos kom
partijos centro-komiteto plenarinio posėdžio. Ryšium su tuo sklin
da gandai apie galimas permainas pačiame politiniame biure.

-'Pagal tas paskalas, dėl seno 
amžiaus iš- politinio gyvenimo .ir
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MOTINOS DIENAI
Kas yra Motina? tai bė did-i.hrtdavystčje. Jau 
i\, garbei kUfiamtfct tuVOs Statute numatyta va<

odės, tai ne kankinė, kūnai 
statomi paminklai, tai papras
ta, k;, •v.icuiska moteris, kurios 
g'VVmmo prasmė, ivdykte ir 
tikslas yra meilė savo vaikui. 
Ta meile ji kvėpuoja kaip oru, 
ji ja minta, kaip kasdienine 
duona.

Motina visur ir visada buvo, 
gerbiama kaip gyvybės nešė-, 
ja, kenčianti ir mylinti rūpin
toji ir globėja. Kai kurių reli
gijų išpažintojų motina ypa
tingai gerbiama — garbinama. 
Didžiosios dievų motinos kul
tas savo metu buvo pakitęs 
Mažoje Azijoje ir ilgai išsilai
kęs kai kuriose Sibiro tautose, 
o 204 m. prieš Kristų Romoje 
jis buvo oficialiai įvestas. Pa
latine motinai pastatyta atski
ra šventovė.

Senovės lietuvių mitologijo
je motina buvo supama dide
le pagarba, kurios liekanų aps 
tu ir šių dienų tautosakoje. 
Žeminos — Žeminėlės kultas 
siejamas su motina, kaip gy
vybės pradininkės kultu: iš 
čia Tacito liudijimas, sutapa
tintas su Romoje , garbinama 
didžiąją dievų motina.

Kiekvienos tautos istorijoje 
iškeliamos jos didvyrių moti
nos, pa v.: Romoje — Korneli
ja, Lietuvoje — Birutė, Vy
tauto Didžiojo motina.

Papročių teisė iš senų selio-

rsirts prievolė g.oboti savo K 
.ūš senatvėje. Nepriklausomo 
..e.uvos 1922 metų konstiluti.

- nusakyta: “Motinystė yra 
ypatingoje valstybės globojė ir:
— vaikų pareiga gerbti ir glo
boti tėvus jų senatvėje”.

Žodis “Motina” lietuvių kal- 
*v(Jboje dažnai išplėstas įvairio

mis malonybinėmis priesago
mis, pav.: motinėlė, motinytė, 
motulė, motušė, motušėlė ir 
LL Tokių priesaginių uialoay- 
binių darinių yra netoli šim. 
to. Mūsų dainose iškeliamas 
nuolatinis motinos rūpestis kū 
dikiu ir jos gerumas. Todėl ir 
pačios laimingiausios vaikų die 
nos tik “pas motinėlę”, kurias 
dainose prisimena ne tik ne
tekėjusi mergaitė, bet ir sveti- 
man kraštan patekęs sūnus. 
Šių laimės dienų priešingybė
— našlaitės dalia, ypač susi
laukus piktos pamotės. F

Tautosakoje ryškinama- ir 
vaikų santykis su motina. Iš 
karo lauko sužeistas sūnus- 
prašo žirgą parnešti žinią mo
tinai, kuri iš “kraujo lašelio” 
suprasianti sūnaus likimą. Ne
laimėn patekusi, nežinioje din
gusi duktė, nors pilka gegele 
virtusi, lanko motiną.

Nors ir motinos (ir, tėvai) 
tėra tiktai nuodėmingi žmonės
— ne angelai, kurių dalis — 
gyvenimas rodo — kartais net

vės globojo motoną, ta globa didžių nusikaltimų padaro, 
vienok motinos, kaipo -tokios 
bendrai, tauriai asmenybei pa-

ir jos teisių apsauga egzistuo
ja visų kultūringu tautų jsta-
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vaizduoti, per menkas mūsr 
žodynas, silpnus pačius gi 
žiaurios spalvos. Pasak poeto

“Motinos akys, kaip sauk 
Šviesiausia.
Viską pamato ir viską si:; 
rato.
Jo.ns sulivp. nojus tu tiudn 
neklausi.
Kaip beišeiti į švintantį 
krantą”...
Motiniškosios bei moteriško

sios dievydės arba deivės, ly
ginamoje religijų istorijoje su
daro visą grandį klausimų su 
si jusiu su moters galia gimdy
ti, mergyste, skaistybe ir pnš...

Motinos — deivės-vaisos ga
lia nėra tik paprasta ar iš
skirtina vaisa, todėl ji tampa 
motinystės visumos išreiška, ji 
lieka .gimdyvių, laimingos šei
mos, meilės bei rūpesčių glo
bėja.

Motina — gyvenimo pavasa
ris, savo meile ir auka tobu
lesnio žmogaus gimdytojų, 
Dievo kūrybos perjas.

Kai nuostabus gegužis nubars
to laukus kvepiančiais žiedais, 
kai atgimusi gamta puošiasi 
lyg jaunamartė'pirmajam pa
sirodymui, mes skubame pas
veikinti savąsias motinas. Nors 
jas kasdieną matome, dažnai 
sutinkame— ji — Motina, vi
sada nauja, visada graži ir 

gniela, kaip kiekvienais me
tais pavasaris, kaip kiekvieną 
rytą patekanti ^aušrinė. Sku
bame pas ją mylėdami ir pas
kęstame jos-meilėje; mėgina
me ją pasveikinti, bet esame 
jos pasveikinti. Motinos pil
nai įvertinti neįmanoma, kaip 
neįmanoma gražiau papuošti 
pavasario.

Taip jau yra,'kad menkai 
įvertiname 'arba išviso neįver
tiname to ka turime. Kasdie- 
nybė nuvertina ir brangiau
sius daikjus. Taip yra ir su 
artimaisiais žmonėmis, kurie 
yra su mumis, su kuriais bend 
raūjaine, kuriuos kasdieną ma 
tome ir taip susigyvename su 
jais,ikad jų jau it nebepaste- 
bihie; kaip nepastebime įlėi 
oro kuriuo kvėpuojame, ypa
tingai neįvertiname nei duo
nos, druskos nei vandens be 

I kurių negalimegyventi.

Lietuvaitės, prisimindamos Lietuvos verpėjas, Amerikoje mo
ko savo anūkes pasigaminti audiniams rei kai ingy giįy,kad gaie
ty prisiausti juostu ir papuošti tautinius drabužius.

Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio

POVILAS ANDREJEVIČIUS 
1895 m,

LITERATŪROS MOKYTOJAS
(Tęsinys) ✓

ivus iŠ cerkvės, aš mankštlnaus, tysodamas 
n ’' <binete ant turkiško kilimo.' ir rūkiau;sun-me

man buvo minkšta, patogu ir jauku, kaip niekados gyve
nime, o tuo metu svečiai rėkė valio, ir prieškambary blo
ga muzika grojo visokius niekus. Varia, Manios sesuo, 
įbėgo į kambinetą su bokalu rankoje ir su kažkuria keis
ta, įtempta išraiška, tarsi jos burna būtų pilna vandens; • 
jinai, matyt, norėjo bėgti toliau ir staiga nusikvatojo ir < 
pravirko, ir bokalas su skambesiu nusirito grizdizric.imuii

— “Niekas negali suprasti! — burbėjo jinai vėliau 
tolimiausiam kambary, gulėdama lovoje prie maitinto
jos. — Niekas, niekas! Dieve manoj nieks negali su
prasti!”

“Bet visi puikiai suprato, kad keturiais ‘ metais vy
resnė už seserį ir vis dar netekėjusi, ir kad verkė ji ne iš 
pavydo, o dėl liūdno suvokimo, kad jos laikas praeina ir, ' - 
gal būt, net jau praėjęs. Kai šoko kadrilių, jinai su už
verktomis akimis jau buvo salėje, stipriai išpudrintu vei
du, ir aš mačiau, kad štabo kapitonas Polianskis pries ją .

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOV WIMUV4 IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENGY, INC.
(LICENSED ŠY VN EŠPOSYLTORG) ’ - "

. , . , . VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tek: 581-6590—581-7729
" ■ Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vielą pasiekia trumpiausių lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi rtmilai apmokami mūsų įstaigose, gavė- 
. jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui- 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek^ 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street 
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street-----
BROOKLYN, N. Y. 0218 
BUFjėAld 12, M. Y. - 
CHICAGO 22, IO. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL; 60609
CLEVELAND 1i, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue----------
DETROIT |2, Mich. — 11601 Jos Cempeu Avenoe—:-----
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campeu Avenue . 
HARTFORD 6, Conn. — 122-124 Hillside Avenue --------
LAKEWOOD, N. 3. 08701 — 234 Second St...... .... .............. ...
LOS ANGELES 4, Celil. — 159 So. Vermont Avenue _ 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD.----------------- ----------------
MiAmI ėlAČH, Fla. 33139 1Ž01-17 St. -----------------------
NEW YORK 3, H. Y. — 78 Second Avenue --------———
NEW YORK 3,.N. Y. 324 E. 9 St.----------------------„----------------
PHILADELPHIA 23, Pe. — 631 W. Girerd Avenue----------
PHOENIX, Arit. A5OŽ7 — 22047 N. Bieck Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue , ,,, .
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue--------------
SILVER SPRING, A*d. — 1002 Kennebec Ave.------------
SYRACUSE, N. Y» 13204 — 515 Marcellus Street ------- —
W&dDHAVBN, Oueens, N. Y. 11421 — 8044 Jatrelca Ave
—   — — -------------——- — .u.

485 McDon»ld Avenuu 
701 ’Fillmore Arenu* ------—

1241 No. Ashland Avenue-------
— 2608 West 69 Street _— 

— 1855 West 47 Street

— 435-1654
— 342-4240
— 633-0090
— 8954)700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
_ 365-6740
— 246-2348
- 3630494—

— 385-6550
- 315-866-3939
- 305-673-8220

— 674-1540
z- 475-7430
— 769-4507

- 602-942-8770
— 381-8800
— 257-8320
— 589-4464
— 475-9746
— 296-5250

Nepastebime nė motinos, ku 
rį išleido mus pasaulin, kurios 
gyvenimo centru mes tapom, 
kurios paskutinis atodūsis yra 
mums skirtas. •- '

Motinos, to vienintelio pa
saulyje žmogaus, kurio meilei 
nėra masto, kurio kantrumui 
ir atlaidumui nėra ribos, mes 
pasigendam tik tada, kai jos 
netenkame. Jos netekę mes pa
sijuntame vieniši, nesaugūs, 
nes nebeturime į ką kreiptis

laičiai tie, kurie būsime Jos

(Naudotasi LE. XIX L žiūr.
318-319 psi. ir kL spauda.)

