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GAUSUS IR DARBINGAS CHICAGOS I
RALFO SUSIRINKIMAS

. 'te. . ■ •- ■■ ■• į■ - - . %., ■ •-

Valdybom išrinkti Mackevičius, Repšys, 
Hofmanienė, Blažys, Kareiva ir kt.

Praeitą sekmadienį, geg. 2 d. 11:30 vai. ryto Balfo Marquette. 
Parko skyriaus pirmininkas J. Mackevičius trumpu įvadiniu žodžiu 
pradėjo Chicagos Balfo susirinkimą. Pirmiausia atsistojimu ir 
susikaupimu buvo pagerbti mirusieji skyriaus nariai.. Prie garbės 
stalo buvo pasodinti kleb. kun. A. Zakarauskas ir Balfo centro 
pirmininkė Marija Rudienė.

Susirinkimui pirmininkauti 
buvo pakviestas žinomas Balfo 
veikėjas p. Dzirvonas, o sekreto
riauti buvo pakviestas p. B. Hof
manienė. Klebonas kun. A; Za
karauskas tuojau ^perskaitė 
trumpą invokaciją. *

Balfo pirmininkė Rudienė nuo-

1S VISO PASAULIO
Airija Britanijai daug kaštuoja 

LONDONAS. — Dėl smurto 
veiksmų, sužeidimų, medžiaginių 

.................................„„v,- nuostolių šiaurinėje Airijoje per 
širdžiai pasveikino susirinkimo septynerius metus Britanija iš- 
dalyvius ir dėkojo už įdėtą dar- m°Rėjo $314 milijonų ir dar $120 
bą ir aukas artimui. Praeito su
sirinkimo protokolą perskaitė G. 
Giedraitytė................. ■ A

Pirm. Mackevičius informavo 
susirinkusius apie praeitais me
tais atliktus darbus. Valdyba bu
vo susirinkusi posėdžio 5 kartus 
ir aptarė aukų rinkimo reikalus. 
Vienas susi rinkipaas vyko su 
jaanąūs ir 
net 47. Be to, buvo surengta vie
na gegužinė:

Iš kasininko J. Blažio praneši
mo paaiškėjo, kad praeitais me
tais iš rinkliavų ir kitokių šalti
nių Balfas turėjo. $14,553.58 pa
jamų. Tuo pačiu metus jis tu
rėjo $14,100.45 išlaidų. Susirin
kimo dieną ižde buvo $584.45. •

Pirmč Mackevičius padėkojo 
kleb. kun. A. Zakarauskui už lei
dimą prie bažnyčios pravesti 
rinkliavą, kuri davė per $1,200 
ir kun. Tfakiui už jo bažnyčioje 
pravestą rinkliavą, kuri davė per 
$470. * ~'

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė Vinciūnas. Vi- 

- si pranešimai patvirtinti ir pa
dėkota už įdėtą darbą.

Išrinkta šios sudėties nauja 
valdyba- L Mackevičius, J. Sas
nauskienė, G. Giedraitytė, J. 
Blažys, K. Repšys, L Hofmanie
nė, E. Kregždys, A. Kareiva ir 
J. Skeivys, į revizijos komisiją 
išrinkti J. Čepaitis, P. Vinčiū- 
nas ir K. Povijaitis. 

J) . e

Pirmininkaujantis p. Dzirvo
nas padėkojo susirinkusiems už 
gausų dalyvavimą (Iš 1,000 Bal
fo narių, dalyvavo vos per 40. 
Susirinkime matėsi kan. V. Za
karauskas, Dr. A. Rugienė, dail. 
J. TriČys ir p. D. Tričienė, J. Ja
saitis, reg. Bendruomenės pirmi
ninkas J. Bagdžiuš, Sibiro kan
kinys J. Kreivėnas ir kiti Bal
fo nariai. Valerijonas Šimkus 
taip pat tarė padėkos žodį už vi
sokeriopą talką ir aukas. Cipri- 
jonas Genutis padarė kelias nuo- 

' traukas.
* Parapijos sporto salėje vykęs 

susirinkimas užtruko 2 valandas. 
Jis baigtas Lietuvos himnu.

K. Paulius

milijonų kompensacijoms ’ ne
baigta tebėra teismuose. Tero
ro veiksmuose, kurių galo dar 
nematyti, nuo 1969 metų rugpjū
čio, kuomet1 “Airių Respublikos 
Armija” pradėjo savo teroro 
veiksmus, daugiau kaip 1,600 
žmonių abiejose Airijos dalyse 
ir Britanijoje užmušta ir apie

Vėsus '
Saulė teka 5:45, leMMaef 7:41

Tikisi rinkimais išspręsti krizę

ROMA. — Politikieriai tikri, 
kad nauji parlamento rinkimai 
Italijoje įvyks birželio 20 dieną. 
Aldo Moro ministeriu kabinetas 
atsistatydino praeito penktadie
nio naktį, o šeštadienį preziden
tas Giovąnni Leone paleido par
lamentą. Leone tai-padarė po to, 
kai Italijos aštuonios stambes
nės politinės partijos pareiškė, 
kad metais anksčiau rinkimai 
beliejfa rienintelė viltis suda
ryti tvirtą valdžią sunkioje ęko- 
riominej'e padėtyje esančioje 
Italijoje.’

Ginkluota tranzito palyda 
Rodezijoj

SALISBURY. — Rodezija pir
madienį atidarė vienintelį kelia 
į Pietų Afriką. Tas 178 mylių ke
lias tarp Fort Victoria ir Belt- 
bridge buvo uždarytas balandžio 
18 dieną, kai juodųjų naciona
listų partizanai nužudė tris Pie
tų Afrikos turistus ■ ir’susprog-. 
dino traukinį lygiagrečiai su tuo 
keliu išvestame geležinkelyje. 
Apsaugoti nuo teroristų, tranzi
tas tuo keliu lydimas ginkluotos 
sargybos. Ginkluoti konvojai 
tikuojami pasieniais su Mozam- 
bikus, kur keliai yra terorizuo- 
bik, kr keliais yra terorizuojami 
jami iš Mozambikos pusės.

Padarė kaip šventasis Raštas 
liepia

WINDSOR, Colorado. — Vie
nas 20 metų amžiaus jaunuolis 
pats nukirto ar piūklu nupiovė 
savo dešinę ranką ir peiliu iš
dūrė savo dešinę akį. Nugabe
nus į ligoninę daktarai bando 
jo ranką vėl prisiūti. Vaikinas 
pasisakė tai padaręs, kadangi bi
blija liepia. Jo namuose rasta 
atskleista biblija, mėsai piauti 
peilis ir pjūklelis, ir kirvis. Bib
lijoje parašyta, jei tavo dešinė 
ranka ar akis gundo, nuplauk 
ją ir mesk šalin, nes geriau pra
žudyti vieną kūno dalį, ne kaip 
kad yjsas kūnas turėtų būti įmes
tas t pragarą. * ' ’ ’

RINKLMA1.PATRANK0MSGAUD ŽLANT. . ■ - ■
Libano naminiame kare per 13 mėnesiu 
virš 18,500 užmušta, 40,000 sužeista

BEIRUTAS, Libanas. — Dvejopa veikla Libano sostinėje iš
tisą sekmadienį -nesiliovė, tai patrankų gaudimas ir kandidatų Į 
prezidentus bei jų rėmėjų kampanija.

Musulmonų kairieji ir krikš
čionių dešinieji kautynes sekma
dienį atnaujino Beiruto komer
cijos distrikte. ir uoste, kurios 
greit išsiplėtė į priemiesčius ir 
į Libano kalnus. Per praėjusias 
24 valandas mažiausiai dar 100 
žmonių,buvo užmušta ir 250 su
žeista. Trylika mėnesių trun
kantis civilinis karas Libanui 
jau kaštavo daugiau kaip 18,- 
500 žuvusiais ir 40,000 sužeis
tais.

• Rodezija karo 
išvakarėse

Politiniai stebėtojai mano, kad 
•Rodezija stovi prie civilinio ka
ro slenksčio. Esą, juodieji par
tizanai joje jau veikia.

Rodezija yra priversta ir mi- 
nisteris pirmininkas Smithas jau 
yra paskelbęs, visuotiną mobi
lizaciją. Tuo būdu Rodezijos ka
riuomenė turėtų 55 tūkstančius 
kareivių, kurie galėtų apginti da
bartinę Rodezijos egzistenciją. 
Tačiau stebėtojai mano, kad per 
ilgesnį laiką Rodezijos jėgos iš
sisemtų. ' • ’. ‘

Kisingeris, sėdėdamas Afri
koje; pareiškė, kad geriausia bū-.

Abudu kandidatai į atsistaty
dinusio prezidento Sulaimano 
Franjieh vietą Raymond Edde 
ir Elias Sarkis, nepaisydami vi
są dieną .ąėsiliaujančios šautu
vų ir artilerijos dvikovos, tęsė 
kampaniją; rinkimų dienai, kuri 
įvyks tšį šeštadienį. Kandidatas 
Edde, , kurst yrą remiamas socia
listų vado Kamai Jumbįatt, ta- tų išeitis, jei Rodezija, tarpinin- 
rėst su krįkščionių valdomo ry- kaujant Anglijos buvusiam mi
tinio Beiruto politikos lyderiais, ’ nisteriui pirmininkui AVilsonui, 
o Sarkis, kurs yra centrinio ban
ko gubernatorius, diskutavo su 
politikieriais kairiųjų valdoma
me Beiruto vakariniame sekto
riuje.

visus ginčus išspręstų derybo
mis.

Rockefelerio
nuomones

Sen. Goldwateris ir viceprezi
dentas Rockefeleris kaikuriais 
atvejais sutinka nuomonėmis. 
Abu mano, kad Reaganas klysta, 
iškeldamas Panamos kanalo 
klausimą politinių rinkimų me
tu, kad Reagano tvirtinimas, jog 
Panamos kanalas yra JAV nuo
savybė yra nteisingas, ir kad 
Reaganas ruošia dirvą partiza
niniam karui Panamos kanalo 
zonoje, sakydamas, kad jis nė- 
siderėtųr'd^PaiS«rnt>šJ i’--*’;

Čikagos vanduo 
neturi asbesto

Sen. Jacksunas 
traukiasi

WASBINGTONAS, — Pra
nešamą, kad sen. Jaj&sonas pa
sitraukia iš aktyvios rinkiminės 
kampanijos. Oficialūs tuo klau- 
•imu pareiškimas bus padarytas 
paties Jacksono. Šeatle, Jackso- 
no namuose.

Tai nereiškia, kad senatorius 
atsisakė nuo prezidentinės kan
didatūros, bet tik pasitraukia iš 
rinkiminės kovos. Vieni jo arti
mieji sako, kad senatorius trau
kiasi būdamas antroje eilėje tar
pe kitų kandidatų, kiti tvirtina, 
jog pinigų stoka privertė jį taip 
pasielgti.^

Sen. Jacksonaš paėmė sen. 
Humphrey metodą — nedaly
vauti aktyviai pirminiuose rin
kimuose, bet pasilikti preziden
tiniu kandidatu ir pasiduoti de
mokratų partijos konvencijos at
stovų malonei. Kitaip sakant, 
jei atstovai kurį nors jų išrinks 
tikrais kandidatais į preziden
tus, jie. kovos.

Žuvo žmogus norėjęs 
nugalėt gėdos sieną

BONA, Vokietija, — Rytų Vo
kietijos komunistų valdžia pa
tvirtino, kad ant sienos tarp 
dviejų Vokietijų žuvo žmogus, 
bandęs nugalėti automatinius 
šautuvus, įrengtus išilgai visos 
sienos tarp Rytų ir Vakarų.

Vakarinės Vokietijos valdžia 
pareiškė Rytų Vokietijai protes
tą ir paskelbė, kad komunistų nu
žudytasis Michael Gartenschlae- 
ger, 32 metų amžiaus, buvęs po
litinis kalinys Rytų Vokietijo
je, prieš ketvertą metų buvo iš
leistas į Vakarų Vokietiją, pra
eitą šeštadienį žuvo “Gėdos sie
nos” mirties zonoje. Tai buvo 
Gartenschlaegerio trečias žygis 
į sienos mirties zoną tikslu iš
montuoti automatinius šautuvus.

VAŠINGTONAS. — Ameri
kos gamtos apsaugos tarnyba 
balandžio 30 -d. paskelbė, kad 
ji ištyrusi vandenis rado as
besto nuosėdų Bostono, Fila
delfijos, Atlanto, San Francis- 
ko ir Seatlc miestų geriamaja
me vandenyje. Asbesto nera
do Čikagos. New Yorko, Dal
ias, Kansas City ir Denverio 
geriamajame. vandeny.

Gamtos apsaugos tarnyba 
vienok mananti, kad šie davi
niai nėra patikimi ir todėl rei- 
kulinga tn]imė»oių tyrinėjimų.

Carteris pirmauja
Demokratų partijos kandida

tas į prezidentus Carteris, kaip 
Time žurnalo statistika rodo, su
rinkta Yankolovičiaus organiza
cijos, pirmauja visoje Ameriko
je ir jeigu dabar būtų pravesti 
prezidentiniai rinkimai, tai Car
teris surinktų 48% visų balsų, o 
prez. Fordas tik 38%. Statisti
ka buvo surinkta dar prieš Tek
saso pirminius rinkimus, kur pr-e 
zidentas prakišo Reaganui.

Carterio pažiūros

Pasak laikraščių Newsweek 
International ir Connecticut Pu
blic Information Network, Car
teris būtų priešingas įstatymui, 
kuris išskirtų privačias mokyk
las ir nebūtų valdžios palaiko
mos. Taigi jis neuždarytų durų 
Italijai, jei joje laimėtų rinki
mus komunistai.

Be to, jei jis būtų išrinktas, 
jis pakeistų visus vyriausybės 
narius naujais asmenimis įskai
tant ir sėkr. Kisingerį, bet kai
kuriais atvejais jis jį pasikyię&j 

' tų pravwti. derybas..

