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politine padėtimi Italijoje. Komunistai turi didelės 
Milanoo miestuose. Sugriuvus krikščioniy demokratę 

Bijoma, kad komunistai negautu daugumos ir ne- 
visoįe Atlanto Sąjungos apsaugos sistemoje. Jeigu
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ITALU
V ..

0 PARLAME
NAUJI RINKIMAI VYKS BIRŽELIO

"20 IR 21 DIENOMIS
John Connelly sudarė organizaciją 

italu komunistu įtakai mažinti
ROMA, įtalija. — Italijos prezidentas, pasitaręs su premjeru, 

antradienį paleido parlamentą. Dabartinė vyriausybė neturėjo 
reikalingos įtakos, o sudaryti koalicijos su kitomis politinėmis 
partijomis dabartiniai josios vadai nepajėgė. Italijos socialistai 
buvo pasižadėję balsuoti už krikščionių demokratų vyriausybę, 
jeigu ji imsis priemonių būtinai reikalingoms ekonominėms re
formoms. Vyriausybė tokio žingsnio. nesiėmė, todėl socialistai 
demokratai už ją nebalsavo.

NEKREIPIA DĖMESIO į LIBANO 
VADŲ PASKELBTAS PALIAUBAS

Sekretorius Kisingeris važinėja po Keniją 
ir domisi laukiniais žvėrimis

BEIRUTAS, Libanas. — Libano parlamentas šią savaitę turi 
išrinkti naują prezidentą, bet parlamento nariai negali susirinkti 
posėdžio. Jie net negali padaryti jokio pasitarimo. Abiejų pusių 
karo vadai pasižadėjo sustabdyti karo veiksmus, kol bus išrinktas 
krašto prezidentas ir galės pradėti "eiti pareigas, bet jiems nesi
seka. Vyriausieji vadai pasižada suvaldyti ginkluotus būrius, bet 
kai reikia tai padaryti, tai apgailestaudami turi pripažinti, kad 
nepajėgia to padaryti.

Antradienio rytą premjeras 
Karami pasikvietė abiejų pusių 
vyriausius karo vadus. Jie pasi
žadėjo sustabdyti savuosius. Bet 
paliaubos vos tęsėsi kelias va
landas.- Musulmonai netrukus ir 
vėl pradėjo pulti Beiruto prie
miesčius.

Premjeras bando tęsti ;
pasitarimus

Karami nekreipia dėmesio 
į nepasisekimus; Jis žino, kas iš- 
ardydavo anksčiau paskelbtas, 
paliaubas, jis todėl yra pasiry
žęs padėti karo vadams šį reika
lą sutvarkyti. Premjęras yra įsi
tikinęs, kad paliaubas ardo ne
didelė musulmonų grupelė, 
■porinti imti jokios atsakomy
bės. Atrodo, kad premjeras yra 
geriau informuotas apie paliau
bų ardymą, negu tiesioginiai ka
ro vadai.

Afrikoj sustiprėjo
NAIROBI; Kenija. — Pirmo

mis savo Afrikos diplomatinės 
kelionės dienomis sekretorius H. 
Kisingeris susirgo viduriais ir ne 
galėjo dalyvauti visuose posė
džiuose. Grįžęs Kėni j on jis ge
rokai pasitaisė, kai įsitikino, kad 
jo kelione ir padarytais pasiū
lymais susidomėjo veik visos 

Afrikos naujos valstybės.

Praeitą antradienį sekretorius, 
Kenijos prezidento patartas, iš
važiavo- į draustinius, pasižiū
rėti, kaip gyvena ir saule bei 
žole džiaugiasi žirafos, krokodi
lai, įvairiausi Afrikos paukščiai.

Nesaugus Virginijų 
salų aerodromas 

ST. THOMAS, Virginijų sa
los. — Gubernatorius Cyril King 
laiške JAV Transportacijų sek
retoriui William Colęman pareiš
kė, kad toliau nebegalima palik
ti tokioje padėtyje aerodromo, 
kur praeitą savaitę vienam Ame
rican Airlines lėktuvui nusilei
džiant lėktuvas perbėgo trum
pą įsibėgėjimo kelią ir sudužo, 
užmušdamas 37 keleivius. Jau 
20 metų, kai šios salos laukia 
naujo tinkamo aerodromo su įsi
bėgėjimo keliu mažiausiai 7,000 
pėdų ilgumo, rašoma gubernato
riaus laiške.