Nori vėl pabranginti 
važinėjimą 
autobusais

WASH1NGTONAS. — Pers
pėdamas, kad neturtingiems 

bėdoje, nėra kūr ieškoti ‘at-ĮŽinonėnis -važinėjimas autobu- 
garsio džiaugsme, nėra kur ti- "'"1' T'<“” 
kėtis paguodos liūdesyje.

tuose, gegužės pavasario žie
dams žydint, prisiminkime sa
vąsias motinas, tolimas ar čia 
pat su mumis esančias, gyvas 
ar mirusias ir dėkodami joms 
už tai,. už ką nėra tinkamų 
padėkai išreikšti žodžiu, iškei
kime JAS iš kasdienybės ruti- 
įJOs,- apiberkime- žiedais ar — 
jei kurios jau mirusios — pa
simelskim® ttž jų’Vėltes, o tik
rai pasijusime sąžiningai atlikę 
pareigą — turtingi, jei kuri gy
va ir —- nepaguodžiami naš-

sais pasidarys “nepasiekiama 
prabanga”. Teisingumo- Dep. 
patarė Tarpvalstybinei Komer 
rijos Komisijai neleisti auto
busų kompanijoms nuo gegu
žės 15 d. dar 13 nuošimčių pa
kelt autobusų keleiviams ’ tikė
tų kainas. ' .
Greyhound Continental * T rail 

mays ir kitos tarpmiestinės li
nijos aiškina,-kad kainas rei
kia keltie kad "būtų galima iš
lyginti nubstolius dėl važiuo
jančių keleivių sumažėjimo, 
bet keleivių mažėjimas yra tik 
pasekmė važmos kainų didėji
mo aiškina departamentas.

laikė lėkštelę su ledais, q jinai Šaukšteliu valgė— •
“Jau šešta ryto valanda. Aš pasiėmiau dienorašty 

kad užrašyčiau savo pilną įvairiapusę laimę, ir. galvojau, 
kad parašysiu lapų šešetą ir ryt perskaitysiu Maniai, bet, 
baisus dalykas, viskas mano’galvoj e susipainiojo, tapo 
neaišku, kaip sapnas, ir man prisimena tiktai tas Varios 
epizodas ir noriu parašyti: vargšė Varia! Ot taip visados 
rašyčiau: vargšė Varia! Rėkiamai gi suūžė medžiai; bis 
lietaus ; kvarksi varnos, ir mano Manios, kuri čia pat už
migo, kažkodėl liūdnas Vfeidas. ’ • * - . - . z; '

Vėliau Nikitinas ilgai savo dienoraščio neliete. Pir
momis rugpiūčio dienomis jis pradėjo pataisas ir priėmi
mo egzaminus, o vėliau darbai klasėse. Įprastai devinta 
ryto valandą jis eidavo jtamybą ir jaudešimtą pradėda
vo ilgėtis Mamos ir- savo naujo namo, ir žiūrinėdavo j 
laikrodį, žemutinėse klasėse jis kuriam-,-nors berniukui 
liepdavo diktuoti ir, kol vaikai rašė, sū uždaromis akimisZ' 
sėdėdavo ant palangės ir svajojo; ar svajojo jis apię atei
tį,ar prisimindavo praeiti, — visa tai Įvykdavo jam vie
nodai puiku, panašu į pasaką. Aukštesnėse klasėse.’ skaitė 
GogįOlį balsų arba Puškino prozą, ir tai palenkdavo jį į 
miegą, vaizduotėje iškildavo -žmbnėšj medžiai,^^ųkąi, jp-

: ♦
»

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
MARIA NOKĖIKIKN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS j 

2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629 * TeL WA 5-2787
• • r............ ' - - . • -

Didelis oaslr1rUdm>ž seros rusite Įvelrly prtkf^ 
MAIŠTAS 1* EUROPOS SANPtLlŲ. |

— f Į ■■ '--------------- ----------------- - ------------ Iii -r- i- 11117^

autorium:
— Kaip gėrei! ' ' ;
Didžiosios pertraukos metu Mania atnešdavo . jam 

priešpietį, baltoje, kaip niegas, skarelėje, ir jis jį suval
gydavo lėtai su trūkeliais, kad pailgintų smaguriavimą, 
o Ipolitas Ipolitičius, įprastai priešpiečiui valgydavo tik
tai vieną bulką, žiūrėjo Į jį su pagarba ir pavydu ir kal
bėjo ką nors-žinomo, kaip štai: --

— Be valgio žmonės negali gyventi .. - -: ~ .
Iš gimnazijos Nikitinas eidavo į privatines pamokas •

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCEL’S SERVICE 

2501 W. 69rh Sfc, Chicago, IH. 60629. -1 ttl. WA 5-2737 
3333 So. H«I*t»d Ft, Chicago, 111. 60608. — TaL 254-3320

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
ęrf 4 mėty

Mažiausia $5,00C
_  •r dauflilu. 61 / (yf Mckima 1 mėty 

/ 2 /O Cerfifikatams.
Mažiausia $1>0 

*ar diugiau.

ĘlZį 0/ ON INVESTMENT /Q . ACCOUNTS
T*upm«n<n ( reguliaria* taupymo įskaita* Iki «nėn«»Io

10-to* diano* duoda pelno dividende ui vite manėsi.
DIVIDENOAt MOKAMI KAS 3 MENESIAI

VALANDOS: Pirmad. Ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
dieniaie-JhOO ryto — 12:00 dieno*. Trečiadieniais už
daryta. ~

jusdavo ir džiaugsmą, ir nerimą, .tarsi visus metus būtų - 
nebuvęs namie. Jis bėgdavo laiptais, uždusdamas, rasda
vo Mahią, apkabindavo ją, bučiuodavo ir prislėgdavo, 
kad myli ją, gyventi be jos nėgali, įtikinėjo, kad baisiai 
pasiilgo ir sū baline ją užklausė, ar ji Šveiką it kėdei jos 
veidas .toks .nelinksmas? Paskui dviese pietauja, ^ff.pie- 
tų jis guldavo kabinete ant minkštasuolio ir rūkė, o jinai 
sėsdavo šalia ir pusiakalbiu pasakojo. _
1 Pačiomis laimingiausiomis dienomis dabar ujo ; buvo 
sekmadieniai ir šventadieniai; kai jis ūūo ryto Ėgi vaka
ro pasilikdavo namie. Šiomis dienomis jis dalyvavo1 nai
viame, bet neįprastai maloniame gyvenime, jam 'prime- 
nančiame piemenėlių idiliją. Jis be pertraukos stebėjo, 
kai jo protinga, ir realistinė Mania ruošė, lizdų, ir'pats 
taip pat, norėdamas parodyti, kad jis ne niekas namie, 
darė ką nors nenaudingo, pavyzdžiui iš pašiūrės išritin
davo vežimą ir jį is visų pusių apžiūrėdavo. - Maniusia . 
įruošė tikrą trijų karvių pienoxūkį, ir jos rūsyje ir prie- 
šrūsyje buvo'daug puodelių su pienu ir ąsočių, su smėto- 
na, ir visa tai ji saugojo sviestui. Kartais dėl juoko Niki
tinai prašė ją stiklinės pieno; jinai būkštaudavo, kadan
gi tetai buvo ne jo> bet jis su juoku ją apkabindavo ir < 
sakydavo:

— Na, na, aš pajuokavau, mano aukse! Pajuoka
vau! *

Arba ji pasišaipydavo iš josios pedan 
pavyzdžiui, radusi spintoje nusigufėjusį 
muo, gabalėlį dešros ar sūrio, išdidžiaiar Būrio, išdidžiai sakydavo 

(Bus daugiau)

t _ naujienos, CHICAGO 8, IL1___ Saturday, May 7, 19?7
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MŪSŲ SPAUDOJE

Lietuva ir Kvebekas: Palyginimas
Baltrukonis “Nepri-; D. N. 

klausomos Lietuvos” balandžio 
^7 d. nr. straipsnio “Pažinkime 
praeitį: Quebec ir Lietuva (Dvie
jų konferenciją kai kurie pa
našumai)” vaizdžiai parodo pran

ha gyvenusi ir augusi prancū-1 
ziškoji Kanada ne tik netapo1 
asimiliuota (suanglinta), bet 
dargi paaugo skaičiais bent ke- ‘ 
lioliką kartų.

___ _ . __ _ __ Kuomet atėjo laikas Tormuo-’ 
ęūzų dalią angių dominuojamo- ti dabartinės Kanados konfede-* 
je ■ Kanadoje ir lietuvių tautos 
dabą TAętuvos-Lenkijos federa
cijoje (Liublino unijoje). Kad ir 
keletą ištraukų: J. Pr.

Z Ar ne žiauri istorinė ironija ?! 
Netgi keista, jog ta heroinė tau
ta, kurios nepaklupdė du ginkluo 
ti ordinai per porą šimtų metų, 
A- tapo niekšingai užliūliuota ir 
išniekinta lenkų, beveik be pasi
priešinimo, jupba — ginkluoto...

Štai ka" reiškia klasta ir in- i ' *<*»-• *
filtracija! Piriniausia — sunai- 
lęihk tautos moralę, jos idealus 
ir porą pasipriešinti, suskaldyk 
ją iš vidaus, (atimk iš jos inte- 
lęktualinį luorpą —, bajoriją) —

radją — 1867 metais, — pran
cūziškoji Kanada buvo-jau tiek 
skaitlinga, jog rašant Britų šiau 
rėš Amerikos Aktą — konstitu-' 
ciją' -r- prancūziškasis elemen- 
taą buvo traktuojamas kaip ly
gus partneris konferencijoje.

Lietuva į Liublino Uniją bu
vo įpainiota nė karto nepralai
mėjusi savo partneriui jokio 
mūšio karo lauke. Ir kas gavo- Į 
si? Netekusi orientacijos, nau-į 
jai pakrikštyta tauta nepažįs-Į 
tarnai y -- - - 
dingo jos heroizmas, uuurusį 
lenkai greitai tapo opurtūnis-! Prašau l“ėli šias n,ano Pas’

Maltoje, Garo saloje yra patys gražiausi Dragonaros rūmai, kuriuo
se galima praleisti ramiausias atostogas. Galima gauti kambarius arta 
butus savaitėms ir mėnesiams. Draga na ra yra Gozo saloje, kuri turi ke
lis nepaprastai gražius paplūdimius. Iš Gozo salos dienos metu galima 
pastebėti Pieiy Sicilijos pakraščius.

, LAIŠKAS REDAKCIJAI'

Metinei foto 
parodai artėjant

Lietuviai fotografai išeivijo
je, nors ir plačiai išsiskirstę,

| dviejų, parędų. Nemaža ^rupė. 
tačiau, stipriai dirba ir dalyvau
ja veik kas metai, pritraukdami 
naujų savo bendraminčių foto 
menininkų.

Fotografija tąi viena iš nc-
kartą metuose su savo geriau- daugelio temų, kurią gali disku- 
siais pamiltos fotografijos re- tuoti ir,bendrą kalbą rasti ir jau- 
zultatais susiburia tradicinėje nj studentai ir patyrę veteranai.