NORI PADĖTI ATSITIKUSIEMS
KRAŠTAMS SUSTIPRĖTI
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Kisingeris susitarė su Kenijos, Zaires, 
Tanzqnijos, Liberijos ir Zambijos vadais

NAIROBI, Kenija. — Sekretorius Henry Kisingeris, atskridęs 
iš Senegalijos ir pasitaręs su Kenijos užsienio- ministeriu, pareiš
kė, kad jis yra pasiryžęs steigti 10 bilijonų dolerių, tarptautinį 
fondą, kuris padėtų atsilikusiems kraštams sustiprinti savo pra
monę, gauti daugiau pajamų ir prisidėti prie tarptautinės pre
kybos. Savo mintis sekretorius dėstė Afrikos užsien io ministe- 
riams ir išaiškino jų pageidavimus.

Apnuodijo LSD 
“vaistais”

FOWLER, Calif. — Sekma
dienį įvykusiame mokinių para
de buvo apnuodyti haliucinacijas 
sukeliančfais narkotikais,, ku
riais buvo užtaisytas geriama
sis vanduo ar minkštieji gėrimai. 
Iš 100 mokinių devyniolikai bu
vo reikalinga daktaro pagalba.

Daugumas gėrimu apsinuodi
jusių turėjo didelį galvos skau
dėjimą ir jautė nepaprastą bai
mę. šaukdami, nežudykite! vai- 
^i...bajįdė bėgti. Apsinuodijimo 
efektas truko apie 3 iki’4 valan
dų. Dr. Norman, kurs gelbėjo 
apsinuodijusius, konstatavo, kad 
tik LSD narkotikai panašius 
simptomus sukelia.

Visi mokiniai buvo 13-15 me
tų amžiaus. Apsinuodijimo efek
tui praėjus, visi vaikai sunor
malėjo be jokių neigiamų pa
sekmių.

Žydai remia Fordą
WASHINGTON AS. — Atsisa

kius toliau rinkiminėje kampa
nijoje dalyvauti Jacksonui ir 
Humphrey, kurie yra žydų fa
voritai, žydai dabar pakrypo 
prie prez. Fordo kandidatūros, 
nežiūrint, kad Fordas draugiš
kiau flirtuoja su arabais ir žada 
nepasirašyti padidinto Izraeliui 
pagalbos įstatymo.

Prez. Fordas kovo mėnesyje 
susitikęs su žydų vadais išaiš
kino savo pozicijas, kurie po to 
pradėjo pasitikėti prez. Fordu. 
Manoma, kad kokie 38% žydų 
balsuosią už prez. Fordą. Car
teris esąs jiems nežinomas. .Jie 
jo prisibijo.

Naujas ginklas
LONDONAS. — Nato organi

zacijos karinės jėgos yra išdir
busios naują povandeninius lai
vus naikinantį įrankį — bombą, 
kuris mestas iš oro, sakysime 
lėktuvo, tiksliai patąiko į po 
vandeniu plaukiantį atomine jė
ga varomą laivą ir jį sunaikina.

Iki šiol iš lėktuvų paleistos 
torpedos ne visada kliudydavo 
laivą, nes laivas galėjo zigzagais 
plaukdamas išsisaugoti.

WASHINGTON AS. - Sąry
šyje su apmokymo metu nukan
kintu vienu jūrininku, Amerikos 
gynybos sekretorius D. H. Rųms- 
feldas įsakė patikrinti visą Nau
jokų apmokym.0 sistemą.

Valstybės sekretorius rengia
si kreiptis į Jungtines Tautas, 
kurių vadovybėje turėtų veikti 
dešimties bilijonų bankas, duo
dąs paskolas rimtus projektus 
turinčiom ir dirbti pasiruošu
siom tautom. Jis yra įsitikinęs, 
kad jam pavyktų įtikinti dides
nius bankus ir turtingesnes va
karų valstybes, kad palengvintų 
sudaryti stambų banką pasko
loms duoti, pakelti gyvenimo ly
gį Afrikos tautoms.

Šiuos planus sekretorius ap
tarė su prezidentu Kenyata ir ki
tais pareiškimais, -kurie savo ke 

.specialią^ 
tais pareigūnais, kurie savo Se
kretorius aplankė kelias Pietų 
Afrikos valstybes, betyrinėda
mas susidariusias ekonomines są
lygas ir ieškodamas kelių padė
čiai pagerinti. Atrodo, kad Af
rikos valstybės yra susidomėju
sios šiais Kisingerio planais, jos 
pilniausiai jiems pritaria ir lau
kia galimai greičiau pradėti dar
bus pramonei pakeiti.

Pirmadienį sekretorius Keni
joje pasakė trečiąją savo kalbą 
Afrikos tautoms.

Sekretorius buvo nuskridęs į 
Tanzaniją, kur jis buvo šiltai 

: priimtas, kur valstybės vadai 
laukia pagalbos krašto ūkiui iš
judinti iš mirties taško. Savo 
laiku aTnzanijoje buvo planų su
ruošti “gilią revoliuciją”, bet re
voliuciniai atbalsiai neduoda 
duonos ir kitų pagrindinių pro
duktų. Vietos gyventojai yra pa
siryžę imtis bet kurio darbo, jei
gu kas nors tas dirbtuves orga
nizuos ir mokės už darbą.

Sekretorius ilgėliau buvo ap
sistojęs Zambijoj. Zairėj, Libe
rijoje ir Senegalijoje. Dvi pa
starosios valstybės pilniausiai 
pritaria sekretoriaus planams. 
Liberija ekonomiškai geriausiai 
stovi. Liberijos priešakyje jau 
seniai stovi keli vadai, kurie tu
ri nuovoką apie krašto pramonę 
ir prekybą.

Savo nepasitenkinimą pareiš
kė Šri Lankos užsienio ministe- 
ris. Jis kalba, kad Kisingerio 
planas tiktai pratęs “imperialis
tų dominavimą”. Vietoj 10 bi
lijonų, jis siūlo sudaryti 6 bili
jonų fondą, kuris supirkinėtų 
kavos kakavos, cukraus, arba- y 
tos, stipriom virvėms džiuto, 
medvilnės, gumos, švino ir va
rio. Jis norėtų, kad tas bankas 
pigių kainų metu supirktų šių 
medžiagų atsargas, o kai jos 
brangsta, tai turimas atsargas 
mestų rinkon. Iš kur jis galė
tų gauti 6 bilijonus, tas pla
nuotojas nepasakė.
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I - mbęrt, dirbęs 
universitete atsako 
h paduodame.

; Didžiosios Britanijos karalienė Elzbieta II balandžio 20 dieną 
minėjo savo 50 mėty sukaktį, bet oficialu? minėjimas atidėtas bir
želio mėnesiui/kai bus geresnis oras ir britai galės pasidžiaugti su
kaktimi, suruošdami šviežiame ore šokius'ir pasilinksminimus.^

Jau pasiųsti pakvietimai vi
siems Kanadoje esantiems lie
tuviškiems stipresniems meni
niams vienetams, chorams, an
sambliams, tautinių šokių gru
pėms pakvietimai. Laukiami at
sakymai. '

Kaip žinoma, 22-ji Kanados 
Lietuvių. Diena įvyks Š. mr. spalio 
mėn. 9-10 dienomis, padėkos sa
vaitgalyje. Todėl jau dabar pra- 
šomi visi;Kanadoj ir JAV esan
tieji lietuviai atkreipti dėmesį 
ir 22-je. Kanados. Lietuvių Die
noje, dalyvauti. , . (-

Alkoholis ir asmenybės menkysta sutartinai veik
dami ardo mūsų šeimas. Gyvenimo tiesa

nįmu ligoninėje. Jai atrodo, kad 
kad Petras nevertina jos dar
bo, nors jos uždarbis yra nau
dingas šeimai, bet nebūtinas. Ji 
labai bijosi, kad Petras- neimtų 
vėl gerti ir ją varginti. Jei taip 
atsitiktų, ji sakosi,' būsią baig
ta su judviejų vedybiniu, gyve
nimu.

Petras sveria 25 svarais ma
žiau negu turėtų. Jis mano, 
kad svorį numetė dėl neregulia
raus valgymo ir dėl per pasku
tines dvi savaites nedavalgymo. 
Kitais atžvilgiais Petras ir Ja
ne yra fiziškai sveiki. Buvo mė
ginta Petrą įjungti į AA drau
giją (Alcoholic Anonymus).’ Jai 
irgi buvo patarta tvarkytis, 
jungtis *f. Alamon. Abu atsisa- 
(jungtis T Alanon. Abu atsisa-

einanti 
šeima

22-sios Kanados Lietuvių Die
nos 'komitetas, kovo mėn. 25 
dienos posėdyje aptarė įvairius 
besiartinančius Lietuvių. .Dienos 
reikalus, reklaminių plakatų pa
ruošiamą, L. D. leidiniui skelbi
mų ir sveikinimų rinkimą, įvai
rių darbų — komisij ų. sudary
mą įr iŠ Kanados federali-

Grasinimas žmonos atsiskirti 
— dar vienas jo atmetimas1 Pe
tro galvoje sukelia pagalbos sto
kos, beviltiškumo ir neapykan
tos nusiteikimas. Jis, matomai, 
Stengiasi .paneigti ir sulaikyti 
savyje savo užsipuolimus, vienok 
tie užsipuolimai pasireiškė nusi
minimo reiškiniais: svorio meti- ’ 
mas, nemigą ir nenumaldomu 
rūpesčiu. Ir Vėl — šaknys jo: 
nusiteikimo randasi jo santy
kiuose su savo;tnotina. Tik toks 
dabar skirtumas, kad jis dabar 
užspuola savo žmoną. Daugiau 
apie tai — sekanti kartą.

I 'šv ą.da., Matom, kąd alko
holizmas šeimoje nėra papras-

net organizacijose atkalbant lan
kytis lietuvių gražiausiame pa
sirodyme McCormic Place ; su
rengtame dar žmonėmis likusių-, 
jų mūsiškių minint šio krašto 
200-tą j į minėjimą) yra dar žmo
nėmis netapusių, bet atsakingo
je vietoseatsiradusiųjų elgesiai, 
i Kitokia elgsena jie nepajėgia 
žmonėms prisistatyti. Varnas 
visada varniškai kvarksi, Todėl, 
mūsų pareiga visose vietose, ypač, 
atsakingose.— šeimoje, spaudo
mu-organizacijose — palaikyti 
tik galimai, bent . pakenčiamai, 
žmoniškus saviškius. Už tai mes 
patys kalti esam, kad -mūsų tar
pe bujoja minėtos pikžolės. Tik 
tapkim taip stropiais daržinin
kais kultūrinėje dirvoje? kokiais 
mes rodomės savo pieveles ap
karpydami, patręšdami. — ir 
mūsų kultūrinė, padangė .pasi
puoš kūrybinga aušra. Ne tik 
alkoholiką gydydami, --beti-iri-jo 
žmoną bei visą visuomenę tvar-į 
kydami mes imsime valančiškai 
blaivėti ir kitose srityse kultū
rėti. Tik šalinkime - gydykime 
pelus, nors kviečių kailyje užsi
slėpusius, iš savo tarpo ir sa
vo tarpe — tada lietuvis galės j 
didžiuotis lietuviu esąs.

Pasiskaityti. Mind and Me-1

trimis Tik atrodo, kad
Janė laiko Petrg kitų — ketvir
tu vaiku ir ji jaučiasi pavargu
si augint vaikus. 'Ji nepapras-
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nyba užsiimdavo — smuklėje 
pardavėju būdavo^ Prieš metus 
jis įsigijo nuosavą smuklę ir ją 
atnaujino. _ 4 v ' i

Jo žmona Jane yra iš ketu
rių šeimoje vaikų vyriausioji. Ji 
lankė parapijinę mokyklą ir bai
gė gailestingų seserų mokyklą, 
turi registruotos gailestingos 
sesers (R. N.) diplomą. Jos tė
vas, atsargon išėjęs policininkas 
ir pasitaisęs alkoholikas buvo; vi
sada šiurkštus ir griežtas. Jos 
motina buvo drovi ir pamaldi. 
Prieš šešis metus Jane grižo į 
vietos ligoninę gailestingos se
sers pareigoms. Pajėgi ir su
mani būdama ji prieš du metu 
pakilo iki vyresniosios gailes
tingos sesers vietos ir pilną lai
ką ten dirba.

L. K. V. “Ramovės” Montrea- 
lio skyriaus metitiiš narių susi
rinkimas įyyko kovo 28:d.:šau- 
lių bustifiėjė.'**■'*'" ; : : t
''Susirinkmą htidarė ' skyriaus 

vald. pirmi P? Keturka. Susi
kaupimo minute; buvo ■ pagerbti 
žuvę uaž TnėfuvOs laisvę;
• .. * . -■ . . .--h. : . ,

Susirinkimą pravedė J. šlau- 
čiulis,. sekretoriayo,^. ęabrys. 
Išklausyta vald. pirm, ir revi
zijos ,kom. pranešimai, šiuo me
tu skyriuje yrą 30 narių ir ka
soje virš 200 doĖ Paaukota Li
tuanistinei mokyklai 20.dol. ir 
Tautos Fondui 30 dol.
- gyriaus 20 metų gyvavimo 
sukakties paminėjimas 'nukeltas 
į sula’ūktfs 25 metus.

Susirinkimas valdybą ir revi- 
zjos komisiją vienbalsiai perrin
ko selęąnčiai kadencijai. '

• Susirinkimui pasibaigus pa
sivaišinta. .; J. g.

B®

RAMOVENAl SVARSTO 
, PROBLEMAS

. • Tą seiiĮią-s New Yorke gydąs 
gydytojas;; rašo,, kad jam nėra 
-galimybės .psį.ehjškai padėti Pet
rui ir Japei; atsakančių^ būdu. 
Petras .neturi paskatų ..(motiva
tion) sustojimui .gerti vien dėl 
io paties sveikatos.. Jis ketina 
liautis girtavęs dėl jo žmonos 
•Janes grasinimo jį pamesti. Jis 
dabar laikinai liovėsi girtavęs 
ir ėmė gerai miegoti ir valgyti. 
Taip pat atrodo, kad jis kartais 
yra nusiteikęs tartis, su gydy
toj u.. Tas New Yorkę. gydyto
jas klausia mediciniškoj spau
doj- specialistą-jišięhįhtrą, kaip 
jis galėtų tai šeimai, padėti.