Šiltesnis . . , .*
Saulė teka 5:44, leidiieffi 7:52

Goldą 78 metų, 
“tai nedaug”

TEL AVTV. — Buvusi Izrae
lio ministerė pirmininkė Goldą 
Meir praeitą pirmadienį atšven
tė 78 metų amžiaus sukaktuves. 
“Celębruoti savo ' 78 metų su 
kaktį yra truputį per kvaila... 
su visais tais skausmais ir ne
galavimais mažai kas lieka ver
ta celebruoti”, pasakė sukaktu
vininkė. ■ ■ :

WASHINGTONAS. -r- Du 
amerikiečiai ir Britų garbės 

konsulas, kuriuos pernai buvo 
pagrobę Eetiopijos sukilėliai, pa
leisti laisvę Sudane, visi svei
ki gyvi. Tiedu amerikiečiai — 
Steven Campbell, 26, ir James 
Harrell, 41, k^Mvilįai techni
kai dirbo U. S. laivyno komu
nikacijų įstaigoje Asmaroje. 
Apie kokias paleidimo sąlygas 
nieko nepaskelbta. - ’ ■ -

Egipto-Amerikos 
prekyba

Egiptiečių oficiali delegacija 
lankosi Čikagoje ir v6da dery
bas su Illinoj aus prekybininkais 
bei pramonininkais tikslu pagy
vinti tarpusavio mainus ir pri
traukti į Egiptą reikiamą kapi
talą. Esą, Egipte labai gerai ga
li būti investuotas kapitalas į 
statybos sritį.

Mažinamas pinigų 
kiekis

WASHINGTONAS. — Rezer
vų tarybos pirmininkas A. F. 
Burns gegužės 3 d. senato ban
kų komitete pareiškė, kad pini
gų kiekis apyvartoje nežymiai 
visą laiką mažinamas ir tai bus 
daroma ir toliau.

Vertybės popierių rinka, žino
ma, pinigų mažinimą priėmė dė
mesin. Sąryšyje su tilo, pradėjo 
kristi vertybės popierių kainos. 
Vertybės popierių makleriai nu
mato brangesnį kreditą, kitaip 
sakant bus imamas didesnis nuo
šimtis už paskolas.

SANTIAGO, Čilė. — Gegužės 
3 sudrebėjo Čilėje žemė. Drebė- 

centras buvo 200'kilome
trų į šiaurę nuo Santiogo ir jo 
stiprumas siekė 5 laipsnius tarp
tautinės skalės.

LIBANO NAMINIS KARAS NESIBAIGIA
; Pet*; 13 mėnesių virš 18,500 išmuštu, 

'V"- " 40,000 ^sužeistų ir 3 00,000 pžaėgėliu _ _ - *.
BEIRUTAS. — Kairiųjų (musulmonų) jėgos ir krikščionių 

milicija visą praeitą pirmadienį tęsė ■■ namas prieš namą atkaklią 
kruviną kovą Beiruto uosto rajone, o artilerija daužė pačią sosti
nę ir aerodromą.

Mažiausiai 20 žmonių užmuš
ta ir daugiau kaip 50 sužeista ko
voms per visą dieną ir naktį siau
čiant mieste ir krašte. Su Jau
kiau kaip 600 užmuštų ir nebe 
suskaičiuotais kiekiais sužeistų
jų praeitas savaitgalis skaito
mas “kruviniausiu”. Naujo pre
zidento rinkimus dar savaitei vė
liau nukėlus kovos su dar dides
niu įnirtimu padidėjo. Beiruto 
miestas tebepasilieka rytų pu
sėje krikščionių, o vakariniame 
sektoriuje musulmonų. Dešinių
jų (falangistų) radijo praneši
mais, sostinės miestas (Beiru
tas) mėnesių mėnesiais bombar
duojamas ir griaunamas praeitą 
savaitgalį pėr 24 valandas buvo 
pataikytas 1,600 artilerijos svie
diniais. , ■

«. r - - (

Popiežius Pauliuss VI paskel
bė skubotą atsišaukimą į pasau
lį, prašydamas pagalbos 'alka-: 
niems, benamiams ir sergatiems 
Libano civilinio karo nukėntė- 
jusiems žmonėms. Bažnytininkų 
grupės grįžusi iš Beiruto pirma
dienį, sprendžia, kad praėjusiais, 
“destrukcijų, plėšimų ‘ ir žudy
mų metais daugiau kaip 300,000 
pabėgėlių yra atsidūrę neapsako
mai sunkiose sąlygose. -

Planuoja astuonių 
mylių didumo anteną

CHICAGO, -4. Northwestern 
universiteto -astronomijos depar
tamento pirmininkas Dr. John 
D. Bahng yra įsitikinęs, kad vie
na ar -kelios valstybės pradės 
daug milijonų kaštuosiantį pla
ną ieškoti protaujančios gyvy
bės begalinėje visatoje.