Per pereitas penke- Tad pažv'el;;us j Šią grupę ma-parodoje.
rias parodas savo darbus buvo 
išstatę virš 150 fotografui Kai 
kurie jų neištesėjo ir anksčiau

c,S fierl’ia’”as Pone R^klo-i»u. palaimime. Pafpl paskutinj| dvjej jslorijos
)S heroizmas. Gudrus i _ „ .. . cnmi^Ac fpn nnf . . . . _

tais. Meistriškai pavartodami ^abas apie Lietuvių l’ondo rei
politinies intrigas, ėmė plėsti sa
vo sienas Lietuvos sąskaiton —

kalus.
Man kariais tenka kai kam

iir -pilka. .liaudis, (taip tikėjosi) aišku, vis ne mūšio lauke, be nemalonius dalykus pasakyti,
bus palikta neišvengiamam nu- ginklo! Podolija ir Volynija ta- 
tautėjimui. Tąi imperialistams po inkorporuotos į Lenkijos ka- 
Įfenkų .slpokšniams dalinai ir pa- ralijos ribas.
vyko.- - Tuo tarpu, pačiame Lietuvos
(-f; . -X- kūne vyko pragaištinga infil-
. Pažiūrėkime, kas tuo tarpu tracija. Lenkai visu uolumu 

dėjosi įritu: nugalėtoje prancū-. siuntė tūkstančius lenkiškųjų 
zį kolonijoje Kanadoje. • kunigų, vienuolių, misionierių į 
į Prancūzija savo Kanados ko-1 vįsas Ij®tuvos dalis ‘ Įkalti ’ len
kini jų atsisakė galutinai po Pa-Įkiškojo katekizmo.
ryžiaus Laikos, palikdama Die- Išvada: Lietuva po Liub- 
jr naujųjų valdovų valiai visus lino Unijos iki bendros vaisty
sią: įkūrusius prancūzų kolo- bės žlugimo .1795 m. išėjo kaipo 
tiistus.. ’ Z' :” i 
į' Kaip vėliau matome — virs

- 100 metų po Britų Karūnos glo-1 vis dėlto reikia manyti, kad Liu-

didžiausia pralaimėtoja.
Neturint padorios statistikos,

: /įĮŠ tuna ialkaa atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekto Algose knyga aprašanti paskutinių 80 (1869-195S) metų 

CbicagM Beturiu gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psl. Kaina 
|i0. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ______ __

- Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
SetBrig kokmijos. ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai kurinviso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pžjauBęnŠfri chorai, 9. bažnytinei ir 314 veiklesnių žmonių biografi-

’ •*^W-gragg|
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardu Ir pasiųsti:
' 17JW So. Habted St, Chicago, HL SOSOS

g

ntte telbna puikių knygų, kurie? papuoš bat kokl< 
ii* ar lentyną.
nrfras PakalnlUda, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų

Netoliraų tvykių prisiminl- 
letijoje aprašymai snskirs*

Gra-

> A. PtltofnKkk. METAI PRAEITYJE. 1 
It CIatko įvykių Lietuvoje ir Vokti

- lyti t 12 dalių. 296 psl. kaina SE.
’ - Df. Grinių*. ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas,
' j iiito tilteliais. 336 psl Kaina $8.00. Minkštais virš.

“■ >rti. Vad. BlriSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO*
.. * < RUA, I dalis. 208 psl. Įrišta — $3.00, minkštais vin

geliais — $2.00; D dalis, 225 psl, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ---- --- -----------------------------------------

Kamfltto Tomas — Tamažauska*. LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
r1 Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.
P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Lietuvos 

' „ partizaną buities romanas 292 puslapią. Kaina $3.
Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atstminimaJ 
. 170 psl $3.06 
M. Oudolls, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233
V puslapiai ___l-------------------------------------------------------------$3.06
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto ISaldoms.

N A U J I E N O S,

1739 Š. Ęnlsted St- Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6106

$2.oe

“UZn KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
; ‘ LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

' Dr. ėveoa Oauparaa. ŽEMES 0KIO ŠVIETIMAS. Studija. Ulels- 
ts.Chieagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Uą: Sėmės Aklo švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
Ūkto švietimas Lietuvoje.

” Autorius savu žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su
griovę* gražiai išaugusią ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tatrta galėtu didžiuotis ir (Stūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms". 5

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Beturiu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po oa-

ttoMal lietuvlą daugumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
fese! parašyta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
totoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myu- 
mriTėvynel Uetuvaf.

Knygos 800 putiaptą su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 88.00.
Gaunama Naujienose.

©akį arte Money Orderi dusti tokiu adresu:
f- į NAUJIENOS

ifM M HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
* Gevg pinigus, tuojau Įmygą periuslim.

afekte

tačiau po tuo aš ir pasirašau. 
‘"Draugo” bal. 25 d. nr-ž 2 psi. 
yra strapsnelis “Ne taip yra, 
daktare”, kuriame man .priki
šama, kad aš “Dirvos” 14 nr-y 
netiksliai apskaičiavęs LF pel
nus. Pasirodo, jie didesni, ta-d

blino Unijos 1.569 metais Lietu
vos valstybė-' savo teritorija ir 
gyventojų skaičiumi buvo toly
gi Lenkijai. Gal su 10-12 mil. 
gyventojų. Atmetus ukrainie
čių ir baltarusių didžiumas — 
grynų, etniškų lietuvių turėjo 
būti apie 4-5 milijonai. Kaip ma
tome, — Lietuva priėš 400 me
tų turėjo beveik tiek pat gyven
tojų, kaip ir dabartinė.

Taigi, Lietuva mažėjo ne tik 
geografiniai, bet ir fiziniai, pa
sėkoje Liublino Unijos ir vėles
nių negandų: karų, sukilimų, 
emigracijų ir nutautėjimų. Ge
riausiu atveju tauta gal vos te
išlaikė savo egzistenciją. . Tuo 
tarpu lenkai — patrogubėjo ska- 
čiumi!

Pažvelkime dabar, kas' atsiti
ko Quebece po 1867 metu kon
federacijos.

Kaip žinoma, apie 65,000 pran
cūzų kolonistų atvyko i Naująją 
Prancūziją, kol ji priklausė Pran
cūzijos karūnai..

Prileidjiant, kad šie kolonis
tai biologiškai kalbant, padau
gėjo dešimteriopai per tuos 200 
metų iki Britų užkariavimo, jų 
galėjo būti 600,000, o gal ir 1 
milijonas, Įskaitant suprancū- 
zintus čiabuvius ir metisus.

Per sekantį šimtmetį iki šių 
dienų mes matome tautą, kuri iš
augo vir 6,000,000 žmonių. Tie
siog fenomenalu! Laike 'konfe
deracijos prancūziškoji Kanada 
augo ir klestėjo didžiuliais šuo
liais. Taigi, per tuos 440 metų, 
prancūziškoji Kanada padaugė
jo bent 100 kartų. '

spaudos pranešimą ten pat 
,psl. 5 sužinome, kad LF jau 
operuojąs 1,418,815 dol. kapi
talu. Jeigu tie pinigai būtų bu
vę padėti banke už 7.5 proc., 
tai 1976, m. būtų buvę gauta apie 
106,400 dol. kai iš tikrųjų, 
anot to straipsnelio, esą gauta 
tik apie 71,000 dol. Tų praras
tų 36,000 dol. mums gaila. 
Kiek prisimenu, 1975 m. buvo 
gauta tik apie 40,000. Aš nesu 
geras matematikas ar firiansi- 
n ink as, tačiau vistiek matau, 
kad daromas “monkey busi

ness”, kai seruose vis dar lai
koma apie 37 proc. pagrindi
nio kapitalo.

t
Apie lėšų paskirstymą prane

šimai. yra tokie bendro pobū- 
žio ir migloti, kad iš jų nesusi 
gaudysi, kam ir-kiek iš .tikrų
jų. teko. Spaudoje mačiau žin- 
nutę, kad LF lietuviškom kny
gom leisti yra skyręs 77,300 
dol. LF buvo inkorporuotas 
1962 m., t. y. prieš 15 metų, tad 
knygų leidimui per metus vi
dutiniškai teko tik apie 5,153 
dol. Tai labai mažai, tačiau ir 
tie nevisados buto vykusiai su 
naudoti.

Jau .rašiau, kad gerai buvo 
padaryta išledžiant P. Naujo
kaičio keturių tonų “Lietuvių 
literatūros istoriją”. Tačiau 
yra blogesnių atvejų. Sakysim, 
blogi'reikalai su Lietuvos isto
rijos parašymu ir išleidimu* 
Ne mažai pinigo buvo išleista 
“kontraktams” ir- vis rezulta
tų nematyti. Rodos, vienas Z. 
Ivinskio ruoštos Lietuvos is
torijos tomas būsiąs kada iš
leistas. Visa kita, pagal V. Kut 
kaus pranešimą “Draugo” 96 
nr-y, dar tik planuojama ir ta 
istorija “bus daugiau 1,000 pus 
lapių”. Pasiteiraukite ir suži
nosite, kad latviai čia išeivijo
je jau išleido Stockholme ke
turis savo’ istorijos “Latvi j as 
vesture” tomus, rašė- penki au
toriai, viso 2.906 <psl., kurie 
apima tik 1500-1920 m. laiko-

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 LIETLAr0S KRIKŠTAS, 
minkšti viršeliai, 52 psl.__ ______________ _____ $1.00

173b So. Halsted Street, Chicago, Illinois 80608

Į DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 1 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENŪS VEIK8JO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guvsen — MINTYS IR DARBAI, 256 psl., HečianČlus 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūplnimą- _ - -__________________________$1.00

Dr. A- J. Ginwn — DANTYS, Jų priežiūra, KveDtiw ir gružlį.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 debar tik  $100 
Minkštais virbeliais tik $X00 

Dr. A. J. Gutun — A U KITA KULTŪRA » ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą (spOdžiaL Dabar tik  $2.00 ; 

Galima taip pat uBIaakytl paltu, atsiuntus ėekj arba money orderj, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Klaidoms.______

_______ —

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. «0M8

lurpį. tad bus daugiau tomų. į
Dar blogiau, kad tų mūsų 

istorijai rašyti numrfty’ų auto
rių tarpe randame tokią neži
nomą garsenybę, kaip Dovidas 
Fainhauseuas (?). Gal tai bus 
tas, pats D. Fajnhauzas, apie 
kurį P. Čepėnas neseniai rašė 
“Tėviškės žiburiuose” (nr. 14), 
kad jį galima laikyti vadina- 

; niosios šiugždinės istorinės m<>. 
j kyklos atstovu, kuris, gyvendą 

* mas Lietuvoje ir spausdinda-
I mas straipsnius, nesiskaitė nei ar vėliau atkrito po vienos ar 
I su istoriniais faktais, nei su po Į . _L
1 sakiais, net išgalvojo bolševi- . .. , ... ,
Ikų politikai reikalingus įvy- 
kius. “Žinote, tokio “šiugždi
nės istorinės mokyklos” šlamš 
to ten anapus pakankamai pri 
gaminama ir galėtume čia be 
to apseiti.