Talka pacientui:padėti 
saupačianF

Psichiatras prbf. John P. Lam
bert, AL- D. štai kaip atsako .mi
nėtos šeimos tvarkymo reikalu, 
minėtam New Yorka gydytojui.

Kadangi tamsta esi tęs šeimos 
gydytojas pey ilgesnį laiką — ga
li geriausiai talkinti jiems padėti 
sau patiems. Kuo geriau gydy
tojas sųprąn^_ kasoje šeimoje 
darosi, - tįo lėngviąu jis gali ap- 
^tarti^U^^^^dymo p$mą^

Tamstos aprašymas labai ge
rai apibūdina keletą dalykų, ku
rie vyksta šeimoje. Yra visai 
aišku,, kad abu Juodų — Petras 
ir Janė yrą baimingi (anxiuos) 
ir netikri (insecure). Nors. Pe
tras yra visų pirma pacientas 
(alkoholikas), mažai kas bus pa
siekta, jei Janė irgi netaps, pa
ciente — nesiduos gydoma. ’Bū
tų labai naudinga žinoti, kdip 
jiedu kalbasi vienas' su kįtu. 
Reiktų sužinoti, kiek viėnas' 
klauso, ką kitas jam sako. At
rodo, kad juodu abu vienas ki
tą supranta, bet atrodo nejau
čia, kiek jis ar ji prisideda ar 
padidina judviejų tarpe kylan
čius nesusipratimus. Kiekvienas 
iš jų meta kaltinimus kitam. 
Atrodo, kad nuo jaunystės — iš 
tėvų jiedu Įgavo nusiteikimus 
kaltinti kitą dėl atsirandančių 
šeimoje nesutarimų.-..

< . c
Piktumas ir užsipuolimas turi 

šaknis auklėjime

Mira mečio BA LEO pu mminko.
♦retaio J B. k/ivgra

Kanados Lietuvių 
Diena Monrealyje

handle gett>iggereyeryyear. .
Zip Code's thaonly way we've kept 
ujjwith-it” < ’K ,

Norbert Jj Rafcusek / |#

dideli puslapiai, dauy nujD.tra.ukii
i viršeliai $4.00. minkšti — $3.00

k irk vienam lirluvnp. vpac ^rfu.H^roui (veriao- 
’bėjui. siuntusiam siuntinius j Voku-lija ir*k) 
irias Knygą pasiusime adresatui. ,e* prisiu
si irha Mnnev Order j tokiu a<ire^u

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto la’svė ir lietu- 
gerhuvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atstminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai isikurusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruoia 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGfETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskinjnkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 nsl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą

O Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu 
vą įspūdžiai“ Iliustruota foto nuotraukomis 331 psi $3 00.

D Kuraiti, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
loriaus pastabumą neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražio stiliumi

Vinos Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS, 
doriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00.

Vincas Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
64 pel Kaina $1.50

Šie ir kiti laidiniai vra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. MALSTED ST CHICAGO, ILL. 60601
• darbo v«l*ndr»rni« arb* p«<h» *r

žėhs atliekamu tinkamu' elgesių 
vyresn iųjų, atkritiiš nuo dabar
tinio žmogaus gagančiams — Y 
pragarui, dabartinis žmogus ta
po blogiausiu tvariniu ant že
mės : jis žudo tėyą-motiną, jis 
kankina sieros rūgštimi už
pila savo žmoną jis skęsta 
degtinėje bei rūkaluose... ir jokio 
išsigelbėjimo niekas nė nemė
gina patiekti. ‘ Friešingai, jau 
kalbama apie negimusiųjų žudy
mą,- šlykštynės viešas, krimi
nalą, ■ girtavimą, rūkymą... kaip 
mūsų gyvenimo normalius apsi
reiškimus. Tikrumoje .tos ir ki
tos niekšybės (gerų darbų boi- 
kotavimąs net prie 'bažnyčios,' .dicine, Vol. 2/No. 4, jMay 1975

Air Mail’Bcw.
5. Always put your Zip Code on yot 

So people can copy it down. TTc

Prie skyrybų 
alkoholiku

Gyd. J. D. iš New Yorko 
kai’> aprašo alkoholiko šeimą ir 
prsGo patarimo, kaip jai jis pa
eiti galėtų.

Jo 45 metų vyriškis pacientas! 
skundžiasi sekančiai: — “Aš ne-' 
noriu, kad mano 25 metų vedy
binis gyvenimas niekais nueitų. 
?'ano žmona ketina mane palik
ti. Ąš išsigeriu ir... aš sumu
šiau ją. Per paskutines keletą 
savaičių aš nemiegu kaip rei
kiant ir negaliu valgyti, nes la- 
1 ai graudžiuosi dėl viso šito. Aš 
tai?. >ąt negaliu atlikti kaip vy
ra-. paręigų”.

Minėtas gydytojas rašo, kad 
jis pažįsta tą šeimą: vyrą, žmo- 
n - ir tris vaikus (23, 21, 18 me- mėgina apeiti 
t? amžiaus) beveik per 20 metų, žmoną taip kalba 
Vyras, ji pavadinkim Petrų, au
go vienturčiu. Jo motina san
tykiavo su žmonėmis invalidiz- 
mu: ji skųsdavosi nesamais ne
gerumais, kad apturėtų simpa
tijos iš kitų. Dabar ji randasi 
prieglaudoje ir yra persenusi. 
Petro tėvas buvo vergiškai pa
klusnus — dirbo virš 40 metų 
-kaip laikrodis ir tik truputį išger
davo. Jis prieš šešis metus mi
rė vėžiu. Petras buvo baigęs 
devyaerių metų pradžios mo-1 džiaugiasi

C.ia aprašjrias gyvenimiškas kyklą, tarnavo marinuose ir da- 
pavvzdys teatidaro mums akis lyvavo kovose, dirbo pardavėju 
ir širdies su smegenimis reikia- 16 metų, retkarčiais antra ter
mai veiklai kovoje su girtavimu 
ir su nesantaika namuose. Gydy
tojas J. D. iš Larchmont, N. Y. 
me ’kiniškoje spaudoje prašo 
patarimo čia aprašytai šeimai. 
Psichiatras gydytojas John P.

Columbijos 
ir jo mintis

žmonos asmenybės 
silpniausia vieta _ -

Janė yra truputį panaši į dei
mantą pelenuose. Mėgstama, po- 

Įpuliari būdama, ji kartais mėgsta 
1 perdaug girtis. Ji labai energin
gai rungiasi su gyvenimu ir la
ba greitai supyksta, 'kai ją kas 

Petras apie savo 
Ji gali tolin

tis .nuo žmonos pareigų. Ji gali 
I svečiuose būti visų dėmesio cen
tre, bet sakosi esanti pavargusi 

■ žmonos pareigoms, intymiems 
. santykiams. Ji tarsi su vaiku 
žaidžia su manimi: ’“jei tu būsi 

' geras, gausi saldaini. Tas manė 
velniškai vargina”.

Juodu abi Petras su-Janė ma
no, kad judviejų šeimyninis gy
venimas yra geras. Juodu gerai 

! bendradarbiauja "kaip tėvai ir 
didžiuojasi savo

Piktumas ir ant kito netei
singas užsipuolimas taip ryškiai

r vyraiijąs?Tį$tro ir Janės elge
siuose turį tvirtas šaknis judvie
jų tėvų^įelgesiuoše juodviem 
esant dar mažiems. Janės tė
vas buvo visada šiurkštus ir 
griežtas, jis buvo dar ir alko-

' holikas kai Janė buvo maža.įį’ė- 
tro'motina, matomai, buvo šalta 
ir neveikli. Galima įtarti, kad 
Petras vis dar savo asmenybėje 
liko mažu vaiku 
tąs nepasiekiamos meilės ir pri
pažinimo. Kai jo žmona Jane 
ėmėsi darbo ligoninėje — jis 
ėmė jaustis apleistas — iri jis 
ėmė griebtis už ko nors. Be abe
jo. Janė jaučia, kad jo reikfela- 
vimai yra neprotingi ir pasbti-

j narni.. Tokie jos nusiteikimai su- 
I kelia joje atstūmimo (rejection) 
iir apleidimo (alienation) jaus- 
(mus. Panašius nusiteikimus ji 
j turėjo savo tėvo atžvilgiu. Iš 
kitos pusės — ji mato Petro as- 

^savp... _teyau_fi_taip _pat 
(kaip ji pati prisipažįsta) ir ma-'
žą vaiką. Tokiu būdu ji savyje' giuoti ir Damgųi -įjej- žemei
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lem?. išsprendžiamas reikalas.. 
Tai nėra alkoholiko išvežimas 
ligoninėn, ar .žmonos nuo jo , at- 
siskirimas. Visoks žmoguje blo
gis turi savo šaknis paveldėjime 
ir nuo gimimo auklėjime iki 

-žmogus, subręsta, šitos tięąos 
’dairiiki šiandien mažai kas pa
savina net iš gydytojų tarpo. 
Ką tada- čia kalbėti apie šiaip 
žmones. Todėl niekas-ir. nesirū
pina svarbiausiu dalyku — įtin
kamu paveldėjimu ir reikiamu 
auklėjimu, nuo gimimo iki žmo
gaus subrendimo, jausmais pa
krikę suaugusieji augina tokius 
pat pakrikėlius yaikus. Iš čia ei
na posakiai: “Nieko nepa
darysi taip radom, taip įr pa
liksim”. Už tai Jaunimo. Gėn 
tras virto rūkykla. L- nieko ne
taikius nė vadinam kultūriniais 
penktadieniais prirūkyti šiaip 
neblogi pasireiškimai. Nieko ne
padeda ir pensininkų nusiteiki
mai, kad “be degtinės nėra -pa
jamų”. Taip rūkome, svaigina
me savo paskutinius gėrio dai
gus savyje ir artime. Ir nė vie
nas nematome, kad be rūkalų ir 
be svaigalų mūsų tarpe stojosi 
gyvu kūnu pavyzdingiausia bu
veinė — Sodyba Chicagoję. Ne
matome .gėrio, kad; bė rūkalų- ir 
be svaigalų lietuvis gali gėrį 
ugdyti* savo2 aplinkoje tik tas 
ugdymas toks reikalauja iš Ug
dytojo asmenybės sveikumo ir 
blogio. nekąrtojpno.. - ’

Todėl kviečiame visus ir" visas 
savo brolius-seseris lietuvius ryž
tis tikrai nemeluoti kultūringai 
veiklai. Kaip išnyko pragaru 
gąsdinimu paremta veikla — 
taip išnyks ir degtine bei tabo
ka remiamas .mūsų ąeva kultūri
nis judėjimas. Tik prisiauginki
me pilnos sveikatos asmenų dau
giau, tik juos atsakingose vie
tose, patalpinkime, gausiau — ir 
įneš liąusimės savo tarpe gami
nę alkoholikus, narkomanus*'ir 
kitokius asmenybėje supuvėlius.

Kas daugiau gavo IŠ Jto 
daugiau reikalaujahia. 'PirmiMi- 
sia čia šioje srityje turi tvarky
tis dvasiškiai ir gydytoj’ai. Pra
garu gąsdinimas jau nėra veiki 
priemonė žmogaus? elgesio tvar
kyme — reikia žmoguje žmogų 
ugdyti. Tada jis be pragaro, pa
jėgs reikiamai per gyvemflta'žy^.

rei- 
kėlė nesusipratimo ir neapsi- kiamai tarnauti.* Žmogaus as- 
rendimo nusiteikimus. menybės nesužmoginuš nuo ma-



Rašo Vladas Rasčiauskas

Apgaulingoji sala
$ Iš Dramblio salos mūsų eks- 
pcdicijos laivas patraukė tie
siai į Pietus. Juo toliau jis plau

-kė, tuo šaltesnis buvo vėjas, 
‘tPrie Malviną mes, visi jaunes
nieji (noriu pasakyti, už ma
ne bent 30 metų jaunesni), vis 

'stengdavomės pabūti palubėje, 
kad galėtume pabūti, bet plau-

- k i an t į Pietus ir laivui išplau
kus į atvirą jūrą, jau ir su an
tarktiniai^ kailiniais buvo šal
ta. Jeigu vėjas rasdavo kokį kraštus ir dirbtų britų preky- 

' plyšelį, tai tuojau ir pradėda
vo kankinti. ’ . .

Sausio 9 dienos rytą laivas 
’prjpklaukė prie Apgaulingo-

Netrukus pasiekėm vadinamas ■ 
Į Neptūno Dumples, angliškai! 
vadinamus Neptune Bellows. 
Iš tolo atrodo, kad kažkas pu
čia dumples ir \aro orą, beij 
tikrovė yra visai kitokia. Jokioj 
ten Neptūno nėra ir niekas jo
kią dumplių nepučia. Salos vi-j 
duryje viename krašte iš Že
mės vidurių verčiasi karštas 
vanduo. Tas vanduo, kai tik 
pasiekia paviršių, tai garuoja. 
Kadangi aplinkui šalta ir nėraj 
vėjo, tai tie garai eina tiesiai į 
viršų, tarytum iš kokių dump
lių.