•Dr. Bahng mano, kad “pakly
dusios” radijo bangos iš kitų pa
saulių pasiekia mūsų planetą 
žemę ir tos bangos būtų galimos 
pagauti milžiniško didumo an
tenomis. Jis neabejoja,~kad mū
sų pačių ■ TV mikrobangos per 
tboš 20 ar 30. metų nuo televi
zijos išvystymo, beabejo, jau 
bus;- pasiekusios., tolimas. visatos 
distancijas. Jei tikrai yra kur 
gyvų protaujančių būtybių, jos, 
galbūt, panašiu būdu bando mus 
pasiekti.

Dr. Bahng sako, kad NASA 
mokslininkai jau turi paruošę 
naujas ambicingus planus gyvy- 

'bei Visatoje ieškoti.
Vienas toks planas — projek

tas vad. Cyclops siūlo pastatyti 
antenų tinklą iki 2,000 milžiniš
kų lėkštės formos radijo teles
kopų, po 330 pėdų diametro. Vi
sas dviejų tūkstančių “lėkščių” 
teleskopas bendrai apimtų-aš- 
tuonių ketvirtainių mylių plotą. 
Tokios antenos pastatymas kaš
tuotų $36 milijonus. ‘Techniš
kai mes jau esame pajėgūs tokį 
projektą pastatyti jau dabar“, 
sako Dr. Bahng, kurs tiki, kad 
tatai tikrai bus padaryta, ka
dangi žmonija nori žinoti, ar 
mes savo mažoje gražioje pla
netoje esamas tik vienui vieni 
visoje Visatoje, ai* turime “kai
mynų”, kad ir nepasiekiami to
limų, t * -

Argentinos teroras
BUENOS AIRES. — Kairia- 

spamių partizanų būrys Buenos 
Airės priemiestyje užpuolė ma
žą policijos stotį, ’kur vieną po
licininką užmušė, o 4' sužeidė. 
Policijos pranešimu, atvažiavę 
dviem vežimais puolė policijos 
stotį, kur vieną policininką už
mušė, o 4 sužeidė. Policijos pra
nešimu, atvažiavę dviem veži
mais teroristai puolė policijos 
stotelę rankinėmis granatomis 
ir raketomis. Tiek pranešama, 
kad užpuolikai pabėgu/'“

Kissingeris Afrikos 
vergų parduotuvėje

GORĖE. 'SenėgaTija. — Rėu- 
terio pranešimu, JAV valst. se
kretorius Kisingeris, kurio pa
ties giminės buvo skaičiuje 6 
milijonų žydų, kuriuos Hitleris 
išžudė, apsilankė tame name ir 
įėjo per tas pačias duris, per ku
rias, apie 6 milijonai vergų iš 
Nigerijos ir Aukso Kranto pra
ėjo pakeliui į vergiją; dabar tas 
namas paverstas į muziejų. Se- 
negalijos valdininkai parodė jam 
narvus, kuriuose liesus negrai 
buvo penimi, kad pasiektų 130 
svarų svorio prieš pakuojant į 
laivus vergų eksportui į Brazi
liją, Karibų salas ir Jungtines 
Valstybes.

PUERTO RICO — 
NAUJOJI VALSTIJA

Kun. Ruben I. Cruz, kuris Chi
cago Sun-Times laikraštyje veda 
puslapį ispanų kalboje, sako, kad 
Federal Development bendrovės 
prezidentas Puerto Ricoje, ku
ris nori suorganizuoti Filadelfi
joje prezidentinio kandidato 
Carterio portorikiečių kampani
jos skyrių, tvirtina, jog puerto- 
rikiečiai nesipriešintų, ir, galbūt, 
būtų geriausia išeitis, jei Puer
to Rica pasidarytų 51 valstija.

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI

Olandijoje įvyko traukinių ne
laimė, kai du prieš viens kitą va
žiavę traukiniai susidūrė. Kai- 
kurie traukinių vagonai buvo į 
šipulius sudaužyti, žuvusių žmo
nių tikras skaičius dar nežino
mas.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos pirmoji dama Betty Ford 
iškėlė priešpiečius Washingto- 
no damoms, kuriuose buvo šil
tai priimta buvusio vicepreziden
to Spiro Agnew žmona.

SALISBURY. — Dar tebevyk
stant Rodezijoj mobilizacijai, 
kariuomenės vadas įsakė pradė
ti valyti kraity nuo j ūdų jų par-

WASHINGTONAS. — Sen. H. 
Humphrey viena akimi žvelgda
mas į prezidentinę kėdę, gina 
Izraelį ir kritikuoja prez. Fordą. 
Jis sako, kad prez. Fordo admi
nistracijos Vidurinių Rytų po
litika silpnina Izraelį, ir tokia 
politika, esą gali atnešti tik są
myšį, nuvilkinti taiką. Adminis
tracijos politiniai žingsniai te
gali ardyti Izraelio ir JAV isto
rinius, ryšius. Administracija 
nematanti arabų ir nėr kaikurių 

- Amerikos bendrovių veiksmus, 
nukreiptus prieš Izraelį.