Nevykęs yra ir V. Liulevi- 
čiaus “nauju metodu” sulipdy 

i va
dovais išeivių mokykloms, 
“Lietuvių tautos ir valstybės 
istorija” (1974), apie kurią 
man nežinomas J. Pėt-tis para
šė ilgą ir pamatuotai neigiamą 
recenziją: “Kaip žalojama Lie 
tuvos istorija” (žr. “Dirva”, 
1976 , nr. 8-11). Ir tas vadovė
lis buvo išleistas LF lėšomis. 
Tai jau per daug., žinoma, 
mūsų sąlygose sunku viską to
bulai padaryti, tačiau ir klai
dos turi rasti ribas. Kiek ten 
klaidtj pridaryta trumpuose 
skyreliuose apie folklorą ir se

tiesiog
baisu.

Aš ir žmona seniai esame 
LF nariai, davėme po šimtinę 
ir dar priedų įvairiomis progo
mis (pvz. J. Bačiūno, J. Aisčio 
pagerbiųjui). Tačiau kol LF 
bus tajp prastai tvarkomas, 
daugiau iš mūsų nelaukite nei 
cento, nors visus gerus užsimo 
jimus stengiamės paremti.

Dr. Jonas Balys 
1977.V2.

tome ir dar tik bepradedančius 
ir jau stipriai pasire škiančius 
fotografus. Neminint mūsų pro
fesionalų, kai kurie mėgėjų jau 
pasirodė ir amerikiečių fotogra
fų tarpe ar tai vietinio pobūdžio 
ar net ir valstybinio masto foto 
parodose.

Ir šiais metais, šeštoji lietu
vių fotografų išeivijoje darbų 
paroda įvyks lapkričio mėn. 11 
iki 20 d. Jaunimo Centre CJii- 
cagoje, Lietuvių Foto Archyvo 
globoje. Darant išvadą iš pra
eities, tai lietuvių visuomenės 
laukiamas ir stipriai remiamas 
kultūrinio veikimo įvykis.

• < • v

R. Bartuška

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

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

Gegužės 7 d. 8-10 vai. vak. i§ WLNR-FM 1063 stoties prasidės 
šeštadieninės programos. vit ca

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2&4b W. 71 bt., 
Chicago, IR. 60629. TeL 778-5374.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 26£T psl., minkšti viršeliai--------- ----- $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai --------- ------------ - ----------------- ...--------- --- —$1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISDUNIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai . $5.00

166 psL, minkšti viršeliai 1----- —----------------------------- ---------- $4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

1VERSA®

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

VERSAL
Į SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
f 1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608
C VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

C Įsteigta 1928 metais. Tel. 421*3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

■f
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Subscription Ratas
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
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$14.00 per six montns. $7.00 per 
chree months. Canada $30.00 per year; 
xner countries $31.00 per year.

| trims mėnesiams --------------
vienam mėnesiui --------------

- $7.50
- $2^0

Kanadoje: 
metams _____ —
pusei metu ----------------------
vienam mėnesiui ——.—

_ $30.00
- $16.00
. $3.00
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Prašome Amerikos lietuvius tuojau kreiptis Į sena
torius, užsienio komiteto narius, kad jie balsuotų už se
natoriaus Charles H. Percy paruoštą įstatymo projektą, 
kuris Amerikos Balsą (Voice of America) iš valstybi
nės įstaigos padarytų privačia teisingų žinių , tiekimo įs
taiga.

Iki šio meto šis klausimas buvo svarstomas senato 
užsienio komitete. Buvo kviečiami liudininkai, išklau
somi jų pranešimai ir ruošiamas įstatymo tekstas. Da
bar visi klausinėjimai jau baigti ir antradienį užsienio 
komitetas klausimą galutinai spręs. Svarbu, kad dar 
prieš antradienį užsienio komiteto nariai gautų'lietuvių, 
įvairių jų organizacijų telegramas, kurios prašytų ko
miteto narius priimti sen. Percy paruoštą įstatymo pro
jektą ir nepanaikintų Voice of America.

Jeigu kas nesuskubtų arba nepajėgtų paruošti ang
liškų telegramų (laiškais žinios perduoti jau nebus lai
ko)', tai prašome kreiptis į Amerikos Lietuvių Tarybą 
Chicagoje tokiu telefonu: 778-6900. Raštinė bus atdara 
šeštadienį, sekmadienį ir net pirmadienį. Iš jos galėsite 
gauti telegramų tekstus ir adresus telegramoms pasiųsti.

Lietuvių vedamai laisvės kovai labai svarbu, kad 
Amerikos Balsas nebūtų užgniaužtas. Reikia, kad jis ir 
toliau teiktų teisingas ir tikras' žinias pavergtiems mūsų 
tautiečiams.

Iš anksto dėkojame už talką.
» " Amerikos Lietuvių Taryba.

JAV LB (R) APYGARDOS 
ATSTOVĄ SUVAŽIAVIMAS

Priremkime savo petį
Kartais Washingtone reikalai slenka labai lėtai, bet 

kartais jie pradeda riedėti gana skubiu tempu. Vakar 
Amerikos Lietuvių Taryba gavo žinią, kad senato už
sienio komitetas, išklausęs liudininkus ir apsvarstęs gau
tą medžiagą, antradienį jau planuoja Amerikos Balso 
klausimą balsuoti.

Prezidentas Jimmy Carter, taupumo ar užsienio 
politikos sumetimais, yra nutaręs sustabdyti iki šio me
to teisingas žinias teikusią Voice of America įstaigą. 
Ilgus metus amerikiečiai teikė tikslias ir teisingas ži
nias ne tik apie gyvenimą laisvajame pasaulyje, bet ir 
apie svarbesnius įvykius pačioje Rusijoje.

Illinois sen. Percy visą laiką rėmė Voice of Ameri
ca. Jis žinojo šips žinių siuntimo įstaigos vedamą didelį 
darbą. Jis balsuodavo už reikalingas šiai įstaigai užlai
kyti sumas pinigų. Dabar jis nori, kad darbas nebūtų 
nutrauktas. Jeigu vyriausybė nenori arba negali toliau 
teikti žinių, tai sen.’ Percy paruošė įstatymo projektą, 
kuris Voice of America perleis į privačias rankas. Jam 
atrodo, kad galėtų būti sudaryta privačių žmonių ar or
ganizacijų bendrovė, kuri galėtų leisti Amerikos Balsui 
ir toliau siųsti žinias kiton uždangos pusėn. Sen. Percy 
žino siunčiamų žinių svarbą, todėl jis ir nori, kad iki šio 
meto vestas darbas būtų ir toliau tęsiamas

Telegramos turi eiti senatoriams, užsienio komite
to nariams. Illinois valstijos lietuviai ir jų organizacijos 
privalo telegramas siųsti į senatą senatoriaus Percy 
vardu, o kitų valstybių lietuviai telegramas privalo siųs
ti savo valstijos senatoriams. New Yorko lietuviai pri
valo savo telegramas siųsti sen. Jacob Jawits, ilgame
čiam užsienio komiteto nariui. New Jersey lietuviai pri
valo kreiptis į sen. Clifford P. Case. Ohio lietuviai ir 
jų organizacijos privalo kreiptis į sen. John Glenn, as
tronautą ir politiką. Rhode Island lietuviai privalo tele
gramas rašyti sen. Claiborne Pell; Iowa lietuviai turi 
kreiptis į sen. Richard Clark. Telegramas galima siųsti 
i.’žs’onio komiteto nariams senatoriams Howard Baker 
Jr. Robert P. Griffin, Paul Sorbanes ir kitiems.

Sen. Percy pajėgė įtikinti kelis senato užsienio ko
miteto. narius, kad Amerikos Balso iki Šio meto vestas 
darbas privalo būti tęsiamas. Jeigu valstybė nenori to

Š. m. balandžio 30 d. Lietuvių kan. V. Zakarauskas. 
Tautiniuose namuose Įvyko, džiai prašydamas Dievulio. 
JAV Lietuvių Bendruomenės! kad lietuvių<-tarpe 
Vakarų Apygardos atstovu su
važiavimas.

Dr. V. Balčiūnas atidaręs 
atstovų suvažiavimą, pasveiki
nęs atstovų suvažiavimą, pas
veikinęs ~ atstovus -ir svečius, 
pastebėjo, kad Letuvos oku
pantas įvairiais būdais sten
giasi mus įtraukti į savo pink-, 
les ir " apgailestavo, kad dalis 
mūsiškių į jų pinkles jau pa
kliuvę, ir jose narpliojasi.

Griežtai pasmerkė anonimi
nio pamfleto leidėjus ir platin. 
tojus. Stebėjosi, kad vienysi 
laikraštis rėkia, kad persekio
jami ok. Lietuvoje katalikai, 
tuo tarpu deda garsinimus, raį 
gindamas lietuvius eiti į jų 
demontruojamus filmus. Su 
okupanto agentais ar bendra- 
darbiautoj ais jojus bendravi- 

•mas negalimas ir neleistinas 
Lietuvos laisvę ginančiam lie
tuviui.

. J,garbės prezidiumą pakvies 
ti: Z. Danilevičius, V. Dargis, 
J. švedas, Adomaitis, K. Bobe
lis kun. Kuzminskas.kan. V. 
Zakarauskas, M. Gudelis, A. 
Kučys ir vėliau atvykęs V. Spe 
raustas.