Ten ir jokia Neptūno nėra, 
bet šiai salai primetė Neptūną, 

‘ tarytum tas senas graikų Die- 
jvas iš Hado būtą į Pietų Aši- 

Un«a"'i>aiį'jū’ry tatrolės'iri-i «“'**

sritis

v o apgavusį. Pagal visus aps
kaičiavimus, britų admiralite
to turimos žinios turėjo būti 
vienodos, b^t naujai sugrįžusie- 
ji jūreiviai parveždavo vis nau 
jas žinias. ■■ —

>, Dabar bfitai jūrų jau nekont 
roliuoja. Jų laivus sunku juro-- 
je sutikti. Jie laimėjo karą 
prieš vokiečius, bet neteko sa
vo galios, prarado labai daug 
laivų, neteko daug jaunų vy
rų, kurie ryžtųsi vykti į kitus j

, . . ’t

bos bendrovėms, pasidarė <li-| 
dėlių skolų ir negalėjo paro
dyki galios, kai ji buvo reika-

Veiklus komunistę portij«$ nerys 
Hua Kuofengos yra • ne tik Kinijos I 
premjeras, bot ir komunistę parti
jos pirmasis .viceprezidentas. Jeigu 
Mao Cetungos mirty, tai Hua tap- 
ty partijos vadu. Atrodo, kad dabar
tiniu metu Tęngo Hsiaopingo įtaka 
silpnėja, norsNisame krašte dar yra 
daug komunisty, nepatenkinty Mao 
Cetungo žmonos vedama partinė po
litika. •

KOKIOS PRIEŽASTYS PASKATINDAVO KAI KURIUOS 
JAUNUOLIUS SUSILAIKYTI NUO LIETUVIU KALBOS

sins salos, angliškai vadina-J‘a» perleido amerikiečiams, 
r mos-Deception Island. Apgau- 
■lingoji sala yra gerokai į Pie-

karus nuo Apgaulingosinos sa
kios yra nedidelės Smith ir Low 
<aalos, pavadintos pagal tų salų 
'atradėjus, britų jūreivius. Jie 
pirmieji iškėlė koją tose salo- 

:se, jie pranešė britų admirali
tetui apie jas, todėl joms ir bu
vo duoti toki vardai. Gerokai 
į Pietus nuo Apgaulingosios sa 
loš yra vadinamas Antarktikos

: pusiasalis, o į Rytus nuo jos 
'guli vadinamas Vilties iškišu-

bus nuo Livingstono salos. Įva- užkampius, negu praeito šimt-

i'uko; “Kjtk vain m* stiiluo
i f*t į/V'hski*’ t Kaip jums hc 
I gėda kalbėti lietuviškai).

Tais laikais mums tekdavo bū
ti atsargesniems, ir tokiais at
vejais, kada gali išgirsti kiti 
žmonės, kalbėdavome rusiškai.

A. Kelmutis

Išleido vestuvines dainas
Vilniuje išleista “Lietuvių 

liaudies dainų katalogo” trečio
ji knyga. Joje yra‘per 70,000 
Įvairių vestuvinių dainų varian
tų. Jos visos esančios tik iš jau
nosios pusės. Atskirų dainų ti
pų yra daugiau kaip 2,000.

šitą leidinį paruošė Bronė Kaz
lauskienė, redagavo Ambrazie
jus Jonynas, 465 psl., tiražas 
20,000. Katalogą išleido lietu
vių kalbos ir literatūros institu
to tautosakos sekretorius. G. K. 
1976.IV rašo, kad tautosakos 
sektoriuje yra surinkta daugiau 
kaip 400,000 liaudies dainų. Tarp 
jų savarankiškų dainų, vadina
mu tipu, yra daugiau kaip 10,000.

(E)

Mūsų spaudoje kartais pasi
taiko tokių nurodinėjimų, kad 
mūsų kai kurie žymesnieji tau
tos veikėjai savo jaunystės am
žiuje yra buvę sulenkėję, kitaip 
sakant nutautėję, ypač tais lai
kais, kada rusų caro valdžios 
buvo uždrausta lietuviška spau
da. Tarp kitų mūsų veikėjų, ku
rie yra buvę tais laikais “sulen
kėję”, paminimas taip pat ir dr. 
Vincas Kudirka, kuris paruošė 
Lietuvos himną.

Aš čia pirmiausiai šį tą pa
sakysiu apie Vincą Kudirką, ku
ris mirė 1899 m. lapkričio 6 d. 
Tada mano tėvas, kuris Mari
jampolės gimnazijoje mokėsi 
drauge su Vincu Kudirka, nu
sprendė nuvažiuoti j Naumiestį

— j: jojo laidotuves. Kai mano 
tėvas sugrįžo namo iš tų laido
tuvių, tad kai kurie tėvo drau
gai atvyko į mano tėviškę pa
sikalbėti su mano tėvu apie tą
sias laidotuves. Tokio apsilan
kymo metu teko man pačiam 
būti prie stalo, kada buvo pasa
kojama apie tąsias laidotuves 
ir taip pat apie tuos laikus, ka
da jiedu buvo- visai jauni ir 
kartu mokėsi toje pat gimna
zijoje/ sėdėdami prie to paties 
mokyklinio suolo, nes jiedu bu
vo vienmečiai. Ir mano tėvo pa
sakojimas dar ir dabar prisime
namas. Laisvo laiko proga ei
davo jiedu kur nors pasivaikš
čioti, gatvėje ar miesto sode;

tada visada apsidairydavo, ar 
jųdviejų kas nors negirdi ar ne
mato. Tokiais atvejais jiedu tarp 
savęs kalbėdavo lietuviškai; bet 
jei šalimais būdavo kokie nors 
žmonės, tad tokiais atvejais kal
bėdavosi lenkiškai arba rusiš
kai. Mat, tais laikais mokiniams 
buvo draudžiama kalbėti lietu
viškai, nes apie tai galėdavo su
žinoti mokytojai, kurie tuos mo
kinius mokydavo.

Taigi tais laikais, anot kai ku
rių žmonių, visada būdavo “gė
da” kalbėti Hetuviškai. Todėl 
mokiniai ne visur išdrįsdavo tarp 
kitų žmonių kalbėti lietuviškai. 
Kartais ir mūsų spaudoj būna 
nurodymų, kad Vincas Kudirka 
jaunystėje buvo sulenkėjęs. To
kie mūsų kai kuritj žmonių pa
sakymai yra klaidingi. Juk tais 
laikais, kada buvo uždrausta lie
tuvių spauda, rusų caro parei
gūnų tarpe buvo įsigalėjęs pa
protys drausti moksleiviams lie
tuviškai kalbėti. Kai mokslei
viai paaugdavo, tad jie labiau 
įsidrąsydavo ir atsipalaiduoda
vo nuo tos baimės. Kai buvo pa
naikintas lietuvių spaudos drau
dimas (1904 m.), tad visur jau 
galima buvo kalbėti lietuviškai. 
Aš pats prisimenu, kai 1899 me
tais žiemos metu tekdavo su ki
tais draugais žaisti sniego gniūž
tėmis kieme ir linksmai kalbėti 
lietuviškai, tad į mūsų tarpą Įsi
skverbęs mokytojas piktai su-

, lą susiradęs ir pradėjęs pūsti 
Karo melais amerikiečiai :’“v" <lu!"l>le»- ,

geriau pažino ,tsU5 Pasaulio vari,naši Keptu-
I- - - - ‘no Dumplėmis. Klausinėjau

i 
mečio britų jūreiviai. Britų 
laivas turėjo įplaukti į įlanką. 
O jūreivis turėjo išlipti ir sa
vo •;
žinotų, kaip tos salos ir pusia
saliai atrodo. Amerikiečiai, pa
statę nepaprastai didelius lėk
tuvus, galėjo į kelias valandas 
pasiųsti juos į tokias vietas, ku 
rias laivui pasiekti reikėjo sa
vaičių. Be to, amerikiečiai pa
sigamino tokius tikslius foto 
aparatus, kad jie galėjo ne tik' 
visą salą nufotografuoti, bet 
ir suskaičiuoti, kiek toje salo
je pingvinų tupėjo. Joks britų 
kapitonas to negalėjo pada-

sirašti, kaip šiai vietai^duotas 
toks vardas, tai niekas man ne

akimis vietas apžiūrėti, kad j &a‘ei° paaiškinti. Mab ‘<a<‘ 
imi Ainn InrtAl CAYiii

- Salą- vadina Apgaulingąja, 
nes ji ne vieną kartą yra apga- 

j vttsi pačius geriausius jūrei
vius. Atrodė, jog tai didelė 
:Antarktikos vandenyno- sala, 
;jjet iš tikrųjų tai buvo didelė, 
/įlanka, apsupta gana aukštųj laivas rytiniu pakraščiu plau- 
ikalvų, .ugnįakąlmų ir labai ne
gilių seklumų. Jši sala, yra ap- 

Jgavųsi daugelį jūreivių, ypač
Antrojo Pasaulinio Karo metu. 

.Visi pripažįsta, kad savo laiku 
jnitąi buvo geri jūreiviai, jįj 
.laivai plaukiojo visais žemės 
vandenimis, jiems buvo žino
mas kiekvienas žemės užkam- 

JpĮs, o vis dėlto Apgaulingoji 
’sala ir juos ne vieną karta bu-

Pasiekęs Apgaulingąją salą

kė tiesiai į (Pietus. Praplaukė
me vadinamų Malaroni toliau
siai šiaurinėje salos dalyje esan 
lį tašką. Už poros valandų.pra 
plaukėme ir pro vadinamą Bai 
ley galvą. Tai nedid.eli iškyšu
liai, sudarantieji žmogaus gal
vos formą. Pirmas tą galvą už
registravęs kapitonas pavadino 
ją Beiley galva, tai toks var
das ten ir liko.

tas vardas jau eina labai senų 
laikų, kurių Arktikos salų kri
kštytojai jau nebeprisimena.

įvažiuoti į Neptūno Dump
les nė.taip lengva. Apgaulingo
ji sala gana didelė, viduryje sa
los yra didelis ežeras, nors eže
ru jis neturi teisės vadintis, 
nes siaurės vandens ruožas 
jungia jį su Arktikos vandeni
mis. Bet mūsų kapitonas turė
jo būti labai atsargus, kad pro 
tą siaurą vandens juostą pras
tumtų ekspediciją į vadinamą 
Foster uostą. Mes toli nevažia
vome .Patraukus porą ar tre
jetą mylių uosto vandenimis, 
kapitonas pasuko kiek į deši
nę ir paleido inkarus. Labai 
giliai jų leisti nereikėjo Mes 
girdėjome, kai inkaras atsimu
šė į;uosto dugną.

Mūsų laivas gana platus. 
Kai plaukė pro Foster uosto 
vartus, tai labai lengvai galė
jai iš laivo iššokti. Krantas bu
vo kokių trijų, o daugiausia

gegužės 15 d.. 8 vai. vakare

MARUOŠIAUS

Cathy Kogutaitė Nerija Linkevičiūtė
Roma Mastienė Margarita Momkienė

4 Danutė Stankaitytė

Stasys Baras Valentinas Liorentas
Bronius Jančys T... a

’ Joną, V«zn,ll, Inl,“s Savr""as
Algirdas Brazis Stefan Wicik

Operos Choras
šoka Jaunučio Puodžiūno studijos baletas

Bilietai gaunami VAZNELIO PREKYBOJE — Gifts International 
2501 W. 71st St, Chicago, BL 60629 x

Bilietų kainos — parteryje $12.50, 10, 8. 6;
,> balkone $11, 7.30. 5.

*štu bilietai užsakomi, siunčiant čekj ir pažymint spektaklio datų, šiuo adresu: 
'LITHUANIAN OPERA

6005 So. Artesian Ave., Chicago, Illinois 60628

Visus ir iš visur kviečiame atvykti i lietuviškų ooperų 
spektaklius!

- X. ’ X .J

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
Minint Operos 20-tj ir JAV Bicentennial 

. i statomos trys operos 
KAČINSKO

GAIDELIO

Premjera — gegužės 8 d. 8 vai. vakare.
II spektaklis — gegužės 9 d., 3 vaL popiet 

IU spektaklis
IV spektaklis — gegužės 16 d., 3 vai. popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Ill.
Diriguoja: VYTAUTAS MARUOšIUS

(Gegužės 8, 9 ir 16)
ALOYZAS JURGUTIS ..J

(Gegužės 15) 4 -
Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS Dekoratorius — A. VALEŠKA
Choreografai — VIOLETA KAROŠATTĖ ir JAUNUTIS PU0D0ŽIŪNAS 

Chormeisteriai — ALICE STEPHENS ir ALFONSAS GEČAS 
Apšvietimas — KAZYS CIJGNĖLIS

keturių pėdų atstumoje nuo 
uolos. Ten visur buvo akmuo, 
niekas krantinės ten nemūrijo. 
Pasižiūrėjau kitoje laivo pu
sėje, tai buvo toks pats atstu
mas. Reikia pasakyti, kad ka
pitonas^ turėjo gerą akį, taip 
gerai ‘ apskaičiuodamas laivo 
pralindinią.

Kai paleido inkarus, tuojau 
mus pamaitino, davė pusryčius 
ir paleido zodikus. Man rūpėjo 
pirmam pasiekti krantą, tai su 
pirmu žodiku ir išplaukiau. 
Pirmiausiai pasiekėm seną sto 
tį. Mums papasakojo, jog tai 
būta senos britų stoties. Savo 
laiku ten gyveno britai, bet 
dabar ten -veik nieko vertin
gesnio neliko. Vienur kitur sty
ro geležys, o buvusios sienos ir. 
pagaliai buvo supuvę ir sukri
tę. Oras, vėjas, lietus ir šaltis, 
o kartais dar ir saulė medį grei 
tai sunaikina jeigu jis nepa
ruoštas, lietui ir šalčiui. Lietu
viškas ąžuolas gal kiek ilgiau 
būtų atlaikęs, bet britų atvež
tos lentos ir statyti namai nu
ėjo niekais.^Jų visai jau nebu
vo. Stovėjo 'o;. tiktai supuvusių
lentų laužas, šiltame krašte, tai 
tame lauže slįaužotų gyvatės, 
ar rupūžės, bet Arktikoje nie-; 
ko nebuvo, tik puvėsiai. .

Kiek toliau matėsi dar nesu
prantamesnis vaizdas. Visai ne 
toli britų senos stoties gulėjo 
didžiausios banginių griaučių 
krūvos. Jeigu '-tie' kaulai būtų 
kur netoli ūkininko,žemės, tai 
būtų gerų trąšų. Kaulas labai 
patinką augančiam javui, bet 
Apgaulingoje saloj ė tie kaulų 

.kalnai niekam nebuvo reika
lingi.