Pasak Humphrey, tokia prez. 
Fordo politikos kryptis negali 
suteikti taikos Viduriniuose Ry
tuose. ■

verčiasi
LONDONAS. — Anglijos 

svaras yra kritęs 25%, lyginant 
jį su doleriu. Dabar už jį mo
kama 1.80 dol. O inflacija An
glijoje padidėja 35% į metus. 
Naujoji vyriausybė stengiasi 
pažaboti infliaciją ir jai pavy
ko jos įsibėgėjimą sumažinti iki

Vyriausybė kviečia kairiuo
sius padėti j šalį socialistines 
dogmas ir pradėti rimtai gydy
ti paįrusį krašto ūki. Socialis
tai nors ir nelabai linkę paklau
syti vyriausybės šauksmo, bet 
visdėlto, manoma, bent laikinai 
pavykus susitarti vyriausybei 
pasiūlius algų pakėlimo ribą nu
statyti tik iki 3 G ir už tai, at
silyginant, nubraukti nuo mo
kesčių 2 bil. dol.

JAV žada išsižadėti 
Panamos kanalo?
■PANAMA. —Jungtinių Vals

tybių ambasadorius Ellsworth 
Bunker pradėjo derybas su Pa- 
Aquilino Royd tikslu Panamos 
kanalą eventualiai perleisti Pa
namai. Prezidentas Fordas tokią 
galimybę prileidžia, bet jo opo
nentas Ronald Reagan yra to
kiam perleidimui griežtai prie
šingas. “Čia visiškai nieko nėra, 
dėl ko būtų galima derėtis”, sa
ko jis. “Mes jį pastatėme ir mes 
jį turėsime”.

Fordas sako, kad prisilaikant 
Reagano politikos prasidėtų Ka
nalo zonoje partizaninis karas 
ir išlaikyti Kanalą tinkamą jo pa- j
skirčiai turėtume jam apsaugo- 30,000 Amerikos kareivių.

Prezidentas paprašė premjerą 
Aldo Moro eiti premjero parei
gas, kol bus sudaryta nauja vy
riausybė; Aldo Moro sutiko pa
klausyti prezidento ir paskelbė, 
kad Italijoje bus pravesti rinki
mai Į naująjį parlamentą šių 
metų birželio 20 ir 21 dienomis.

Krašte vyrauja įsitikinimas, 
kad artėjančius rinkimus gali 
laimėti komunistai. Dabartiniu 
metu komunistų atstovų skai
čius parlamente yra gana dide
lis. Komunistai valdo kelių svar
besnių miestų savivaldybes. Iš 
savivaldybių jie gali labai gud
riai pakirsti pasitikėjimą dabar- 
tine- vyriausybe. Ji smarkiai 
kenkė krikščionims demokratam 
savivaldybių rinkimų metu, jie 
gali dar skaudžiau jiems pakenk
ti birželio mėnesį.

Premjeras Moro taip pat pa
skelbė, kad tomis pačiomis die
nomis bus pravesti rinkimai j 
Romos ir Genovos savivaldybes. 
Jeigu komunistai laimėtų daugu
mą šių miestų savivaldybėse, tai 
jų Įtaka dar labiau sustiprėtų vi
same krašte. Romos savivaldy
bės veiksmai daro įtakos visam 
kraštui. Visi pripažįsta, kad ko
munistai nieko specialaus negali 
padaryti, bet jie turi labai ge
rai organizuotą propagandos ma
šineriją. Komunistų agentai die
na iš dienos zuja po darbininkų 
kvartalus ir Įtikinėja darbinin
kus, kad visų nelaimių priežas
timi esanti dabartinė vyriausybė.

Italams pakenkę Amerikos se
nato komiteto paskelbimas apie 
Italijos krikščionims teiktą pa
galbą paskutinių rinkimų metu. 
Sovietų valdžia tokius davinius 
pavadino JAV vyriausybės įsi
kišimu Į Italijos vidaus reika
lus. Maskvos agentūros vado
vavosi senato komiteto paskelb
tais duomenimis.