Invokaclją-maldą sukalbėjo

nuosir-

įsiviešpa
tautų vienybė ir suteiktų lais
vę mūsų sesėms ir broliams, 
nešantiems sunkią rusų oku
pacijos vergijos naštą tėvynė
je. ' . . '

Prezidiumo pirmininkas dr. 
V. Pljoplys paprašė minutės 
atsistojimu pagerbti mirusius 
narius. Skaitomi sveikinimai: 
Alto pirmininko dr. K. Bobe
lio sveikinimą perdavė dr. Ši
mai tįsį' pastebėdamas, kad dak 
taras Bobelis asmeniškai nega

Turtuolių vaikai 
skurdžiai dvasia

TORONTO. “Super — tur
tuolių“ vaikai dažnai liek nu
kenčia neturėdami save tėvų 
draugystfe ir Vadovavimo, kad 
išauga “emociniais donibies”, 
kurie myli tik patys save, pa
sakė psichoanaljstas Dr. Roy 
R. Griaker Amerikos psichiat
rų sąjungos metiniame mitin
ge. Grįnker tvirtina, kad “auk 
sinio gheto” (milijonierių) vai 
kai yra kaip ir skurdžių, geto 
vaikai. Ir vieni ir kiti jaučia

| sveikino^ Iš Union pkr - Jo- JledlCHlOS nanjWIlOS 
nas Girdžmnas. 4

Apygardos Valdybos ■prane- Pirmoj pasisekimas 'atauginti 
I v naLx*akm. I naują organą . >

CHICAGO. Ameriko uro 
Jogų draugijos susirinkime Pal 
mer House , Chjcagoje urolo
gas Dr. Andrew C. Novak pa- 
darė pranešimą apj® išbandy
tą tchniką atauginti naują pūs- 

į ie senajai susitraukus. Seną 
medikų svajone atauginti nau
jus kūno organus seniesiems 

’ susidėvėjus ar sugedus yra tai 
į ką jie jau daro, pradėdami 

. ‘ nuo pūslės.
Procedūra žada gorus re-l „u0

. 1 nn/inli nncilaikvdarm na*

išimą, padarė dr. V. Balčiūnas? 
i Smulkiau papasakojo apie 200 
metų Amerikos sukakties mi
nėjimą. Buvo norėta šis minė- 

Ijimas įspūdingai atlikti. Buvo 
sutrikta net 27 organizacijos. 
Apgailestavo, kad šį minėjimą 

! Draugas i^oravo. Už skelbi- 
! mą pareikalavo 360 dol. čekis' 
I nurodytoje sumoje buvo pa-l 
siųsta. Bet vėliau bekį grąžino,i 
pranešdami, kad skelbimo ne-‘ 
dėsią. Į

Be to, teko sužinoti, ^adi 
Draugo' administratorius kum j 
Cinikas parašė “Journal Wis- zultatus, bet dar reikia toliau 
consin” redaktoriui AL Woz- į eksperimentuoti”, pasakė Dr, 
niak raštą, tvirtindamas, kad Ndvak.
Naujienos esą socialistiškos, 
gi dr. Balčiūnas norėjęs skel- sitraukusi pūslė yra prapiau- 
bimą veltui įdėti. Tai yra mg-! narna ir pasidaręs tarpas užde 
las ir nusikaltimas aštuntajam damas lopu, paimtu iš mem- 
Dievo sakymui “Nemeluok”! brano plėvės maišelio, kurs ap 
Be to, pranešė apie vasario 5 saugo karvės širdį..J 
d. pavykusį šaulių namuose 
bankietą. 1977 balandžio 3 d.
12s . lei aPltok"i apaugti ir kai pūs

lė jau yra suaugusi, tas lopas 
sunyksta ir pacientas turi at
naujinta ir padidinta pūslę.

Mokslininkai jau nuo 1920 
metų žinojo, kad pūslė kaip ir 
kepėnos gali ataugti, tik nje- 
kas jki šiol nesugebėjo išrasti 

teisėta’technikos, teikiaučos stebėti- 
Amerikos organizacija. Nieke- ną galimybę atsijauninti, kaip 
no nepasirašytas pamfletas nie dabar parodė sudėvėta pūslė 
ko nepakenkė. Priešingai muslDr. Novak ir jo kolegos moks- 
sustiprino. 16 vasario minėji-llminkai Clevelando Klinikoje 
mūose surinktos aukos pri- išbandydami “lopų techniką” 
plaušo Altui. Smerkė vaikų1 su gyvumais pasiekė sėkmingų 

rezultatų, kad jau beveik vis? 
pūslę galima atauginti.

Du pacientai turėję pūslės 
uždegimą, kurio pasekmė
je pūslės tiek sumažėjo, kad 
turėjo šlapintis kas pusė va

landos, dabar kai pūslėm atau
go, jaučiasi visiškai normaliai, 
pasakė Novak?

Procedūra tokia: senoji, su-

Tas lopas atlieka -dvi parei-
• gas: patarnauja šablonu pus-

rodą, kurioje dalyvaus ir lietu
viai.

Dr. V. Dargįs Centro Valdy
bos pranešime, pastebėjo, kad 
L. Bendruomenės organizaci
ja visai užbaigta. Gautas lei
dimas, atleidžiant nuo visų 
mokesčių. Tai ath t____

Vincąs Kačinskas perdavė 
sergančio Spaudos Įdubo pir
mininko p. Stravinsko sveiki
nimą. Rock fordo apylinkės 
valdybos narys p. šernas su 
sveikinimu įteikė 200 dol. su- 
maiv čekį. Chicagos skyriaus 
“Ramovenų" vardu A. Juške
vičius. “Krivūlės” — V. Pocius 
Raštu sveikino : Lietuvos -gen. 
konsule Juzė Daužvardienė. 
Bąlfo pirmininkė Marija Ru
dienė Dr. Z. Danilevičius, lin
kėdamas. eiti vienybės keliu jr 
kooperuoti su. Altu bei Bal- 1 
fu.Hots Springs lietuviai-pen- 
sininkai, prisiųsdami ir 109 
doJ. surinkti; aukų, tajp pat

siuntimą į pohtrukų kursus 
Vilnium Ragino rūpintis nau
jų apylinkių. steigimu. Reiškė 
padėką p. Brusokiehei už įdė
tų daug pastangų registruojant 
bendruomenę ir kitus darbus- 
Baigė, kad L.. B. sustiprėjo ir 
toliau nesulaikomai stiprės.

Apylinkių valdybų praneši
mai: Brighton Parko apylin
kės pirm. A. Abraitis, pranešė, 
kaapyl; nauiai;isteigta. Jautu- .s.rajo ° ..Sauliams

v. aariLj. ie p yra pn-i veituį -davimą gavo salės, 
jaučiančių ir net matenalei re; ■.
miaukiu dar tiek. Bet .pakol’ (Bus daugiau)

bodulį, prisilaikydami sau pa
našiu grupėse ir turėdami men 
ką dvasinių, vertybių nuovoką 
bei.savęs pažinimą. .

Grinker, turįs pareigas Mi- 
chiael Reese ligoninėje Chj- 
cagoje, geriausiai turėjo pro
gos pažinti, kentančius dėl per 
daug turto trečios gentkartės 
vaikus kiirių geneliai pasidarė 
milijonieriais. Tokie paprastai 
būna užauginnami tarnų •—tar 
naičių, mažai tegauna matyti 
savo tėvus, retai tegauna su
tikti charakterių, kurių pavyz
džiu norėtų pasekti, bet turi 
prieinamas dideles sumas pi
nigų ir yra apsupti draugų bei 
tarnų, kurie pinigą vertina la
biau negu visa kita. Tokių vai 
ku kontrolėje išleidžiama iki 
$10 ir $20 milijonų.“ ;

Griker sako, kad tokie pa
cientai yfa dažniausiai,. kaip 
psichiatrija juos vadina,- “nar- 
cistal’’ (nuo lėgendarinio jau 
nuolio Narcissus, kurs įsimy
lėjo pats į savo ai vaizdą van- . 
denyje), tuštybės pilni ir ne- 

Jurį noro nei supratimo apie 
artimo meilę, dėl.Jo nepajė
giantys turėti draugų ir arti
mų santykių.

.. ------------ ■.— i .

kas viešai į bendruomenę ne-
už

Iželis kalibras (Humming bird) | 
yra vienintelis paukštis,, galin- 
tis skrieti atbulas. Jo širdelė 
plaka 20 kartų dažniau už ŽmO-

liau žinių tiekti, tai to darbo gali imtis privatūs asme-: 
nys, bendrovės, ar specialiai tam tikslui sudaryta orga
nizacija. Sen. Percy yra įsitikinęs, kad toks dalykas yra 
galimas. Jis žino, kad Amerikoj atsiras grupė' žmonių, 
kuri norės tęsti iki šio meto vestą naudingą darbą. Už
sienio komiteto nariai pritars sen. Percy paruoštam įs
tatymo .projektui, jeigu jie matys, kad ir krašto gyven
tojai pritaria tokiai idėjai.

Prieš porą metų, kai visos sovietų propagandos 
agentūros savaip aiškino Helsinkio aktus, o į Amerikos 
įstaigas sulindę Maskvai tarnaujantieji sukčiai kartojo 
pagrindines sovietų propagandos teises, kad Lietuva 
parduota, ©.Helsinkio aktai patvirtino tą judošišką par
davimą, tai Amerikos Balsas perdavė dviejų lietuvių, 
buvusių Baltuose Rūmuose ir besikalbėjusių su tuometi
niu prezidentu Fordu, kad JAV Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą nepripažįsta, 
nes tai buvo padaryta sovietų prievartos' priemonėmis. 
Brežnevas dar nebuvo išskridęs į Helsinkį, visur sovie
tų spauda ir radijas kartojo Maskvos propagandą, o 
pavergti lietuviai, pasiklausę Dr. Bobelio ir Povilo Dar- 
gio per Amerikos Balsą padarytus pareiškimas, žinojo, 
kad Helsinkyje niekas Lietuvos neparduos ir pardavimo 
sutarties netvirtins. Tai žinojo Amerikos Balso besi
klausiusieji pavergti lietuviai, ši žinia iš lūpų į lūpas apė
jo visą pavergtą Lietuvą, bet to nežinojo kai, kurie Ame, 
rikos laikraščių redaktoriai, vietoj Amerikos Balso, 
klausę Maskvos pranešimus. -; ,

^a^kųnę^ųžsiejiįo . nąriųą. _ nąųždaiyti
Amerikos Balso, het perleisti visą įstaigą p^Smi bend 
rovei. ALTA prašė liudyti užsienio komitąUį o dabar 
prašo priminti senato komiteto nariams balsuoti už sen. 
Pėrcy paruoštą įstatymo projektą.
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shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates>

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

7%% 
7%%' 
6%% 
6%%

8.17%“
7.90%“
7.08%“
6.81%“
5.39%“

Cotoi under our wing? K 
Wb case whrf happen to you.

AAfe help your money 
put on more weight.

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.' . .
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, fust sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank 
interest rates -and money? It’s the į
easiest way to 
make thin money 
put on weight tn M
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DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO.TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-05-3 

Fox V ai ley Medical Center 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, FLGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Westchester Community klinikos 
Me d. ci nos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i> 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Trt.: 562-2727 arba 562-2728

Rex.; GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISiN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 Sb. Kedzie Aveu WA 5-2670

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

*- *■

TEL. — Bš 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. Vi JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas apsakomas 12 vai.

FK. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

'Tikrina akis. Pritaiko akinius ir . z -
“contact lenses”

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGO6 
GINEKOLOGINE CMt*URGlJA 

6449 S®. Pvlcdd Rd. (Crowfwd 
Medical Building). Tat. LU 5-6446 

Priima Ligonius pagal susitarimu- 
Jei neatsiliepia, skambinti -374-8004,

| Motinos paveikslas!