Kaip tie banginių kaulai ga
lėjo Arktikoje atsirasti — mes 
nežinojom. Bet čia jau ilgesnė 
istorija, kurios šiandien nespė
siu surašyti; Apie tuos kaulų 
kalnus parašysiu kitame straip 
snelyje. 7 *

(Bus daugiau)
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X NAUJIEM AS
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Turkiška meilė
Norėdamas pamatyti “mylimąją” 

pagrobė lėktuvą

ISTANBUL, Turkija. — Zeki 
Ejder, 36 metų amžiaus turkas, 
kurs 1974 metais nelegaliai bu
vo atvykęs ir apsigyvenęs Pran
cūzijoje, pagaliau buvo susek
tas ir praeitą penktadienį buvo 
deportuojamas į Turkiją, bet pa
sodintas į DC-10 lėktuvą su 253 
keleiviais jis peiliu grasindamas 
vienai stiuvardesei pareikalavo, 
kad jis lėktuvui neleis skristi, 
kol jam bus Teista pasilikti Pran
cūzijoje, kadangi jis nori pasi
likti pas savo “mylimąją“.

Žaki Ejder pagaliau pasidavė, 
kai nė vienas Prancūzijos aero
dromas neleido lėktuvui nutūp
ti, o pilotas pranešė, kad lėktu
vui kuras (gazolinas) baigiasi 
ir lėktuvui buvo leista nutūpti 
Orly aerodrome, iš kur grobi
kas jau kaip areštuotas piktads- 
ris buvo tuo pačiu lėktuvu de
portuotas į Turkiją ir ten su
imtas. įfej ■ .

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 
years.

Universal
SAVINGS

1800 S. MAISTO

Located Just south of the Chicago C*rde Campus

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL ŠAV- 
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.
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Kada grįšime į normalias vėžes?
Lietuviai yra protingi žmonės, aistromis negyvena, 

bet niekad visuomeniniame Amerikos lietuvių gyvenime
nebuvo tokios maišaties, kokia yra šiandien. Veik kiek
vienoje didesnėje organizacijoj eina ginčai, į kuriuos 
anksčiau niekas nekreipė dėmesio. Visur yra keliamos 
problemos, kurios anksčiau neegzistavo. Veik kiekvie
nas veikėjas susiduria su nepatikėtinais tvirtinimais, iš
galvotais skaičiais, niekad negirdėtais pasiūlymais ir ga
na didelėmis aistromis.

Visi žinome, kad Lietuvių Bendruomene, kuri turėjo 
mus visus sujungti, susiskaldę į dvi dideles šakas. Savo 
laiku dar buvo galima kalbėti apie abiejų pusių susitari
mą, bet šiandien visa tai jau beveik neįmanomas daly-

įsitikinę, jog tas minėjimas bus išardytas, k. d niekas ne
pirks tikėtų, niekas į minėjimą neis, o ruošėjai turės la
bai skaudžiai nukentėti. Jie ne tik niekad nesiims pana
šių renginių ruošti, bet jie bus lenkvai nušluoti iš visuo
meninio mūsų gyvenimo.

Gerai organizuota propaganda tiek toli nuėjo, kad 
mažiau patyrimo turinčius ir svetimai propagandai grei
čiau pasiduodančius įtikino, kad nieko iš to minėjimo ne
išeis: organizatoriai, kurie viską užsuko, išvažiavo iš 
Chicagos, o likusieji nieko nežino. Gali jų klausti, gali 
prašyti paaiškinimo, bet jie nežino. Labai mažai betrū
ko, kad ir pasiryžusieji minėjimą ruošti būtų propagan
dos palaužti ir darbas nutrauktas. . j

Bet lietuviai ne toki žmonės. Pradėtą .darbą jie ryž
tasi tęsti iki galo. Jie įtikino daugumą, kad minėjimą 
reikia ruošti, kad tas minėjimas privalo būti sėkmingas, 
ir kad niekas neturi teisės ruošimo darbams kliudyti. Pa
našiai galvoja ne tik visuomeninio darbo nuolatiniai dar
bininkai, bet didelė lietuvių dauguma. Kai jiems buvo 
nurodyta, kas kliudo ir kuriais sumetimais bandoma ar
dyti pačių lietuvių ruošiamas renginys, tai dauguma ry
žosi stoti į pagalbą. Didelė Chicagos lietuvių dauguma, 
patyrusi apie nelietuviškos grupelės užsispyrimą neskelb
ti žinių apie 200 metų minųjimą, ryžosi tame minėjime 
dalyvauti. Kai lietuvis pasiryžta, tai jo ne tik šaltis, bet 
lietus ir perkūnija nesustabdo.

Šiandien kiekvienam jau turėtų būti aišku, kad Chi- 
cagoje Amerikos 200 metų nepriklausomybęs sukakties 
minėjimas buvo suruoštas; kad ardymo darban įkinky
tos pačios rudžiausios jėgos nepajėgė jo išardyti. Lietu
vis iš svetimų klaidų dar .neišmoko mokytis, bet iš savo 
klaidų jis gali pasimokyti. Kiekvienam šiandien turėtų 
būti aišku, kad negalima ardyti pačių lietuvių ruošiamų 
renginių. Tai nesiderina su lietuvių reikalais, tai yra prie
šinga lietuvių papročiams ir lietuvių daugumos priim
tiems dorovės dėsniams. Kiekvienam reikia įsikalti į gal
vą, kad negalima laikraščių redaktoriams” nutarti lietu-

P. STRAVINSKAS

LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI

kas. .Už siregistravusieji bendruomenininkai, . turėdami v ruošiamus renginius boikototi, negalima administra-
valstijos įstatymų protekciją savo pusėje, kvietė nere
gistruotuosius pasitarimams. Norėjo išaiškinti proble
mas, dėl kurių kiekvienas protaujantis žmogus galėtų su
sitarti. Bet neregistruotieji tartis nesiryžo. Jiems buvo 
nepatogu. Jiems buvo aišku, kad jie pasielgę prieš vei
kiančias Roberts taisykles ir prieš šiame krašte prigiju
sius papročius. Jie buvo neregistruoti, tai galėjo veikti 
taip, kaip jiems patiko, be jokių taisyklių. Vieną dieną 
paskelbdavo vienokį nutarimą, o sekančią dienaą jau 
skelbdavo kitokį. Prieš metus aiškino, kad vienoks nu
tarimas galioja, o už metų jiems jau galiojo visai ki
tas nutarimas. Organizacija nėra registriota, niekur ne
pažymėta, kokiomis taisyklėmis vadovaujasi, tai niekas 
nedraudžia kaitalioti nuostatus, nes tų nuostatų nėra, 
jie niekur neregistruoti.

Atėjus į pasitarimą, jiems būtų reikėję nustatyti ku
riuo pagrindu bus vedami pasitarimai, kuo bus vadovau
jamasi. Jie įsitikino, kad Amerikoje veikti be taisyklių 
yra lengviausia. Kai nėra nuostatų, tai taidykles gali ra
šyti tokias, kokios tuo momentu yra parankiausios. Bet 
šiandien kiekvienam aišku, kad jau prilipta prie liepto 
galo. Be taisyklių galima eiti iki tam tik tikro laiko ir 
tam tikro tolio. Šiandien jau priėjome prie to, kad pra
dėjome kenkti ne didžiausiam mūsų tautos priešui, bet 
pradėjome kovą tarp savęs Šiandien užsispyrėme išar
dyti lietuvių ruoštą dviejų šimtų metų nepriklausomybės 
minėjimą. Tos aistros nuėjo tiek toli, kad patys buvome

toriams nedėti renginių garsinimų, negalima paimti pi
nigus, o vėliau .nepildyti antros kontrakto pusės. Kas ši
tų dėsnių nesilaiko,' tai gali smarkiai nukentėti. Vienus 
gali nubausti griežti valstybės įstatymai, o kitiems šir
dies priepuolį atneš sąžinės graužimas.

Turime nusileisti nuo debssų, pradėti vaikščioti že
me ir, jei galima, grįžti į normalias vėžes. Turime taip pat 
rasti bendra kalbą. Jeigu mes bendros kalbos nerasime 
jeigu mes ir toliau vieni kitų renginius ardysime, jeigu 
mes viešai per akis meluosime, jeigu suktus rinkimus ir 
toliau vadinsime teisingais; jeigu bylos nepravėrę galė
sime tvirtinti, kadfnėrar įrodymų, tai mes nesusikalbėsi
me. Musų vaikai pradės juoktis iš mūsų. Jie pasakos,, 

. kad mūsų ambicijos buvo didesnės, negu meilė Lietuvos 
laisvei. Jie. palygins mus su lenkų bajorais, praradusiais 
ne tiktai Lenkiją, bet ir Lietuvos kunigaikštijai užtrau
kusiais didelę nelaimę. ' -

Turime rasti bendrą kalbą ir turime iš išmokti dirbti 
bendrą darbą. Kiekvienas galime turėti savo mėgiamus 
darbelius ir žaisti savo arkliukais, bet visi turime išmok
ti kartu dirbti didžiuosius darbus. Jegu lietuviai šito- ne
išmoks, tai gyvenimas juos išmokys, bet jiems teks labai 
brangiai mokėti už pamokas. -

VII. dėl ileivijos Ii r tuvių pa
sikalbėjimų “Gimtajame 

Kraite"
Kad Lietuvoje, Vilniuje, oku 

panto leidžiamas ir išeivijos 
lietuviams to okupanto dova
nai siuntinėjamas “Gimtasis 
Kraštas” yra jo, okupanto, pro 
pagandinis šiauštas, tą visi 
žinome. Bet atsiranda mūsuose 
tokių, kurie okupanto“G. Kraš
te” propagandos nemato ir dar 
patys jame tą propagandą va
ro, talkininkaudami jo, redak
toriams, rafinuotiems okupan
to spaudos propagandistams. 
Turime mūsų tarpe ir tokių, 
kurie tame “Gimtajame Kraš
te” rašo, raba, nuvykę į okup. 
Lietuvą, duoda jo redakto
riams savo žurnalistinius pasi
kalbėjimus, giriančius okupan
tą, jo įvestą Lietuvoje rėžimą 
ir liudijančius, kad šiandien, 
okupanto valdomoje Lietuvoje 
mūsų žmonėms gyvenimas ge
ras. .. Ir tą daro dargi kaiku- 
rie mūsų žinomo vardo žmo
nės, mūsų veikėjai..

Lietuvių Spaudos klubas sa
vo septintoje rezoliucijoje grie 
žtai pasisakė prieš tuos mūsų 
išeivijos lietuvius, ypač gi. vri~ 
k ėjus, kurie duoda aname oku
panto propagandiniame 'šlamš 
te tokius pasikalbėjimus, ar 
kitaip bendradarbiauja jame, 
laikydamas tai veiksmais nesu
derinamais su lietuvio-garbe, 
netgi savo tautos išdavimu, tas 
iš tikrųjų ir būna, ypač tada, 
kai tą daro mūsų vad. veikėjai, 
girdami okupanto įvestą Lie
tuvoje “tvarką”, jo rėžimą, kuo 
gali okupantas pasinaudoti' net 
tarptautiniame forume, kur jis 
būtų kaltinamas už jo .nusikal
timus jo tironiškai -valdomoje 
dabartinėje Lietuvoje.

LSK sugestijuoja mūsų laik 
raštinei spaudai tokius oku
panto “Gimtajame Krašte’’ mū 
sų išeivių pasikalbėjimus^' jų 
būdingas ištraukas, skelbti sa
vo puslapiuose, pateikiant te
nai irgi iš to “Gk” paimtas pa
sikalbėto jų fotografijas visų 
lietuvių dėmesiui -ir, žinoma, 
tų “veikėjų” gėdai. Ar kita mū
sų sapuda tą darys, nežinia, bėt 
Lietuvių Spaudos .Klubo “Tie
sos Žodis” dabar renka me
džiagą ir netolimoje ateityje 
su ja supažindins savo skaity
tojus. Manau, kad tai bus efek
tyvus būdas kovoti, su tuo di
deliu ar mūsų tautai didžiai ža 
lingu blogiu.
'VIII. Dėl kitą bendradarbiavi

mo su. okupantu būdų
Esama dar ir kitų visokių

bendradarbiavimo su okupan
tu būdų, kuriuos visus net sun
ku ir išvardinti ar numatyti. 
Visais jais siekiama apmulkin
ti mus, išeivijos lietuvius, tai
kingai mus nuteikti okupanto 
atžvilgiu ir palaužti mūsų pa
sipriešinimo dvasią jam, su
silpninti mūsų kovingumą, šie 
kiant išlaisvinti Lietuvą. Ne
galėdamas tų visų bendradar
biavimo ir taikingo sugyveni
mo su okupantu išvardinti, 
LSK nurodė jų tik du pavyz
dinius — tai mūsų mažamečių 
vaikų siuntinėjimą į komunisti 
nio auklėjimo stovyklas ir mū
sų jaunimo lankymą neva lietu 
vių kalbos kursų Vilniaus Uni
versitete, kur žalojama jo sie
la. Pasisakydamas prieš visus 
bendradarbiavimo su okupan
tu būdus, kokie jie bebūtų, 
LSK tuo pačiu įspėja visus lie
tuvius būti atsargius, budrius' 
ir nepasitikėti okupantams,, net 
ir savo “Dovanas” mums siū-. 
lantiems, savo klastingas nuo
laidas mums darantiems, kaip 
mitologiniai trojiečiai nepasi
tikėdavo gerai pažintais savo 
priešais danajais, sakydami:

“Timeo Danaos, et dona fe- 
rentes” — bijau danajų net jr 
dovanas atnešančių”...

(Bus daugiau.) v

Spaudos Klubo

LATYNAI IR GERMANAI
JŲ ARTIMUMAS SU LIETUATAIS
Apie indoeuropiečių vardą Apeninų pusiasalyje

Mokslo literatūroj visuotinai priimta, jog indoeu
ropiečiai Apeninų pusiasalyj apsigyveno, atvykdami 
iš kitur keliomis bangomis. Pagal istoriką prof. dr. 
G. Devoto (panaudotos literatūros numeris 24 — kny
gos puslapis 49) pirmieji atvyko latynai. o vėliau ir 
kiti.