Washingtonas. D. C. — John 
Connally, buvęs Teksas guber
natorius. sutiko vadovauti komi
tetui, kuris vadinasi piliečių Są
junga Viduržemių Laisvei. Ame
rikos piliečiai imsis priemonių 
padėti italams ir kitoms Vidurže 
mių jūros tamtoms, kurioms gre
sia komunizmo pavojus. Conna
lly tikisi suorganizuoti pakanka
mai kapitalo, kad galėtų padė
ti italams atsispirti Maskvos 
agentų propagandai. JAV vy
riausybė negali padėti pavojun 
stumiamiems italams, nes tai 
būtų įsikišimas į kitos valsty
bės vidaus reikalus, bet jeigu 
privatūs Amerikos piliečiai no
rėtų padėti italams ar kitiems, 
niekas negali jiems to uždraus
ti.

ti nuolat laikyti nemažiau kaip
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stovyklomis, mugių,,dar- čius aba didinga praeitimi pasi- 
'domėta. ;J,7 1^4-

Sąjungos Pirmūną -sveikino 
‘ abu Vyri Skautininkai ir v; ■s.-Til. 
-J; Dainauskas/io vakaronės* pir- 
mąjąi dalį baigė' rajono vadas Z, 
Jaunius,’ įteikdamas svečiui Chi- 
cagosJskaatifičiu vardu lietu- 

višką,koplytėlę., • -i ’
Čiurlionio ’gaterijoję, kuę vy

ko ;knygos"sutfktuv&, taip pat 
buvd P. JOrgčlbSleidinių-Jlaiškų, 
iškarpų etc', parodėlė, kurią sa
vo archyvo eksponatais suruošė 
skautininkas. Br. Kviklys.

Antroje, vakaronės dalyje, ku
rią Vedė s. J. Regienė, atsisvei
kinta su kadenciją baigusiais ra
jono vadu/ vadeivomis-ėmis bei 
jų ' talkininkais,* pasikeista do
vanėlėmis, pristatyti, pasveikin
ti- naujieji pareigūnai.

šeštadienis—-skautiško dar-
,J t’/’-’ • 7? -.P • . r

bo diena:

LIETUVIŠKOSIOS SKAU
TUOS knygos sutiktuvės

vyko su mažiausiu dalyvių bū
riu. Kažin, ar skautai nespėjo 
dar Įsibėgėti Į judrų tridienį, ar 
jau praėjęs ilgokas tarpas nuo 
pačios knygos pasirodymo su
mažino įspūdį, ar dar kas kita? 
Aplamai galima pasakyti, jog 
Chicago;
tyvi praktinėmis skautiškomis 
pratybomis (sueigomis, iškylo

V., s. V. Statkus pristatė da
lyviams v. s. L. /Milukienę, pa
žymėdamas, jog šio vakaro vieš
nia ypač išskirtina, nes ji — pir
moji moteris sąj ungos aukščiau- 
siame-poste;- Palinkėta sėkmės, 
naujų užmojų bei. glaudaus ben
dradarbiavimo sū visomis sąjun
gos šakomis.. ' .Įj" - ■■■'

žodelių prabilo'ir darybos Pir
mininkė, pasidžiaugdama gau
siomis Chicagos gretomis, o taip 
pat prisimindama, jog daug są
jungos vietovių nėra tokios lai
mingos, ypač ten, kur tautiečiai 
pasklidę didesniais atstumais ar 
neturi pikankamąa vadovų.

Sesė taip pat paprašė brolių, 
kad,šie “nesididžiuotų’’,-.— 
vadovybėje visad reikės ir 

. vyriškų stiprių rankų.

’ Pfritiimiikę padrąsino vakare 
švečiaš Pirmūnas’JR; Jurgėlk, už- 
'tikrin'damaV jog ’sesė Milukienė 
yra sumarti, turi gerą vadovavi
mo patirtį, — esame ant gero 
kelio į darbštų trimetį.

Paskui vakaronę dainomis pa
įvairino Aušros tunto žiežirbos, 
o po to prie užkandžių stalo pa- 

ijuappiAJSed 'UąurereAĮS 
i, su New -Yorko svečiais

Pirkite Naujienas.
Benikilc kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesų 
Ir veda į šviesą.

'rirrus’cs Skautininkes v. s. Irenos Kerelienes žodžiai 
Motinos Dienai

KLOS SESĖS VADOVĖS,

v. s. LILE MILUKIENĖ, 
Liet. Skautu Sąjungos Tarybos 

Pirmininkė

ti Vj-ąją tautinę stovyklą 1978.
Australijoj gyvenantiems ši 

stovykla yra ypatingai svarbi. 
Ji atnaujintų susidomėjimą lie
tuvišku skautavimo, duotų nau
ją impulsą įpūsų jauniems va
dovams. Atbudintų vyresniųjų 
susidomėjimą prisidėti benŲda-' 
linai prie stovyklos ruošos. Svar-1 
biausia, pasiruošimas tautinei. 
stovyklai įprasmintų mūsų lie
tuviško skautavimo veiklą Aus
tralijoj konkrečiu uždaviniu ir 
tuo būdu sustiprintų mūsų silp
nėjančią veiklą.

J šią stovyklą tikimės atvyks
tant ne mažiau kaip 100 lietuvių 
skautų-skaučių iš užjūrio: Ka
nados, JAV, Anglijos, Vokieti
jos, Brazilijos ir Argentinos.