IBuvo Amerikos ir Ispanijos 
karas. Prie Manijos salos plau-

; kioįo priešininkų laivai. Jie
I buvo pasiruošę kautis.
• Viename laivė atsitiko štai 
kas: i

Vienam jūrloiukui į vande-l 
nį įkrito švarku^. Jūrininkas p 
norėjo šokti į vamlenį švarko, 
bet jį sulaikė viršininkas, ku-

.. _ . . . .Iris griežtai tą žvgį uždraudė,dinami svogūnai, žirniai, salo- .. , . . į . ... , . ... Nebuvo tam tinkamas laikas,tos, špinatai, morkos, buroke-1
11 ai ir ridikai, o vėliau—saldieji. Tačiau jūrininkas perbėgo 
kukurūzai, pupelės, pamidorai, į laivą ir įšoko į vandenį iš ki- 
pipirai ir salierai..Taip pat anks- ' los pusės. Panėręs jurininkas 
ti sodinamos įvairių augalų ir, po laivo apačia išplaukė į ki- 
dekoratyvių medžių sėklos.

ITadžtaje birželio persodina
mi kopūstų ir kalifiorų daigai, 
taip pat žydintieji kopūstai, di
džiosios pupelės, įvairių rūšių ar
būzai bei dyniai ir agurkai. Pa
baigoje birželio prie pamidorų ir 

čia buvo ne naujiena. Mississippi Popelių įsmeigti kuolelius, visą

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

* Pusei viso pasaulio žmonių vožemls, bet ir sėjami bei so- 
ryžiai yra pagrindinis maistas. 
Tų tėvynė yra Indija. Arabai iš 
ten juos atvežė Europon. Bet 
labiausiai ryžiai buvo branginai 
mi senovės Kinijoj ir Japonijoj. 
Seniau kiniečiai sveikindamiesi 
^akydavo ne “kaip tau sekasi“ 
ir panašiai, bet teiraudavosi “ar 
ta valgei ryžių?” Japonijoj bu- 
o statomos šventovės ryžių die
vaitei ir. ruošiamos pamaldos, 
-rašant gero ryžių derliaus. Iš 
Europos ryžiai atkeliavo kartu 
>u "kolonistais Amerikon. Bet jie

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai. antrad. nuo Į—po pietų, 
ketvirtad.Tntto o—1 vai. vak.

r Ofiso fctleL: 776-2880 
fįauįas rez. telef.:- 448^5545 

- ------- - * - . -

DR. VYT. TAURAS
į 'GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

Bendra 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 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAL  
Aparatai - Protezai. Mėd. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2»50 West 63rd St., Chicago. III. 6062'.
Telef.: PRospecf S-50Ž4

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY ftluuS ueuiNrČIA 

4443 WEST 63rd STREET
Telefone!: PR 8-0833 If PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ū 
Gene Driship krautuvė •

THE DAISY STOPP 
9918 Southwest Hwy,’ Oak Lawn, 

Tel. 499-U1Š

r fcX KRAUSTYMAI

Leidimą) — Ptlne apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R E N A S 
T»l. WA 5-8063

Apdr«u»t»» perlcrauttym** 
ii |v*ir*v 4t*tvmp. 

'ANTANAS VILIMAS '

“ — — - — -------------------------

Trt. 376-1 882 »rbi 376-59%

—.

' SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 

149® Hl. A. K 

Llstuvfv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Tolof.t HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

į CHICAGO, ILL. 60639

upės pelkėse a5go skanesni lau
kiniai ryžiai. Jiems pribrendus, 
indėnų moterys surinkdavo var
nas ir džiovindavo ant patiestų 
odų. Kai išdžiūdavo, tai prasi
dėdavo tikroji šventė: rinkdavo
si kariauninkai šokti ir šokinėti, 
kol ryžių stagarai būdavo su
malti į miltus ir iš jų išskirti 
baltutėliai ryžių grūdai. Lau
kiniai ryžiai yra gaunami tik 
kai’ kuriose delikatesų krautuvė
se.

•' Finansininkas ir valstybi
ninkas Bernardas Baruchas 
buvo visos eilės JAV preziden
tų patarėju ir pažino visus žy
miausius pasaulio asmenis. 94-to 
’o gimtadienio proga reporteriai 
klausė, kas yra .reikšmingiau-1 
has tos eros žmogus? Baruchas 
iemš taip atsakė: “Reikšmin- 
riausias šio amžiaus žmogus yra 
•ysmuo, dirbantis savo darbą 
kiekvieną dieną. Motina, turin- 
i vaikų ir laiku atsikelianti pa
ruošti jiems pusryčius, ir tvar
kingai išleidžianti į mokyklą, 
tuo yra žmogus, švarinantis gat
ves— be jo .mūsų aplinka būtų 
leįmanoma. Jis gali būti Neži
nomas kareivis. Milijonai žmo- 
Aitl...” ‘ -r

© Gydytojai suskaičiavo net 
''03 galvos skausmų priežastis, 
■aivos skausmus d-ažiliausiai su

kelia nuovargis, aukštas kraujo 
spaudimas, blogas regėjimas, 
nervų ligos. Skausmus sukelia 
Smegenų kraujo indelių perdi- 
ielis įsiteinpimšs arba susitrau
kimas. Labiausiai, tai iššaukia 
pyktis ir susijaudinimas. Kai 
kurie yra alergiški tam tikriem 
kiaisto produktams: kiaulienai, 
'ienui, šokoladui bei kitiems. 
Teista, kad nuo minimu valgių 
kauda ne pilvą, bet galvą. Daž
nai pasikartojantis galvos skaus
mas yra ženklas, kad organizme 
:as nors yra negerai. Atsiradus 
ralvos skausmams, reikia stebėti 
itsiradimo priežastis ir kreiptis 
gydytoją. ,

9 Siekiant ihažinti kriminali- 
lius nusikaltimus ’FBI dif. Cla- 
ence M. Kelley pataria: 1) Pra
nešk policijai^ bet kokius vanda- 
izmo reiškinius. Jiems sustab
dyti,- policijai reikia turėti duo
menų ir žinių. 2) Dviračius ir 
ritus daiktus laikyti užrakin
us. Nesaugojami ir neužrakin

ti daiktai yra vagišiams kvieti
mas vogti. 3) Matomose vietose 
hašinoj nelaikyti vertingų daik
tų ar paketų. Geriausia jiems 
meta yra pagažinėj. Laikyti ma
iną užrakintą. 4) Moterų dideli 
-ankinukai yra masalas vagims 
r plėšikams. Eidamos j gatvę, 
moterys turėtų apsispręsti ir be 
•eikalo rankinukų nesinešioti, 
keikalingiansiems daiktams nau
dojant kišenes. 5) žinoti polici
jos, gaisrininkų ir greitosios pa- 
*elbos telefono nr. Chicagoj šauk 
ti-911.

Darbai sode ir darže

* ; W1-^1 A:
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saule Ir skydas yra Vieipats, malonę ir garbę Jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84rtl.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
mu viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsim* dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Vin fino, kad mirtis yra žiaun b palietu kiekvUnę. Bat kur yra mi
rusieji? j fę klausima knygutė "Viltis po mirties", kurtę gausite
noenokamai. kasykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th 5TRtfET. CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA*

tą pusę, pasiėmė švarką ir tuo
pačiu kelta vėl sugrįžo į laivą, girnai. Dėja, kas reikia pripa-

Viršininkas, kuris buvo jū-

laiką stebėti, ar neatsiranda ken
kėjų.

Sodinimo, auginimo ir sudoro
jimo eiga bei įvairūs patarimai 
yra Chicago Depart, of Hu
man Services leidinyje “Neigh
borhood Farmer’s Planting 
Guide”. /

Chicagos Istorikų Draugijoj, 
prie Clark ir North Ave., gegu
žės 14 d. 1-4 vai. Ann Koepke 
aiškins apie prieskonių augalų 
auginimą ir akivaizdžiai rodys, 
kaip juos naudoti gėrimams, 
sriuboms ir maisto paruošime. 
Suaugusiems dalyviams reikia 
mokėti $1, jaunuoliams 50 c., 

'pensininkams 25 centai.
. - —- M. Miškinytė

žinti, kad tokia galvosena- ne 
rininkui uždraudęs šokti į van> visuomet išlaiko ir kritiką, ką 
tienį, pamatė jį visą šdapią, [’patvirtina ir daug kartų di- 
belaikantį rankose švarką, nuo į išminčių pasaky ta tiesa, 
kurio bėgo vanduo... • į kad "Žmogus yra taip-senas, 

Jūrininku kariui gręsė di-.kaip jis pats jaučiasi. “Bet ne- 
delė bausmė: jis nepaklausė 
įsakymo karo laiku.

Mažeika S' Evans

Sėkmingas sodininkas ir darži
ninkas stengiasi laiku atlikti 
darbus, nes nuo to priklauso ge
ri rezultatai.

Gegužės mėnuo yra pats dar
bingiausias laikas, nes ne tik 
paruošiamas bei tręšiamas dir-

suimtas Jr pristatytas achniro- 
ui — laivyno Jviršininkui.

Visą laiką, kai jūrininką kal
ino, jis stovėjo tylėdamas. Tik 

lai kai admirolas jo paklausė, 
iodėl- jis viršininko įsakymo 
nepaklausęs, suimtasis atsakė:

— Aš, būdamas karys, su
prantu, kad labai nusikaltau, 
•nepaklausęs savo viršininko 
sakymo-, bet. .i aš turėjau tam 
svarbią priežastį: švarko kiše
nėje buvo mano motinos pa
veikslas, kurio ’aš jokiu būdu 
nenorėjau nustoti...

Senas admirolas pagalvojęs 
ištiesė pasiryžėliui ranką ir ta
rė:

— Tu laisyąs,£nors ir peržen 
gei karišką drausmę.

Ir atsikreipęs į visus kitus, 
admirolas pridėjo:

— Žmogus, kuris yra 
labai prisirišęs prie savo 
tinos, be abejojimo, bus 
sus karys ir sayo šaliai.

taip 
mo- 
nar-

šaulių rinktinės valdyba
Vytauto Didžiojo Šaulių rink

tinės valdybą sudaro: Vladas Iš 
ganaitis (pirmininkas), Stase 
Cecevieienė (moterų vadovė), 
Pr. Tomkus (vicepirm.), P. Pa- 
dvaiskas, j. Mackonis, A. Bal
čytis, lg. Pocius, J. Pocius, J. 
Sasnauskienė, Pr. Aglinskas, J.
Petrauskas, F. Kasparas, J. Pla- 
takis, J. Skeivys, Pr. Eigeiis, K. 
Milašauskaitė, Pr.Januša, B. 
Petronis, J. Gurevičius^.31. Dap
kienė, A. Gustuf, L. Vitkus, J. 
Yla, J. Jasaitis, J. Vaičiūnas^ C. 
Gėnutis, V. Džiuvė, P. Stulga, 
fc Jakštas, A. Bendoraitis, A. 
Vengrys, J. Gabrius, J. šiugždi- 
dis, A. Brinas, V. Petronienė, St. 
Palekasr. Rinktinės kapelionas 
yra kun. Antanas Zakarauskas. 
Rinktinės garbės teismą suda
ro: A. Budreckas, J. Tričys ir F. 
Gurevičienė. Kontrolės komisi
jų: J. Blažys, J. Kreivėnas ir P. 
Beleckas. J. J.