Sulig žymaus proistorės žinovo prof. G. Patroni 
(La preistoria. Milano. 1947). latynai dominavo ir ki
toms gentims Apeninų pusiasalyj. Jie sukūrė apjun
gimo centrą Latiumą su savo metropolija Alba ir va
dovavo. Prof. T. Tommsen (panaudotos literatūros 
numeris 88 — knygos puslapis 6) rašė: ‘Tn die inne- 
re Geschichte Italiens bis zu seiner Vereinigung unter 
Fuehrung dės latinischcn Stanimes” — vadovauja
mi latynų padermės. Prof. S. Sieslrrencewicz (122-172) 
latynų vardą rišo su lietuvių tautiniu vardu.

Anot mūsų minėto prof. G. Devoto (21-III), vieną 
seną prolatynu gentį, kuri
verlėsi galvijų auginimu, graikai 
vadino Ilaloi nuo latynų žodžio 
graikai nevartojo “v" raidės, čia 
(123-25) konstatavo: “Būdingas 
tės mažos dalies (srities) vardo Išplėtimas yra Italia...
Italia reiškia “Galvijų kraštas”, ir šis vardas parina 
nuo latynų vitulus (“jautukas“) žodžio, kuris tarmiš
kai pietų Italijoj ir Sicilijoj skambėjo vitolos, o iš jo 
atsirado Vitalia. Dėl to graikai tą kraštą savo lytimi 
Italia pavadino“. Istorijos tėvas Herodotus (V, 43)

Paskiau nuo Romos valstybės įkūrimo Apeninų

apsigyveno Kalabrijoj ir 
(Aristotelis ctc) pa- 
vitulus. nes dorėnai 
istorikas F. Solmsen 
pavyzdys pirmykš-

pusiasalio gyventojai pradėjo vadintis romėnais, nors 
pradžioj romėnai buvo maža indoeuropiečių gentis: 
G. Richter (109-104) nurodė: “Pagaliau romėnai — 
kitados taip pat tik maža latynų kiltis buvusi”.

Kadangi romėnai buvo karingi ir trėjo gerus karo 
vadus, tai Romos valstybė įsigalėjo į galingą Romos 
imperiją. Vienok joje vyravo latynų kalba su latynų 
papročiais ir teise. Pagal prof. A. Meillet (80-333) ro
mėnų imperiją jungė savoji latynų kalba. Pasaulio is
torikas prof. C. Hayes (49-128) pastebėjo: “Latynų 
kalba ir latynų įstatymai iš jų sostinės Romos pasie
kė visą pasaulį”.

Žlugus Romos imperijai, pradėjo nykti ir romėnų 
pavadinimas, o paskesniais laikais Apeninų pusiasa
lio gyventojai imta vadinti senuoju graikišku vardu: 
Italia, italai, duotu apie 500 m. prieš Kr. (F, Solmsen, 
ect

Latynų bei italų protėvynės klausimu
Trūkstant patikimesnių'’ žinių, nelengva .kalbėti 

apie latynų bei italų protėvynę. Tačiau beveik visi 
istorikai sutinka, kad jie įsiveržė į Apeninų pusiasalį 
iš šiaurės. Dr. H. Guenther (47-182) sako, jog romė
nai įsivaizdavo savo dievų būstinę kaž kur šiaurėj.

Dauguma proistorės žinovų (prof. ,dr. G. Devoto, 
prof. O. Reche, prof, IL Hirt, prof. W. Sieglin ir visa 
eilė kitų) mano, jog latynai bei italai atvyko iš vidu
rio Europos. I’rof. G. Kossinna (64-271), pasirėmęs 
archeologiniais tyrinėjimo duomenimis, priėjo išva
dos: “Italai, tai yra latynai iš vidurio Europos pra
džioj Bronzos amžiaus nužygiavo į Italiją”.

Prof. H. Pedersen (96-79) nustatė: “Latynai yra 
daug daugiau artimesni keltams, negu graikams”. Žy
mus prancūzų istorikas prof. G. Poisson (103-268) ra-

I Miami terorizuojami 
pabėgėliai iš Kubos
MIAMI. Ha— Vienoo kinie

čių pabėgėlių radijo stoties 
direktorius Emilio Miliau baigęs 
transliuoti ispanų kalba radijo 
programą, sėdo į savo automo
bilį važiuoti namo, bet įjungiant 
motorą sprogo jo automobilyje 
taisyta bomba, kuri jam su

triuškino abidvi kojas. Skubiai 
nugabenus į ligoninę, jam abi
dvi kojos žemiau kelių nupjau
tos. Jo padėtis skaitoma labai 
rimta.

W0BA stoties vedėjas Sidney 
Levin pasakė, kad Miliano per 
radiją kalbos prieš anarchiją, te
rorą ir kriminalą “kai kam” ne
patiko ir norėta jį nutildyti. Už 
kaltininkų nurodymų paskirta 
525

Panašiai buvo užmuštas pa
sižymėjęs Kubos tremtinys yei- 
ferrer praeito spalio 31 d. ir ki
ti du žymūs prieš Fidelį Castro 
veikėjai Ramon Donestevez ir 
Jose Tojriente, organizavęs sa
vanorių kubiečių tremtinių ar
miją invazijai į Kubą.

Praeito sekmadienio pavakare 
Chicagos Lietuvių Spaudos .Klu
bo narių susirinkimas įvyko 
Naujienų patalpose. Pirminin
kavo JM. 'Repšienė, o sekretoria
vo K. Povilaitis. Susirinkime 
dalyvavo virš 30 narių.

ki. Matulis vadovauja 
akademijai

Lietuvos Mokslo Akademijos 
visuotinio susirinkimo sesija Vil
niuje įvyko balandžio 14-15 d. 
Apie Akademijos darbus prane-

prof. J. Matulis. Buvo praneš
ta, kad 1971—1975 m. “įdiegta 
praktikon’ 516 darbų. - /
Mckšlų akademija išaugusi 

tiek 'kiekybe, tiek kokybe, pabrė
žė akademijos vicepirmininkas 
J.Požėla. Dabar akademijos sis
temoje dirbą apie 4 tūkstančiai

riji yra 24 Ir 25 nariai korespon
dentai. Akademijos darbai api
ma, technikos, gamtos, humani-

Stravinskas paskaitė gana pla
tų pranešimų apiepaskutinių aa-; 
vaičių įvykius čhicagoje. Jis iš
kėlė viešumon visą eilę nusi
kaltimų, visuomeniniame lietu
vių gyvenime. Gražiai papasa
kojo susirinkusiems, kaip nedi
delė spaudos narių grupė padė
jo Komitetui Amerikos 200 me
tų sukakčiai paminėti. Paminė- 
j o ir kliūtis, kurias kėlė visuo
meninio lietuviu gyvenimo ar
dytojai.

įvairiais klubo klausimais pa
sisakė teis. Kazys Šidlauskas, 
men. Jonas Tričys, Aldona Brų- 
sokienė, Jonas Kavaliauskas, 
kan. Vaclovas Zakarauskas, Ana
tolijus Čepulis, A. Orentas, M. 
Repšienė, K. Runimas, M. Gu
delis ir kiti. >- • _•

Valdyba įpareigota paruošti 
rezoliucijas sekančiam susirin- mo nenormalumus.

pirmininkas J. Matulis; vicepir
mininkai J. Požėla ir A. Žukaus
kas ; prezdiumo vyriausias mok
slinis sekretorius__ K. Meš
kauskas.

Visi kiti atskirų mokslo šakų 
vadovai yra prezidiumo nariais.

Naujais akademijos nariais 
buvo išrinkti: A. Buračas (eko
nomika), J. Mažiulis (kalboty
ra), A. Merkys (augalų fiziolo
gija), J. Mockus (kibernetiką), 
V. Niunka Jfilosofija), J. Vjg- 
čakas (eksperimentinė fizika), 
r. r 
ja). (E)

kūnui, o nariai pasižadėjo rink
ti dokumentinę medžiagą apie 
lietuviško visuomeninio gyveni- 

_________Reporteris

do labai artimus ryšius latynų bei italų su senovės 
keltais. Visai panašiai pasisakė ir visa eilė kitų istori
kų: dr. L. Wilser, prof. J. Adelung Prof. C. Watkins, 
prof. J. Yeatmann, dr. G. Kossinna, prof. A. Dauzat 
ece. ,

Tokiu būdu tenka ieškoti latynų protėvynės seno
vės keltų protėvynės kaiminystėj į pietus. J. Venslo- 
vą savo studijoj “Senovės keltai ir jų sąryšis su lietu
viais” (1976 m.), pasirėmęs gausiais istoriniais šalti
niais beb mokslo duomeninus, priėjęs išvados: “Seno
vės galai (keltai) gyvenę vakarinių' galindų žemėj. 
Todėl tenka manyti, jog senovės galai (keltai) buvę 
ne kas kita, kaip vakariniai galindai”.

Garsus švėdų proitorikas prof. K. Johansson ląty- 
nų bei italų protėvynę randa Oderio bei Vyslos aukš 
tupyj. Gi žymus mokslininkas prof. dr. H. Krabe <Aka 
demie der Wissenschaften und der Literatnr, 1957 m. 
3 Dr.), pasirėmęs tyrinėjimo duomenimis, jų protėvy 
nę nurodė kaiminystėj su baltais, tiksliau tarianti bū 
tų «u lietuviais. Mūsų archeologas prof. dr. J. Puzina; 
(ždetųvių Tautos Praeitis, 1975, III, 3 kng.) tvirtino 
“Apie 1600-1500 pr. Kr. gintarinių karolių sutinkame, 
šiaurinėj Italijoj”.

Vadinasi, visa reziumuojant, tektų manyti, jog.la- 
lyjoų bei italų protėvynė buvusi pripeties upės aukš
tupio dešinėj pusėj.

Latyrtą rasė

Antropologai (prof. W. Sieglin, prof. T. Frank, 
drfu H. GaentJier, prof. F. Owen etc) beveik vienodai 
aprašo latynus bei italus, kaip gero kūno sudėjimo, 
šviesių plaukų, daugumoj mėlynų akių-taip kaip ir 
kiti indoeuropiečiai atrodė. Jų ir dievybės: Diana, 
A polo, Aurora, Jupiter, Venus ir kiti buvo šviesiaplau

Dr. H.' Guenther (47-221) konstatavo: “Su iškilia
isiais vardais, kaip Flavius, Fulvius, Rutulus, Albus, 
Albinus, Caesius etc buvo žinomi ir šių vardų turė
tojai buvę blondinai, mėlynakiai ar šviesakiai.” Pa
gal prof. F. Omen (93-49) vien tik su Flavius (blondi
nas) vardu 250 asmenų buvo žinoma. Kaip jau minė
ta, net latynų metropolija buvo pavadinta Alba'vardu.

Jie buvo geri kariai, mėgo laisvę, turėjo net sta
tus libertatis, o taip pat buvo giliai religingi; .pana
šiai kaip ir senovės lietuviai labai mėgo laisvę ir tu
rėjo laisvės deivę Lietuva (žiūr. J. Venclova “Lietu
vos vardo kilmė”, .1972) ir taip pat buvo religingi.

• Lotynų gyvenimo būdas į
Kaip ir lietuviai, taip ir latynai reiškėsi patriacha- 

line santvarka, kur Šeimos priekyj stovėjo tėvas su sa
vo ^vyraujančia galia. Jie turėjo status familiae ir sa
vo namų dievus. Tik aukštojo Jnomo asmens (patrici
jai) galėjo užimtį aukščiausias vietas valdžioj bei se
nate ir aiškinti įstatymus, O jtaip pat būti dvasininkais.

Jie gyveno kaimuose mediniuose namuose, deng
tuose šiaudais ar skiedromis, ir užsiėminėjo daugu
moj žemdirbyste, čia prof. T. Frank (36-16) pastebė
jo: “Latynai, užėmę naują šalį, kaip paprastai ir kiti 
indoeuropiečiai darė, įsikurdavę kaimuose ant kal
vų. ,. Latynai įvedę žemės nuosavybės teisę daug 
ankščiau, negu jie apsigyveno Latiume”. Vyrai dirbę 
žemę, augindami javus ir gyvulius, moterys iš linų 
bei vilnų verpė ir audė ir pan.

(Bus daugiau)
JOS VISAD RAŠO ■ 
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DR. ANNA BALIONAS
AKLŲ, AUSŲ, NOSIES 
JR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

NEUŽBAIGTA KORESPONDENCIJA ip ir dr. Lenkaustj5 
kas. Tačiau kai pu Mišių atėjęs

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

š. m. balandžio 22 d. “Dir
vos* Nr. 17 tilpo (pr. k.) ko
respondencija “Clevelando kan 
didatų į LB tarybą pasisaky
mai”. Apskritai objektyvi, ji 
vistik tai praleido kai kuriuos 
labai svarbius susirinkime ki
lusius, •kalbėtus ir diskutuotus 
klausimus. ; . ■ -

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef, 6954533 

Fox Veiiey Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-564$

Rezid.: 388-2x33
ofiso Valandos: 

Pirmadieniais Ir ketvirtad. 1—7 1 _ , 
anirao.. penKtadienj nuo 1—5. tree, 

ir šesiaa, llkuu susitarus.

SUSIRINKIMU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

pas ėvas Kijlauskas padarė p Jįmenės tarybos nariai,, tarp jų 
ir Tėvų Jėzuitų Provincijolas, 
vietos parapijos klebonas T., 
Gediminas Kijauskas, SJ. (Ku
rie yra agentai ir kurie yra li
goniai dr. Lenkauskas nepasa
kė. Nepasakė ir kieno agentai, 
nors nesunku buvo suprasti ir. 
be pasakymo.)

Paklaustas ar tokius ypatin
gai skaudžius kaltinimus bro
liams lietuviams (dr. Danile
vičiui? dr. Šimaičiui? kan. Za
karauskui? dr. Dargini?) jis 
galis paremti faktais, duomeni 
mins, dr. Lenkauskas to nepa
darė, tik pakartojo, kad tai jo 
asmeninė nuomonė, kuriai pri 
taria ir Tėvas Kijauskas. (Pas
tarojo susirinkime tuomet ne
buvo).