Iš užjūrio skautus-tes prašy
tum^ kad jie apsimokėtų savo 
keliones iki Australijos, o mes 
stengsimės padengti jų išlaidas 
Australijoj, pvz. stovyklos mo
kestį, vietinį transportą, ekskur
sijas ir kt. Šiam reikalui buvo 
sudarytu sąmata šimtui skautų, 
atvykstančių iš užjūrių. Suma 
sieks ne mažiau kaip 8,000 dol. 
(į sumą įskaičiuota ir infliaci
ja). šią sumą galvojam su
rinkti mecenatų pagalba, asme
nų,.kurie per dvejus metus pa
žadėtų paaukoti ne mažiau kaip. 
100 dol. Ieškom bent 80 dosnių 
asmenų iš visos Austrijos.

Tik visos kartu, dirbdamos vi
soms taip brangiai skautiškai 
idėjai, pajėgsime plačiau ir pras
mingiau skautiškai ugdyti mums 
pavestas jaunąsias seses.

Budėkime!
v. s. Irena Kerelienė.
Liet. Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininke

tos pasitiko su pavasariniai*
' pokštais.

Kai keturių tuntų sesės-bro 
liai skubėjo į M-me Curie mo
kyklą šv. Jurgio sueigai, juos 
sveikino nelauktas sniegas, krin
tąs didžiuliais kąsniais iš aukš
tybių. Visiems sugužėjus

(puspenkto šimto skautų-čių 
ir virš šimtinės svečių),

vyko tradicinės eitynės, šv. 
•Jurgio invokaciją, įsakymai įr 
Sodžiai. Tarybos Pirmininkė 
iteikė neseniai gavusiems va
dovams sąjungos ordinus, visus 
ir visas sveikino Įkūrėjas P. Jur
gėla. Pq oficialių apeigų pasi
pylė jaunųjų žaidimai, kuriai su
eiga ir baigta. '

Visi judriai prabėgę posėdžiai, 
sutiktuvės, vakaronės ir eitynės 
baigtos “Lietuvių Televizijos” 
programa, kurią vakare stebėjo
me per 26 stotį. Skautininkas, 
kun. A. Kezys, SJ, šį vakarą te
levizijos studijon buvę pasikvie
tęs mūsų newyorkiskį svečią, ir 
abu — programos vedėjas ir P. 
Jurgėla — pusvalandiniu pašne
kesiu tartum susumavo skautiš
koj o tridienio įvykius. --

Savaitgalis, kokio Chicagoje 
niekad nebuvo. J. T.

paycheck and 
what to 

do about it.

d r esą s: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

Gražų gegužės mėnesi švenčiame mums taip brangią Motinos 
CieavĮ. Perkame puikias gėlių puokštes, renkame dovanas if svei
kiname saw motinas, prižadėdamas jas mylėti, gerbti, neskau- 
uln'i širdimi ir niekad neužmiršti.

v. s. PETRAS JURGtLA, 
Lietuvos skauty |kūrėjas, "Liefuvii- 
kossios Skautijos4* veikalo autorius.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS 
106 psl Kaina $2.00.

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA&AiTtJE

Some people learn the bar d way. Pay
checks disappear fast.

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

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

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

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

A good way to build that nest egg 
Is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdftL 
An amount you specify will be sėt

VI Tautinei Stovyklai, 
kuri įvyks 1978 m. Melbourne

Kas 10 metų Lietuvių Skautų 
Sąjunga ruošia tautinę stovyk
lą. Nuo LSS-gos įsikūrimo 1918 
yra buvę penkios tautinės sto
vyklos; Lietuvoj 2, Vokietijoj 
1, šiaurės Amerikoj 2, Austra
lijos rajonui tenka garbė suruoš-

Chicago, Ill. 60608

Sveikiname Jus visus, Mieioo 
Se<ės Vadovės, su šia dailia pa
vasariška švente. Seserijos va
dovių eilėse turime daug jaunu
čiu vadoviųt kurių rūpestis, pa
sišventimas, meilė savo draugo
vei ir savo sesėms labai prilygsta 
motiniškai meilei. Sveikinu Jus 
i- linkiu neprarasti jaunatvišk- 
ko entuziazmo, vadovaujant jau-; 
najai sesei.

‘"veikinu ir Jus. Mielos Vado
vė0, kurios jau pačios esate mo
tinos. Jūsų vadovavimas jau
nosioms sesėms įgauna dar pla
tesnę prasmę, nes jūs galite gi
li0’! išgyventi ir pilniau supras
ti šaunų įu sesių reikalavimus ir 
joms atitinkamai padėti.