Laimingi te, kuriems moli
uos perdavė sživp neišdilslamą 
paveikslą! ’ '/

Arėjas Aritkauskas

St FEftRSBURG, RA, . ’ * >
- ALTO pirmas piknikas

Kol j^uni visi vergiškai dirb 
darni kėlėme bendrąją produk 
ei ją? rūpestingai "taupėme, ma
nydami gražiai gyventi ir sa
vo darbo vaisiais naudotis se
natvėje, o kada susilaukėme 
tos senatvės, nuomonę pakei
tę įsitaigojonie savijautą, kad 
jau esame per seni gyventi 
taip kaip tada manėme.'Atseit, 

jSavo laisvu noru atsidavėme 
pasyviajai nuolaikai — sustn-J

nuginėylina tiesa yra ir ta, ka-d 
sustingimas yra tiesus ir trum
piausias kelias į Anapilį.

Kur noras, ten ir galia, o 
kur galia ten nėra ir kliūčių. 
Pavyzdžiui: Sekmadienį, bal. 
24 d. puikiame Seminole par
ke, prie švaraus vandens, kur 
antys plaukioja ir medžiai ža
liuoja, tyriame ore įvyko sėk
mingas I— pirmas šio sezono 
St. ' Petėrsbūrgo ALT'O sky
riaus piknikas, nežiūrint lie- 
taus į tamsių debesų, gaubian- 
čių visą dangaus sklausta. x

— Važiuojam, . pamaniau, 
lietus ar ne. Ir neapsivilta. De
besys greit pranyko ir skaisti 
saulutė nušvietė visą parką, 
nuteikdama dalyvius linksma 
nuotaika' ir, žinoma, visi links-, 
miausiai laiką praleidome, o 
kas norėjo ir gana drąsos ir 
sveikatos turėjo, galėjo sma
giai polkutę ir valcuką prie 
lietuviškos muzikos pašokti.

Už geras pasekmes, auką, 
triūsą ir darbą tenka padėka 
ir garbė valdybai, nariams-šei- 
mininkėms už vaišes, būtent: 
pirmininkui dail. A. Piūkštte- 
lei, jo žmonai, p. p. Kleivams, 

į p. p. Valauskams, p. p. Ple
piams. p. p. Bacevičiams, p. p. 
Acams, p. p. Stuikiams, p p.l 
Kairiams. Dr. Va lien ei, p. Gal į 
vydienei, p. Lutkichei, p. Ba- 
kutienėi, p. Kinduriehei.

SUSIRINKIMŲ

Laidotuvių Direktoriai

4330-34 So. California avenue
C. Telefonas: LAfayette 3-0440

AIDAS
f

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741-1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO su- 
sirinkimas Įvyks penktadienį gegu-; 
žės 16 dieną Bataan salėje. 4046 So.! 
Western Ave. Pradžia 1 vaL popiet. į

Visi nariai ir norintieji būti na
riais kviečiami atsilankyti. Bils daug 
pasitarimu ateities reikalais.

Po susirinkimo vaišės. A, Kalys

TIVAS m SONUS
MARQUETTE FUNERAL -HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
' Telef.: TOwnhali 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

• Varlė ausi] neturi: jos gir
dėjimo nervai jungia smegenis 
sii akimis.

•ALAXY

i

OURS & II RAVEL

141 LINDEN STREET. WELLESLEY. MASS. 02181 (617) 237-5502

Vienos savaitės kelione i Lietuvą, 
Dviejų savaičių kelionės į:

* LIETUVĄ
* AUSTRIJA
* BAVARIJA (V. VOKIETIJA)
♦RUSIJA • '

VIENOS SAVAITES KELIONE Į HETUVĄ 
Balandžio 14-21 d._$829

Gegužės 5-12 d.......... ..........'..$829
Gegužės 12-19 d._______ ^,.$829

— 6-šIOS NAKTYS VILNIUJ, l-NA DIENA KAUNE 
Rugsėjo 16-23 d................... $829
Rugsėjo 27—spalio 4 d. ..„..$829

iv Spalio 6-13 d......... L.... ...... $829
blEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į UeTUVĄ, AUSTRIJĄ, BAVARIJĄ (VOKIETIJĄ)
ŠEŠIOS NAKTYS VILNIUJE, TRYs NAKTYS VIENOJE, KETURIOS NAKTYS MIUNCHKNE: : l
« ' Gegtfffe 20—birželio 3 &.ji079 Liepos 7-21 d......... ............$1199 .

Liepos 14-28 d. ......... .L_ $1199
Birželio 16-30 d. —  —$1199 Rugpjūčio 11-25 d.  .......... $1199

Chicagiečiai gali kreiptis į ANN t*AULIKAS, tel. (312) 581-0089. j

‘W

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

' tJirekiorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR naktL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
į: TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone; • YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave~, Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

T . GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ’
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

Rž public 7-1213
Virginia 7-667X

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 74J11
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vice

11 PM & 11 PM

REAL ESTATE

Suvalkiečiu dėmesiui

TeL 775-3175

PAVARDft ER VARDAS

2625 WEST 71 STREET
Tek 737-7200 arba 737-8534

NAUJIENOS, 
1739 South Hoisted St 

Chicago, IIL 60608

REIKALINGA MOTERIS padėti vir- 
ūvėje ir prie baro 5 dienas savaitė- 
e. Teirautis' nuo 1 iki 6 vai. popiet.

TeL 944-9741.

KELIONĖS Į
LIETUVĄ

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

l^il Frank Zapoli* 
B2O8’/a W.v5m St.

GA 4-8654

INSURANCE 
parenkam

O Siunčiu--------------  doL Naujienų prenumeratai, JubiHejfaik
vajam proga paremdamas lietuvišką spaudu

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas d-vi savaites susipaži 
nimiri nemokamai ir be jokių jaipareigojimų.

7234 W»»t North Av«nu« 
Elmwood Park, llllnol* 60635 

Ar»a Coda 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas • 
2646 WEST 69th STREET

Tvief.: REpublic 7-1941

oai Austin 
TeL 421-61U0.

— Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri įvyks š. m. gegužės mėn. . 7 d. 
3 vai. p. p. Chicago Savings and 
Loan Assoc, patalpose, 6245 So. 
Western Ave, Kviečiame visuo
menę ir organizacijas skaitlin
gai dalyvauti; ’ * (Pr.):

—Jūrų šauliu švyturio kuopa 
Detroite ši savaitgalį švenčia veik 
los dešimtmetį. I minėjimą eks
kursiniu autobusu vyks Gen. 
Daukanto ir Klaipėdos kuopų jū
rų šauliai taip pat Vytauto Di- 
dziopo Rinktinės šauliai.

—Dave Adomonis iš Oak Lawn 
apylinkės išrinktas St. Xavier ko
legijos Studentu tarybon ypatin
giems reikalams reprezentantu.

— Dr. Laimutė ir adv. Liudas 
Šmulkščiai paaukojo penkiasde-

FLORIOA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous namo In Soufbarn Building 

Regional Office Cameo Tower Btdld-

atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
asmens istorija. Knyga gausiai ilTu-

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TaL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Skvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

— Tėviškės parapijos Sekma
dieninės mokyklos mokiniai daly 
vans Sofijos Barčus radijo pro
gramos sekmadienio laidoje, ge
gužės 8 d. 8:30 vai. ryto Motinos 
Dienos proga.

— Aplankysime Sunny Hills, 
Floridoje. Skrendame gegužės 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
informacijų teirautis: New Yor
ke V. Beleckas (212) 282-6440, 
New Jęrsey J. Zubavičius (201) 
381-3198,5 D. Dulaitis, Detroite 
(313). 549^6878, 4. Mikonis, Kiel 
velar.de (216) 531-2190, M. Kie- 
la, Chicagoje (312) 434-9655,

i I « v (Pr.į
MISCELLANEOUS FOR SALE 

{vairūs Pardavimai

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. ^17,000 
pajamų.

ERDVOS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės'.

i

3 BUTAI ir biznis^ gera. transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas viri 
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. §12,000.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie. j

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20.0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie-: 
nam pirkėjui,.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo ■ 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais? 
Kaina $5,500 už akrą.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave* 

TeL 927-3559

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos.' 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija^ su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart. i

AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 
apačioj, 4^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai

— Važiuojame i Floridą. Yra 
2—3 laisvos vietos. Suintere
suoti kelione prašomi skambin
ti Viktorui 247-4377.

WANTED old glassware, old furni
ture. Tiffany lamps, oriental carpets 
antiques of all' kinds.

Call Catry: 342-5^66

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuvišką įstaiga ' ?£*

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

TeL 818-367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

TAISAU NAMUS 
, IR VISKĄ NAME 

Tdefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

tuviškų reikalą renes**. ' t
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* matema — $30.00, puael mafų — $1CM, 

teima mėn. — tt_50, riorum mėn. $3.00. Kifo«o JAV rtotocc mrtwm 
— $26.00, pusol mrty — $1A00, vienom mėn. — «žJC. VBJonJo*.

— ^31JX) motom*. $u«lp«žlnlma( riunžlomo Mrveft, n^m^komoL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Aukštos kokybės narnas. Prie Michi
gan ežero lietuviu mėgiamoj Michia
na Shores, Mich., apylinkėje.

Ant kalvos prieš Michigan ežerą 
19 butų dideli? našias su priėjimo 
teisėmis prie ežero, 22.500 kv. pėdų 
žemės ploto su vaismedžiais, gėlynais, 
teniso aikštele ir kitais įrengimais 
bei patogumais. Gilus artezinis tekan
čio vandens šulinys. Tik 1.5 vai. ke
lionės iš Chicagos centro Daug įren
gimų ir priedų ištaigingam ir pato
giam gyvenimui, įskaitant šaldytuvą, 
virimui ir kepimui krosnis, skalbimo 
:r džiovinimo mašinas. Prašome kreip
tis i Leo Stein Chicagos telefonu:(312) 
254-3800.

SAVININKAS PARDUODA Chica
nos Marquette Parke, prie 68-tos ir 
Campbell. 5 bdta po 4 kamb. mūrą su 
3 mašinų garažu. Visikas labai gera- 
ne stovyje. $750 mėn. pajamų. Pra- 
’oma $54.500. Rašyti:
RAM Company. P.O. Box 5130. Pom- 

oano Beach. FL 33064.

ei baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
SEKMADIENĮ 1—5 VAL.

.' 2918 W. 43 St.
butų mūras, po du miegamuosius. 