Šis p. Lenkausko pareiški
mas yra būdingas keliais atž
vilgiais. Viena, jis parodė ko- 

pasakęs steičiai. Ypač kai spau bendruomenėje atsirado 
skilimas' ir kodėl jis - sunkiai 
sekasi pagydyti, nežiūrint sriau 

valią, brolių lietuvių vienybę, -fo bendrybių, kurios raibuoja 
laikraščiuose ir susirinkimuo
se. J ' '

Antra, nuostabu, kad tik vie
nas eilinis pilietis išsižiojo su
sirinkime k v e stijonuodainas 
dr. Lenkausko “diagnozę” apie 
savo brolius lietuvius, nors sa
lėje sėdėjo geras pusšimtis net 
ir prasikišusių veikėjų. Tylėjo 
ir visi kandidatai į tarybą; ir 
LB Ohio apygardos pirminin
kas, ir net PLB garbės pirmi
ninkas, lyg p. Lenkausko pa
reiškimas būtų z normaliausias 
dalykas. Dar daugiau. Dr. Len
kauskui pažčrus keliąs bendry
bes — visas susirinkimas dar
gi jam gražiai paplojo.

Trečia, nuostabu, kaip šiaip 
nuosaikus “Dirvos”, korespon
dentas net nematė reikalo dr. 
Lenkausko žiauraus pareiški
mo net paminėti, rIyg jis nebū
tų buvęs svarbus. Tiesa, korės 
pondentas ^nepaminėjo ir kai 

/kurių kitų..susirinkimo Taktu, 
kurie iš tikrųjų buvo esminiai 
kandidatų galvosenai išryškin
ti. Iš tikrųjų tik du kandidatai 
(daktarai Brazaitis ir Butkus) 
atėjo pasiruošę ir padarė pras
mingus, išmąstytus pareiški
mus. (Ar su jais vienas ar ki
tas klausytojas sutinka ar ne, 
tai jau kitas klausimas). Gi ki
ti astuoni kandidatai kalbėjo 
bendrybėmis ir paklausimuose 
ir diskusijose tik kai kurie iš
ryškino savo nuomones. Ko
respondentas gi pasitenkino 
vien bendiybių atpasakojimu.

Klausimu pasiliko ir Tėvo 
Kijausko nusistatymas. Pagal 
dr. Lenkauską, kuris net dviem; 
atvejais tai pareiškė, Tėvas Ki
jauskas taip galvojąs (bent 
agentų ir psichinių ligonių

Kadangi jau senokai Bend
ruomenėje aktualus skilimo 
klausimas, reorganizuotos bei 
nereorganizuotos bendruome
nės pasisakymai įvairiais ak
tualiais klausimais ir pan., nuos 
tabu kaip korespondentas pra 
leido, sakykime, dr. Lenkaus
ko mintį tuo reikalu. Juk tary
bos rinkimai, nežiūrint kokie 
rezultatai būtų, greičiausiai ne 
išspręsto opaus reikalo, tad bu 
vusio tarybos nario, (o gal ir bū 
simo) pasisakymas tuo klausi
mu yra prasmingas ir daug ką

vaL. doje ir tame pačiame susirin
kime tiek prikalbėta apie gerą

DK. PAUL v. DAKūlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Madicinas airektorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, II L 
vALAiWb: 3—8 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-272Č

KEZ.: Gi 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., VYA 5-2670
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Mi 3-0001.

vienas kito pakantą, apkalbų 
ir pakaltinimų kenksmingumui 
ir t. t

Dr. Lenkauskas bendruome
nės vieningumo ir reorganizuo 
tos bendruomenės klausimu 
tarp kito pareiškė, kad, jo nuo 

.įmone, kai kurie “anie” veikė- 
! jai (reorganizuotos bendruo
menės), nariai — vadovai yra 
ir agentai, o kai kurie psichi
niai nesveiki. Esą tokios pat 
nuomonės yra ir kiti bendruo-

T£U — BE B-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39U7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą^

DR. K. A. V. JUČAS
- 'L 'Tel.: 5614605 Ir 4894441 L

-i L 1002-N. WESTERN AVĖ.
5214 N. WESTERN AVE. jė - X

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-93G1 Iii -

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
' 2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETgISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71sf St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
val. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.i 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
.nmistracijai darbo valandomis, 
f ai p kviečiama skambinti
arba rasy*4 prašant siųsti susi- 
paziĮMinuĮ. f laimimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 

: adresus.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Vi

MOV IN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

LIE T U V I G
* a' « •

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2A ir 83 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

— pagal susitarimą.

Linksmumry arba liūdesio valandom
(PUTRAMENTAS) ' / 

gražiau^?^ ir vainikai xzthx
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT^^YT’.J AŠ)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

HELP STRENGTHEN 
AMERICA’S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

V. Tumasonis, M. H., S. C 
C H I R U R .-g A S 

2454 WEST 71$t STREET . 
. OfiM t.Uf.; HEmlock 4-2123 

Razid. ttlafj GUbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 84195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

Aparatai - Protezai. Meri. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Su|Jports) ir t t.

2850 West 63rd St, Chicago III. 60629 
Telef.: PRotpecf 6-5084

11
II 
p

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA j
Naujienos, galima gauti puikig knygy,t kurio* papuoi bet 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai prlžta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl....................
Or. Kazy* Grimus, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas.

žiais viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkytais viri. $5.00
Prof. Vacį. BiriHka, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA. 1 dalis. 208 psl.. įrišta — $3,oO, minkštais nr- 
">eliais — $2.00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. mink* 
tais viršeliais --- 1.------- ------ ---------- ------------ ------—

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 pst.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl.. minkštais vir

šeliais. __________________________________
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl. .... ..... ....... ----------------
P. LI0džiuvien4, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. ___________________________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atstminimaJ

koki*

SA.00
$4.00
Gra- i

t

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

■ NAUJIENAS

(

$1.00

$3.00

$3.00

1789 K Habited SU Chicago, DL 60608. — TeL HA JdSIOO

$2.00 
$530

$5.00
$3.00

lev ..j■■111^^ , .... — —-...w—..

M. FOVH.AS MILERIS biografijos bruožai 232
pudapiai --------——;-------------------------

Knygas vžsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

pareiškimą, jame jis aiš
kiai pabrėžė, kad kaltinti vie
ni kitus agentais ir pan. yra 
negalima. Tik i n t, kad Tėvas 
Kijauskas geriau savo nuomo
nę žino už dr. Lenkauską, ban
džiusi kalbėti Tėvo Kijausko 
vardu, gerojo daktaro pareiški
mas darosi dar šiurkštesnis.

Iš kitos pusės, kiek nustebi
no Provincijolo gana kategoriš 
kas teigimas, kad pavergtoje 
Lietuvoje dabar išleidžiama 
“labai daug gerų knygų’’. Ka
žin ar ištikrųjų lietuvišku po
žiūriu,' krikščioniškos moralės 
ir laisvos kūrybos mąstais nia 
tuoj an L pavergtoje ir kankina 
moję Lietuvoje dabar išleidžia
me tiek daug gerų ^nygų?

Susirinkimą prisimenant da
rosi skaudu ir liūdna, kad to
kie pareiškimai, kaip dr. Len 
kausko randa vietos bendruo
meniniame gyvenime. Jie liū- 
dija žaizdas visuomeniniame 
kūne, ypač kai jiems, bent tjr- 
lėjįmu, pritaria ir kiti dargi 
garbingi veikėjai, bendruome-. 
nės vadvaį .A. J. K .

LLETUVIV BRIGHTON PARKO MO- 
TEHŲ Klubo susiriakimas įvyks ket
virtadienį. gegužės 6 d. Vaičaičio sa
lėje. 4258 S. Maplewood Ave. Pra
džia 7 vąL vakaro. Nares pašomos 
dalyvauti laiku. Po susirinkimo bus 
vaišės.

E. M. Mchhnwe

ją aš priverčiau net verkti, pa
sakojo pats Panaghoulis. “Jis 
mane mušė, suraišiojo, pririšo 
prie lovos, nedavė valgyti nei 
gerti, bet kiekvieną kartą, kai jis 
ateidavo j mano narvą, aš jį 
įžeisdavau. Mano kankintojas 
vieną sykj ašarodamas suriko 
ant manęs, "šauk, rėk kaip kiti 
žmonės (kankinami), veik, pra
šyk pasigailėjimo, turėk širdį!”
- Panaghoulis buvo išrinktas 
Graikijos parlamento nariu, šeš
tadienį, automobiliu grįžtant 
namo, prieš jį važiavęs automo
bilis staiga sulėtina, ir norėda
mas išvengti kolizijos sukdamas 
fšalį, jis atsitrenkė į pakelės ga
ražą, užsim ūždamas vietoje.

yra dvasia Ir jo garbintojai turi garbinti į{ dvasia Ir 
* tiaw". Jono 4:24.

Reikia nuolat atsiminti, kad Dievo, kurio akivaizdoje mea esama, yra 
dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir vistu 
širdies sumanymus* todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66tfa STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda į šviesa. .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Užsimušė Graikijos 
laisvės kovotojas 

ATĖNAL — šeštadienį auto 
mobilio nelaimėje žuvo pagar
sėjęs graikų laisvės kovotojas 
Alexandros Panaghoulis, 37 me
tų amžiaus; *kurs 1968 metais 
bandė nužudyti žiaurųjį Graiki
jos d ik ta tolių George Papado- 
poulus, bet . .pasikėsinimui ne
pasisekus-buvo suimtas, nuteis
tas mirti ir kankintas, pagaliau 
diktatūrą 1974 metais nuvertus 
jam bausmė do vanota.

Panaghoulio neapsakoma kan
trybė privertė net kankintojus 
“verkti”. Vieną savo kankinto-

Montrealio Žvejotojv- 
Medžiotoju klubo sukaktis

Ruošė atžymėti gegužės mėn.' 
1 d. šeštadienį Aušros Vartų sa
lėje, be įprastinio baliaus ir ki
tokių vakaro minėjimo staigme
nų. Ta proga iš Bostono yra pa
kviestas A. Gustaitis, kuris at
liks minėjimo meninę programą. 
Klubo 10-ties metų veiklos ąp- 
žvalgą padarys Stp. Kęsgailą.

Ta pačia proga buvo pakvies
ti ir kitų Kanadoje esančių Žve- 
jotojų-Medžiotojų klubų atsto
vai, numatyto visų lietuviškų 
klubų apsijungimo ir bendros 
veiklos išvystymo aptarimą.

EUDEI

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

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

ROMUALDAS JASIŪNAS
Gyveno 38 St. Casimir Ave., Brockton, Mass.

Anksčiau gyvenęs South Bostone, Mass.

Mirė 1976 m. gegužės 2 dieną. Buvo gimęs 1888 metų gruodžio 
29 dieną Cibelių kaime, Dusetų vals., Lietuvoje. Pašarvotas Lubino 
koplyčioje, S. Bostone.

Gegužės 5 dieną bus laidojamas Forest Hills kapinėse, greta žmo
nos Valerijos.

Paliko nuliūdę: Lietuvoje: broliai Ignotas, Alfonsas, Bonifacas, se
suo Natalija, dukterėčia Akvilina; Brazilijoje: broliai Petras, Leonas, 
Aleksas, .seserys: Julija, Anelė, Ancė; Amerikoje: Bronius ir Marija 
Micpoviliąi, sūnėnas Edmundas; Australijoje; sūnėnas Julius ir dau
gelis kitų giminių, draugu bei pažįstamų.

^Nuliūdę lieka:
Sūnėnas ir giminės.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
. A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Raster i o vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina S3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

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

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

žole užaugiati, kaip žemę tręšti ir pnžiflrėti. Nauj.enos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 ėeiq 
arba Money Orderį, o tnes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ■-

1739 HALSTED ST- CHICAGO, ILL. S060S
E?*A*JL3|l

i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-11X8-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
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Senatorius Curtis Lietuvos reikalu
nežiūrint bot kokių Hfl-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininku reikiaskclbiami bent pora savaičių 

prieš kalbos datą, baltų galėjo 
bįili_(ir .turėjo 
daugiau.

Gerai, kad prie jėjhrro ant 
staliuko buvo padėta šięk tiek 
informacinės medžiagos: kun, 
J. Prunskio paradyta ir ALTOos 
išleista anglų kalba brošiūra 
apie Liėtuvų, atspaudas ši “Li- 
tuanus” ir Pasaulio Baltų San
talkos pareiškimas. A. J. K.

REAL ESTATE1 leve land sinkiu dekda racijoj sevietii>į<^ 
nepripažįsta jj^ 

ga įvykdytos Baltijos vahhiiiy 
okupacijos, ir kad tos deklara
cijos jokie punktai nėra pakei 
tę JAV politikos Baltijos vai* 
stybių atžvilgiu.

Tiek i.š senatoriaus kalbos} 
tiek iš jo atsakymų į eilę pak
lausimų matyti, kad jis yra ne 
tik puikiai susipažinęs su Bal 
tijos valstybių byla, bet yra/ 
nuoširdus bailų draugas.

Carl T. Curtis yra Nebraska 
je gimęs ir augęs teisininkas. 
1931-38 m. vertėsi advokatūra. 
1931-35 m. buvo Kearney aps
krities prokuroru. 1939-55 jis 
Atstovų Rūmų narys. į JAV 
Senatą išrinktas 1954 m., dabar 
yra JAV Senato respublikonų 
dekanas. Jis yra Žemės Ūkio ir 
Miškininkystės bei Finansų, ko 
mitetų senjoritetą. turįs narys. 
Priklauso eilei tų komitetų pa
komitečių.

Cleveland City Club yra ne
partinis, vienas pačių iškiliųjų 
visuomeninių klubų Clevelan- 
de. Vienas jo pagrindinh] tiks
lų — kas savaitę, o kartais ir 
dažniau, pristatyta visuomenei 
pačius iškiliausius kalbėtojus, 
įvairių sričių specialistus iš vi 
so krašto.

Sen. Curtis 
gar bos, kad 
amerikiniam 
ko baltišką temą. Gaila, kad 
baltų berods buvo tik 4-5. Ka-

lis balandžio d. (1
(.iIv Club Eorum kalbėjo apie interpretacijų.

(lelvntę bei Baltijos 
situacijų.