Nuoširdžiausius šios Dienos 
sveikinimus siunčiu ir Jums, 
Brangiosios Vadovės, kurios jau 
stovite nuošaliau, jau esate sa
vo vadovavimo dalį su kaupu ati
davusios Seserijai. Mes esame 
turtingos, turėdamos Jus šalia, 
nes savo patyrimu^ patarimais, 
pašnekesiais nekartą esate mum 
padėję, nekartą esate išrišę pai
rų klausimą. Ir būdamos šalia 
mūsų, suteikėte mums pasitikė
jimo savimi, naujų jėgų sunkiam 
darbui. Ačiū Jums už viską'

Jurgis Valaitis buvo ■ 
Filadelfijoje

VEko Valdybos nariai dalyva
vo visuomeriiniuosė''' sūvaziavi- 
muosę: vicepirmininkas ’Jurgis 
Valaitis balandžio 3-4 d. dalyva
vo JAV" LB Tarybos suvažiavi
me Filadelfijoje, kūr tarė trūm- 
pą žodį ; sėkretorius Bronius Bie- 
liukas balandžio 24-25' di.’ Lietu
vos šaulių suvažiavime Toronte, 
Kanadoje, kalbėjo uapie Lietu
vos rezistenciją.- ĮE)

mis
bais ir t. t.), vakaronėse,bei Įei
tuose skautiško laisvaląikio su
ėjimuose nėra labai ju,drį. Čia 
tikrai galėjo susirinkti gauses
nis būrys.

£

Sutiktuves atidarė Vidurio 
Rajono vadas v. s. Z. Jau
nius, pasveikindamas kny
gos autorių, lietuviškosios 
skautybės Įkūrėją P. Jur-Š 
gėlą, atvykusį .iŠ tolimojo 

New Yorko, . ,'...A

o vakaronę- vesti. pakvietė 
Chicagos skautų veteraną v., s. 
V. Tallat Kelpšą. Į

. — Lietuvių; skautų veikla pla
čiai aprašyta- šį;;vakarą prista
tomoje knygoje, pasakė skau
tininkas Kelpša^ — kiekvienas 
turėtume ją perskaityti ir su
žinoti, kokiomis sąlygomis są-; 
jūdis pradėjo pirmuosius žings
nius. Įkūrėjas atliko didį dąr- 
bą, pasinaudokime ■ jo sutelkta 

est-adienį — Jau- ■ medžiaga. O apie patį autorių 
papasakoti kviečiu brolį KviklĮ.

V. s. Br. Kviklys pasakė šu-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
7772 George St. 

La Salle, PO., Montreal 690, 
Canada

dindamas P. Jurgėios ilgametę 
sutraukė į Madam ir šakatą/vej^ą - lietuvių skautų 

'7 _ .utiškos lite
ratūros pagrindinis ir gausiąu-

Jurgio sueigon. Įvykiai' sias kūrėjas; jo darbas Ameri
kos lietuvių spaudoje, Dariaūs- 
Girėno skrydžio ruošoje ir kt. 
Grįžęs mintimis į mūsų skautiš
ko judėjimo pirmuosius metus,, 
pasidžiaugė, jog, nežiūrint sun
kumų, narius anuomet lydėjo en
tuziazmas, buvo labai stipri ge
rojo darbelio dvasia, judri veik
la. Pašnekesį skautininkas pa
iliustravo gyvais savo-paties iš-’ 
gyvenimais bei nuotykiais. L ' 

Kalbant apie knygą, iškelta, 
jog P. Jurgėla yra sukūręs bene 
pusę visos liet, skautų literatū
ros. Ir paskutinioji knyga labai 

kautija, šiaip labai ak- reikšminga, nes leidinio apie sa
vo praeitį dar neturėjome. Tai 
pirmasis mūsų istorijos tomas. 
Antrąjį dabar rašome mes, dirb
dami bei toliau ugdydami liet, 
jaunimą. Tuo darbo tęsimu mes 
prasmingiausiai padėkojame 
Įkūrėjui už jo atliktą darbą.

Keliomis mintimis su vakarę 
dalyviais pasidalino ir sVečias 
P. Jurgėla. Jis apibūdino sun
kiuosius gnygos “kryžiaus ke
lius” telkiant medžiagą, tarian
tis su leidimo komisijomis ;įr 
pan. Knygą ruošiant, vienas pa
grindinių autoriaus tikslų bu^o 
sutelkti jon paskatinančių, užde
gančių pavyzdžių jaunimui. To
dėl žodelyje taip pat buvo už
akcentuota, kad vadovai įvairio- 
mis progomis knyga pasinaudo- Į įvykiai 
tų. paskaitytų,-savo „skautams- pasidalinta retų 'susitikimų pl
ėnis ištraukų, paragintų juos pa- pūdžiais ir 1.1. -

Now E Rokls 6K% interart whm
n JhmtF ot 5 10 (4% th» trst
y«r). if kurt, or

whan meded h*
M your bank. Infcwat if xwt fubjed to stoto 
or toad texner tarn, md

Ilgamečio BALFb ptitnininko, _
prelato J. įknyga L?"1'

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
' dideli poslapiai, daug nuotraukų. 7

»'• ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.- ~ .
kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 

,, .-.•t >■ >bėjiri,.srunttįsiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
vietas. Knygą pasiųsime adresatui^Jei prisiu

si < <*ekį arba Money Orderį tokiu adresui .