Mūro garažas. Kaina apie 40,000. ’ 
BUDRAITIS REALTY. Tel. 767-0600

BY OWNER.
■ 8 ROOM BRICK BUNGALOW
Š. NEWLY REMODELED
■ 4 bedrooms, 3 baths, roomy. For
mal dining room, living room, garage 
finished basement, woodburning fi
replace, wet bar. plus extras.
: High 60’s. 5454221

Venezuelos Lietuvių Draugija 
rengia Motinos Dienų šį šešta? 
dienį, gegužės 7 d., 7:30 vai. va
karo, šaulių salėje, esančioje 
43-čioje* gatvėje, prie Artesian; 
Bus pagerbtos inotinos.Visi sve
čiai, turintieji - bilietus, prašomi 
laiku atvykti.
Venezuelos lietuvių Draugijos 

Valdyba . (Pr-):

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

HELP WANTED — MALI'
Dcrbloinkv' RcHrU

Amerikos lietuvių dienrtša 
am Ir atliekant bdtfma pa 
biirnif Naujienų platintmo

JAUTIENOS tvirtai atovl Ir kovoja už Ltetaroa ir parai Sctrrta Itifra. 
aeidamoa ir seridėdiaoc į atndėrim n okupantais cr jų Įf*iv*

Chicago, III. 60629 
312-434-9655

— arba —

, Įvairi apdrauda
BUTU NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — FEMALE 
' Darbininkių reikia

NAMŲ SAVININKAI!
Jei neturite daug pinigų, bet norite 

taisyti arba pagerinti savo namus už 
grynus pinigus ar terminuotus mo- 
kėjimus. šaukite Mr. GALASINSKĮ.

• Tuckpointing ir siding
• Staliaus darbai
• Dažymas ir dekoravimas
• Stogų dengimas ir taisymas
• Cemento ir kiti darbai

PAUL GALASINSKĮ, .

— Juozas Bielskis iš Chica
gos šio mėnesio pradžioje iš
vyko į Oklahoma City, Okla
homa valstijoje. Prieš išvyk
damas, lank’ėsi Naujienose r 
jas užsisakė iki šių mėtų pa
baigos. Malonu buvo su juo 
susipažinti ir palinkėti geriau
sios sėkmės naujoje gyvenvie
tėje. Gerų žinia apie nauja skai 
tytojų skelbiame visiems pre
numeratoriams ir platinto
jams. Platininio vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos' su-, 
sipažinimui 2 savaites nemo
kamai.'

— Juozas Baužys South Holt 
land, Ill., pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą^ o savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $16 
dovana Mašinų fondui. Po $4 
atsiuntė ponia Bronė Arminas

— Kazė Brazdžionytė šian
dien, gegužės 7 d., 8-10,-val. pra 
dės šeštadienines “Lietuvos Ai 
dų programas iš WLNR, 106.3 
FM stoties. Bus skaitoma ra
šyt. Alės Rūtos .kūryba ir ki
tos meno ir kultūros aktuali
jos, taip pat pramoginė plokš
telių muzika.: šiai .ir kitoms 
K. Bfazdžionytės programoms 
priimami skelbimai ir prane
šimai tel. 778-5374.

SAVININKAS PARDUODA 4 mie
gamų namą su 1% vonios ir centrali
niu oro vėsinimu netoli 73-čios ir St. 
Lotfis. Tel. 778-0791.

PERRY PLAZA NOTEL
1007 Perk Ave., Hot Springe, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožanal, Say.
Kambariai ir kitchenette vienetai
Spalvota TV, šildomas maudymo-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DtMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. L A U R A 1 T I S , 

r 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^775

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KĖJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACLTŲ KREIPTIS Į
MAINTENANCE MECHANICS

For plant ių heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background o£ 
conveyor systems, overhead cranev 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required, 4 
" R. LAVIN & SONS, INC. x

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

KAUjULNOS palaiko riste Hetariq demoknttnee gnipee, Ju bendrtr 
djo ir remia Tisų lietuvių bendruodu* darbus bei tiksint.

MAUJ LeNOS atstovauja tyliąją beturiu dengimą itale pesfanettao, reto
rikos ir poltinių flhniių įsikala. Jos yra visiems Idomids, naudingos 
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 Jubiliejiniu metu proga 
stelbdama platinimo vajų kreif1 ’ ' ................... ...

pirmūnu pavyzcStials užs 
grandinę tolimesniems darbams

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 & Paulina St. 
j ' (Town of Lako) .

Dažo namus iš lauko Ir U vidaus. 
Garbes garantuotas.

Skambinti YA 7-!)107
STASYS ŠAKINIS į

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vlenlnteH ^**^8X7 
IUotavĮ lailirrtnką jįjĮ, 

Chica$o> “

^jLNORMANĄ
*g«k?URŠTEINA

263^82® 
*26 (įataiffao) ir

677*8469 
(bato)

gegužes 
laimėjo 14, 468 ir 0774, spalva 
mėlyna. Grand Prix traukime 
laimėjo 05, 11, 23, 2167 ir 41218, 
spalva mėlyna.

— Demereckas išrinktas LB 
\Viinn|K.-go skyriaus pirmininku, 
Marius Timinennanas — 
pirm, ir jaunimo atstovu 
Strikaitis — sekr., J. Drianavi- 
ėius—inž., V.šerkšnys ir T. Tim- 
mermanienė — Lietuvių Fondo 
reikalams, Monika Vinkutytė, P. 
Bagdonas irv V. Stankevičius — 
valdybos nariais, S. Ramančiaus 
kas, V. .Januška ir V. Rutkauskas*

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1% vonios, $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng; 
tas beismantas, garažas. $32000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas, 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43.900.

TVARKINGAS 3 bųtų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS., su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas,, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

iš Richmond Hill, NY, ir ponia 
Makauskas iš Clarendon Hills, 
Dėkui už gerus linkėjimus, 
ankstybų preJiumeratų pratę
simų ir už aukas.

| — Jonas Šiaučiūnas, patrio
tinių organizacijų veikėjas ir 

Į Alto valdybos narys iš Cicero, 
pratęsdamas prenumeratų, at
siuntė penkinę Mašinų fondui. 
A. F. Brashy iš Beverly Sho
res, Ind., ir D. Giedraitis iš So. 
Bostono atsiuntė po du dol. už 
kalendorių. Cicero apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
vieneryems metams, bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
už aukas ir už dėmesį. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi lie
tuviai kviečiami į jas atkreip
ti savo asmeniškų dėmesį, ge
rai su jomis suųpažinti ir pa
reikšti savo asmeniškų nuomo
nę jas užsisakant.

— Dainavos Ansamblio rū
pestingai paruošto muzikinio 
veikalo “Kūlgrinda” pastaty- 
ma bus gegužės 7 d. 8 vai. vak. 
ir gegužės 8 d. 3 vai. popiet Ma
rijos aukšt mokykloje.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
510,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda; 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — Ed 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudų organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

Naujienos 
(Pr).

SLITTER OPERATOR
STAINLESS STEEL ’

For leading stainless steel service
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

CORP.
5819 W. Ogden Ave.

Cicero. Ill.
656-7650 . 4-

MACHINE TOOL REPAIR
Must be experienced overhauling 

Machine tools — Mills — Lathes — 
Grainders—Radial drills. Also know- 
legde for hydraulics. Top salary and 
benefits depending on ability and ex
perience. - - ‘

BALL MACHINERY
939 W. LAKE ST. 738-1108

—' Aleksas Laikūnas, Clev- 
land, Ohio, plaCnimo vajaus 
proga tapo Naujienų prenume
ratorium, užsisakydamas jas 
vieneriems metams taip pat 
ta proga įteikdamas penkinę 
jų paramai. Naujasis mūsų 
skaitytojas p. A-. Laikūnas yra 
žinoma asmenybė, Amerikos, 
Lietuviu Tautinės

FACTORY į
WORKERS . ...:

We are now accepting applications 
for oūr 3 PM 
7 AM shifts.

We seek qualified men and women, 
U. S. Citizenship or Green Card re
quired. _
, Apply in person 8 AM to 11 AM 
or 1 PM to 4 PM. 5

(Mon. thru Fri.) <
HOERNER WALDORF
4200 S. Pulaski j

. Chicago, IIL

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

GEGUŽĖS 1 IKI GEGUŽĖS 8 — $ 995.00 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO 4 — $1089.00 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės Ir 
pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.
į kainą įeina visa transportacija iš Chicagos,' ir viesbuičai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

M aritiS Kiel a /

Atsiminimai aplel- 
, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
e. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

-e- Pedagogo ir vadovėlių au 
toriaus a. a. Domo Veličkos 
penkerių melų mirties sukak
tis bus minima gegužės 2JK d. 
Jminįmo centre. Velionis bu
vo Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto pirmūnas ir pirmasis 

| įo direktorius, 
i

—Chicago Policijos DeĮtari
me litas skelbiu įvairių daiktų 
viešų išpardavimų gegužės 21 
d. 10 vai. ryto Chicagos amfi
teatre, 4200 S<>. • Halsted St;, 
šiaurinėj salėj, įėjimas pro ant 
rus vartus iš kiemo. Daiktus 
apžiūrėti ghlipia gegužės 20 d. 

.2-4 vai. *5

DOVANŲ PREKĖS BET KUP
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
se 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,

GERIAUSIA DOVANA ;
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Joons Kapečimlcas, SIAUBINGOS DIENOS, 
džiaut Lietu1 
lose Vokietij

Juozas Kapačinslcat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesnių] 
kuriančio ir patvariai įs 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

čIKAGIETtS JSPODtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1JQ. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ŽoUenko. SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, 
tariaus pastabumą neapgauna Intuaisto Ir agitpro] 
nžmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, įni

Prof. P. PekaricIH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studiją apie prūsu Ūkimą. 
Kaina S2.

Vincas XemalH*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAST S JI. 
84 paL Kaina $1 JO.

Rie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSt, 17S9 $«. HALSTBO ST-, CHICAGO. H.U Wt»

Jono Valaičio parašyta ir iš-į 
leista apysaka “jaunamartė’’: 

Sąjungos Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūkį- 
veikėjas ir Spaudos bendrovės.ninko sodyba, j a būtis su vestu-1 
“Viltis” pirmininkas, geraf pa- vinėm apeigom, dainom ir ktJ 
žįstus lietuviu gyvenimų, poli- Gaunama adresu: Jonas Valai-- 
tikų ir įvairius jos niuansus, tis, 1822 S. 49 Avenue, Cicero,: 
taip pat lietuvių spaudą ir jos-60650. Tel.: 652-0312.
vargus. Dėkui už dėmesį, pre- Kaina su persiuntimu paštu; 
numeratą ir už auką. $3.75. ! ‘ (Pr-)i

I Kipro Bielinio paminkhj $taty- 
■ mo reikalams. Taip pat K. Bie

linio fondui auk.oįo:_K. ^erepėka 
$10. Antanas Luneckas $5, ir Ni- 

Illinois valstijos loterijoje kodeinas Abtxmias $5. Aukų rin- 
d. Bonanza traukime ‘ kėja Elena Lazauskienė visiems 

dėkoja. Vajaus komiteto pirmi
ninkas vra Juozas Skorubskas.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

maujibmm, CWCADO b, ILL— Saturday, įMajr 7» 1977

velar.de