Dalyvaujant virš šimtinės 
beveik išskirtinai amerikiečių 
publikos sen. Curtis ypatingu 
šiltumu ir draugiškumu pris-

vielinės okupacijos kietumų, 
laisvės troškimų ir JAV atsa
komybę Baltijos kraštų reika-

Kritiškai pasisakęs dėl Hel
sinkio deklaracijos, ypač vis
ti- vis Baltijos valstybių klausi
mo, sen. Curtis pabrėžė būtiną 
reikalų JAV Senatui priimti jo 
pateikta rezoliucijų, kuri pary
škintų prez. Fordo nusistatymą 
ir toliau nepripažinti jėga įvyk 
(lytos Baltijos valstybių okupa
cijos, nežiūrint kaip sovietai 
interpretuotų Helsinkio baig
minio akto nutarimus.

Curtis nuomone, iš vienos 
pusės sovietai yra tuos nutari
mus visiškai iškraipę savose in
terpretacijose, iš kitos, kadan
gi jie (sovietai) tik jėgą pri
pažįstą, tai su jais ir kalbėtis 
tereikią tik i.š jėgos pozicijų. 
Senatorius manąs, kad šalia 
Atsiuvu Rūmų priimtosios re
zoliucijos, Senato tokio pat 
teksto rezoliucija ir būtų tokios 
jėgos platforma. Reikia sovie
tams nedviprasmiškai parodyti, 
kad JAV Prezidentas ir Kong

tikrai vertas pa
teikiam grynai 
formui pasirin-

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairiŲ prekiy.

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ. .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WĄ.Š-9209
1 ------ --------- i į į

JUBILIEJINIU METU
NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

N\EJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslūs.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chie»go|« Ir Kawdofe metams — S30.00, puse> metų — $16.00, 

trims mėn. — $630, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1* 39 So. Halsted St.,
Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS
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gis J^lęknitis,. Alfonsas 
Nirfūhas,1, A.-Vaičiulaitis'ir “<ir.
V.;Vengris sudaro Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijai skir 
ti komisiją už praeitų metų ge
riausią nepremijuotą grožinės 
literatūros knygą. Lietuvių Fon 
das yra premijos mecenatas.

— Pabaltiejių l)ainų..ir Tau
tinių Šokių šventė būš' birže
lio 13 d; 3:30 vai. popiet los 
angelieęiams ,žinopioj Holly- 
wopd J^aliidimu Jsalėje ųkslit 
paminėki Amerikos nepriklau
somybes 200-’m. sukaktį. Bilie
tus platina-ir darbus koordi
nuoja Ona Razutienė,

1 — Tradicinė,Los Angeles ĮLie < 
tuvių Diena, ruošiama šv. Ka- 

kuriame dalyvavo ponų Prūsių ■ziinier9 parapijos, bus birželio 
apie 30 draugų, giminių ir bu-Į^ Marshall aukšt. mokyk- 
vusių nortsaidiečių, nes Pranas auditorijoje. Programoj da 
Prūsis dabar gyvena savo na
muose CąĮumet City, ?IŲ. su. 
žmonaposūniu Bruno Ba- v ’ r. *.
siu. Be kibį svečių buvo du anū
kai1— Morkus, 3. metų’fr Erį- 
kas, ų metų, kurie gyvai,palink
smino svečius. Bruno Rašys yra 
vi dūrinęs* fKokyklos mok y toj as, 
kartu pobūvyje - dalyvavo ir 
minėtos mokyklos ‘ direktorius 
Tilton. Taip pat V, Maukus, 
Budrys, Kriaučiūnai, buvęs 
nortsaidietis Sadauskas, . kuris 
dabar gyvena St. Petersburg, 
Floridoje, ponios Prūsięnės te
ta Anužienė ir daug kitų. . _

, Kai Prano Prūsio pirmoji 
žmona Liucija prieš keletą 
metų mirė, tai ir visas jo gy
venimas pasikeitė. Pardavė na
mą Chicagoj e ir apsivedė su 
Gene Basiene. Kai gyveno nort- 
saidėje, tai p. Prūsis buvo pla
čiai pažįstamas, kaip • siuvėjų 
unijos ir visuomenės veikėjas. 
Nė viena ^draugija, nei klubas 
be jo neapsiėjo. Buvo Hum-, 
boldt Parko Lietuviu klubo 
pirmininkas, kuris prieš porą 
likvidavosi, nes ši apylinkė tir
štai liko apgyventa atėjūnų," tai' 
lietuviams čia neliko vietosi •

Jubiliejatui buyo palinkėta 
Ilgiausių- metų, sėkmės nauja
me “stone” ir kad neužmirštų 
Chicagos lietukų bei senų drau 
gų. Banketas buvo nuotaikin
gas ir svečiai nesiskubino na
mo.

Ponia Prūsienė vra inteli

Pranui Prūsini
80 metų J’ j

Buvusiam nortsaidieciui Pra
nui Prūsiui suėjo 80 inetų am
žiaus. Ta proga gegužės. 1 dieną 
Šarkos restorane buvo suruoš
tas garbingo amžiaus sulauku—‘ 
šiam Pranui Prūsiui pobūvis,

lyvaus solistai — Dana Stan- 
kaitVte, Stasys Baras ir Jonas 
Vaznelis taip pat muzikas Al
vydas |Vasaitis. Be koncerto 
bus įvairios programos. P. Gas 
paronis organizuoja dailės ir 
skulptūros'"parodą.

— Bail. -V.laido 'Vaitiekūno pa 
rodą Toronto Lietuvių namuo
se aplanke virs 500 meno mė
gėjų. Nupirkta apie pusė ištaty 
tų paveikslų. 7 Lietuvių namų 
Moterų klubui, globojusiam, 
parodą, dail. ^Vaitiekūnas pa
dovanojo Vydūno portretu. 
Motinos Dienos proga klubas 
ruošia specialius pietus gegu
žės 9 d. gražiai dekoruotoje' 
Mindaugo menėje. " j

—- Sol. V. Verikaitis ir R.\ 
Strimaitis, akompanuojami muž 
ziko J. Govėdo pakviesti atlik
ti prograrną'Rodnėy lietuvių 
ruošiamam Mafinos Dienos ban 
kete gegužės 9 d. 5 vai. popiet 
Lietuvių namuose. Kalbės VĮi- 
ko a tsfovaš inž'. J. Valaitis. '' 
. —šiaurės Amerikos Lietuvių. 
2^-tos Sportinės žaidynės įvyks 
gegužės 8 ir-9f d. Torbnte. Rung 
tynęs busmfet:7 skiftingosė'ša- 
lėse bei aikštėse. Dalyvaūs<45 
krepšinio ir';30 tiklinio ko
mandų. žaidyn’ėte rėftgia Kana
dos sporto apygarda, vadovau
jama L. Baziliausko, Varžybi- 
niam komitetui' vadovauja^Al
gis Nausėdas. ' Vė-Ji S

— B; Urbonas iš Winnipėgo. 
Išrinktas- MahilojbosT Lietuvių 

gentiška moteris, mėgsta -mėnąfciūbo.^irinminku',..T. -JuškaJJ-j- 
yįėepirm;, J:.- Radzevičiuj ’*^ 
sekr:; -.V. Novo^ockis — ižd., 
J. Demereckis'TSIpfjn.' sekr:,*P. 
Stėp.ohavįčienė fiį H". BenivSįe- 
nė — valdybos likrėmis; JrįMa-j 
h'šauskas,- M." š^rduškas ir V? 
Zavądskięnė —-.kontrolei, j;.-..

— Pezisininkif organizacijos 
valdyba kviečia ' narių susirin
kimą š. 'm. gegužės.mėn. 5 d*, 
trečiadienį, 2 vai. po pietų Ga
ge Parko Fieldhouse salėje, 
prie Garfield ir Western gat
vių .Bus rėnkamfl liauja valdy
ba ir revizijos komisija. Visi 
pensininkai ir norį įstoti į šią 
organizaciją kviečiami daly
vauti. Nario mokestis bus'pri
imamas pusvalandį prieš susi
rinkimo pradžią^ir užsi’mok*čję 
turės sprendžiamą balsą.

— Aldona ir Vincas Kačin- 
'kai grįžo iš kelionės ir atosto
gų (Havajų salose. Ten jie sūti- 

Įko nuolat gyvenančių lietuvių; 
kurie paskutiniu metu jungia-

ir domisi kultūriniais'.dalykais-.' 
Tiesa, dar nelabai sėiiiai .jt grį
žo iš ligoninės, kūr jai biivb pa
darytarimta operacija. Ji-ilsisrfsf, 
namuose, bet gali jaii ir vaikš
čioti. Josios sūnus mokytojas 
liepos mėnesį žada važiuoti 
atostogų į Arizoną. Dabar jis 
siekia Filosofijos daktaro laips
nio.

Linkiu Pranui Prūsiui su
laukti 100 metų! , ■ . ; • ■

“Naujienų’’ koresp.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HEART
FUND

,c ,M AIDS .

For newly opened Nursing Home. 
Day shift Must have own transport
ation. Free meal. Permanent posi
tion.
BALLARD NURSING CENTER

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

9300 BALLARD. ROAD 
Des Plaines, Illinois 

Phone 299-0182

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

si bendron organizacijom
Kazimieras Pugevi- 

čius^ iš. kBaltimorės iškeliamas 
į New Yorką. Be kitų pareigų 
jis bus Religinės šalpos orga
nizacijos atstovas taip pat da
lyvaus Lietuvos Vyčių darbuo-

------ Chicagos lietuvių organi
zacijų atstovai . svarsto būdus, 
kaip būtų .galima gražiau prisi
minti Kaune žuvusį Romą, Ka
lantą. ' Mbg.

kuopų susirinkimai 
,KoYQ./ d, Ąušr^Vartų salė

ję Įvyko L. K. Mindaugo ir “Ne
ri r. go s’’ atskiri kuopų nae
tiniaiu narių susiriiikimai. Abi 
kuopos, pirmą kartą su vėliavo
mis: dalyvavo iškilmingose pa
maldose, kurias atlaikė Tėv5 j. 
Aranauskąs S. J. L. K, Mindau
go š. kp. sųširinkiįįaą pradėjo 
kuopos vald. pirm. V. Susinskas.

Susirinkimui pirmininkavo š. 
J. šiaučiuliff,, sekretoriavo š. N.į 
Bągdžiūriienė:; Lietuvos šaulių 
S-gos įkūrėjo. Vlado Putvio mir- 
ties. paminėjimui paskaitą skai
tė 3r ŽiaŪčiuliš. . • , •

. Susirinkimas, išklausęs valdy
bos, revizijos komisijos ir gar
bės teismo pirm, pranešimus, vi
sus vaidomuosius organus, be 
balsavimų paliko dar dviejų me
tų kadencijai. , .
' Šiuo nietu L. K. Mindaugo š. 
kp. yra per 70 narių , ir apie 
$2,000; kąsoje, du nauji nariai 
priėmę į priesaiką.: . Išrinkti, at
stovai į įVykstanįį, s-gos atsto
vų sifvažiaviHiąA-Toronte. L. K. 
Mindaugo š. kp.-šiais metais su- 
eina 20 metų nuo jos Įsisteigimo 
(1956 spalio 7 d,). Plačiau pą- 
diškutuota idėl- :rupšiarno. minė ji- 

jrnoj J;dŠųsįrįrikiinur ’ pasibaigus, 
iaiiulsji “Nerihgiėčiaįs.” gražiai 
pabendrauta į>ri.e.? bendro, vaišių 
sijalo,. kurias, paruošė ab.iej ųkub- 
pįj jsesės .šaulės. ■ •_ J. š.

SKAITYK/1R KITAM PATARK
SKAT TYTI/NAIU IENAS’,2

A> ČEPULIS NOTARY PUBLIC
i Income Tax Service

3548-SOUTH EMERALD AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60609 į 

(Pirmas ankstas, įėjimas.iš kiemo)
Tel. LA 3-1387

Y Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
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? Sutvardo Medicare 
ir - kitas - Sąskaitas. / Padeda Neturtin
giems gauti iš WELFARE ir. kitų ištai
gų įvairias pašalpas: butoi nemokamo

mus i Ameriką Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai.A ’Be to, išrū
pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

Nesenai išėjusi laukta . ■
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
.100 didelio formato psl^ daug paveikslą. Kaina ?2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. —
Ansambliai, chorai, grunės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu: X ■" "'. '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608• C * < • I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas »
2212 Vv. Cermal Roaf Chirafn IV Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SAVININKAS PARDUODA namą 
6045 So. Kolin. Teirautis ir tartis dėl 
parodymo telefonais: 586-2037 arba 
599-9119. .

IR GYVENKIME ČIA

SAVININKAS PARDUODA 7 kamba
riu/murini bungalow gerame stovyje, 
3# Pedų sklypas, 2-jų mašinų mūri
niu garažas. 6633 So. Sacramento, 
5'-tas namas nuo parko.Skambinti tel. 
476-6649 nuo 12 vidudienio iki 7 v. 
vakaro. Taip pat ir apžiūrėjimui tin
klu tos pačios valandos.

6 butu iškilaus1 grožio gelsvas mū
ras/4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. 566,000.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy
mai. 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

-10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me-aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro namą, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas pne$ 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

> Insurance. Income Tax

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
1490 K. A. M.

Lietuvių kalba: ^ssdien nuo pirma
dienio iki peuKtadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Branęenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visom* progotru’.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
TėteL 434-4650

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Ramentas

(ištaigos) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, III. 60601

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambarių pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

taiUnlnk, $3į
Chlcagoje —Jaum

LAIKRODŽIAI'IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tolefj R E public 7-1 Ml

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ava 
Chicago, UI. 60M1 Tai. YA 7 5980

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii kametai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
earažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500. —------ -

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaux
BALYS BUDRAITIS

<369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYT,INKSTE 
,135-TA IR ARCHER AVĖ. . 

Tel. 257-5861

LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
nardilodami vieno akro sklypai namų 
statybai.

Tel. 257-7978

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
320871 W. 95th St

GA 4-8654

Stale Farm Fire and Conpiny

- —

SKAITYK IK KITAM PATARK
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

-■ t1