; naTj f O ¥š
Chiciufo. Ulinois A060x

is New Yorko; atvykūisf nau- 
joji Taj^bos Ąrinininkė v. s. L. 
ĮGlūkierįię posėdžiavo su Tary- 
bos-Pinhijos nariais', tuntiirfin- 
kais, o vakare' Jaunimo Centro 
svetainėje broliškas - seseriškas 

‘SUšibūrirfiąą, Sėsė-
rijos-Brolijos-A^ šąkų- vadovai. 
Svečių tarpe Tarybos vadijų na
riai, skautiškos'i spaudos atsto
vai. '1

nados ir Amerikos lietuviai bu
vo mums, australiečiam, labai f

ŠKAjipę' iL' Kito PATARK 
U r'V KĄ S i 1 ’ N A i J.T IENAS*

Prašome iškirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

p re n * * rr‘ ° ** -r
i . ~ '

7nOKeSČTU

dosnūs per F ir II jaunimo kong- 
sesus. Ne tik buvo ajanokėtas 
visas australiečių pragyvenirhas 
kongresų metu, bet if dalis ke
lionių išlaidų. Taip pat mūsų 
atstovai į V tautinę stovyklą 
(1973) gavo finansinę paramą 
iš Amerikos ir buvo labai šiltai 
priimti. Atėjo dabar mums ei
lė parodyti mūsų australišką dos
numą. ‘

Norį tiesiogiai aukoti'prašomi 
siųsti aukas VI TS Rengimo ko
miteto iždininkui: V. 'Vaitkus 
42 The Corso Pardale, Vic. 3194. 
Australia, čekius’ rašyti' “Lith
uanian Scoutą Jambpręė Fųnd”. 
Visų ipecenątų ir kitų .aukojusių 
pavardės bus paskelbtos; spau-

Tokio 'judraus savaitgalio, 
koks, prabėgo balandžio 23-25 
dienomis. Chicagos skautija, 
turbūt, dar nėra turėjusi. Jur
ginių penktadienį (balandžio 23 
d.) skautai-ės ir svečiai rinkosi 
i P. Jurgėios knygos LIETUVIŠ
KOJI SKAUTIJA sutiktuves, ki
tą vakarą 
nimo Centro kavinėje svečiuota
si su rytinio pakraščio viešnia 
naująją Tarybos Pirmininke L. tiktuvių pagrindinį žodį, apibū- 
Milukiene, o sekmadienis, nors 
ir šiurpus
Curie mokyklos?^alę,jpusę tūks- Į Įkūrėjas, mūsų £ 
tančio skautų ir svečių tradici 
nėn šv 
buvo planuoti skirtingomis da
tomis, bet nelauktu, o kartu ir 
smagiu Hkiminiu pokštu, visi- 
jie susibėgo į paskutinį balandžio 
savaitgalį.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardint onus knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGO? DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 
Sose Vokietijoje 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na ūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančin ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu- 
siruota 300 psl. Kaina 7 dol

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

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
tonaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis,
3 istoriniai žemėlapiai

Vincas Žemaitis.
84 psL Kaina SI 50

Šie ir kiti leidimai yra gaunam.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

• miartkAnf darbe valandomis arba užsakant pactu *r 
rakf ar pinigine r^rlaidą
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KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALI
Rašo Vladas Rasčiauskas

Banginių kaulų kalnai^ 
J Kai pamatėm banginių kau
lų kalnus, tai nustebo m. Neži
nojom, iš kur tie kalnai galėjo 
atsirasti. Neatrodė, kad patys 
banginiai Apgaulingąją salą 
būtų pasirinkę savo kapinėms 
ir, senatvei atėjus, į salą plauk 
tų Ir ten savo kojas ištiestų, 
skūrą nusiluptų ir kaulus pa- 
dižautų. Girdėjau, kad kartais 
.banginiai, netikusių vadų ve
dami, užgulą kurį nors pliažą 
ir- šildosi saulėje, kol visai iš
džiūsta, bet neatrodė, kad. jie 
lai darytų šioje saloje.

Bei kaipgi tie kaulai galėjo 
Įeit atsirasti, Kaip patys ban
giniai galėjo tuos kaulus vie
nas ant kitų sudėti? Ten turėjo 
banginis lipti ant banginio ir 
džiauti savo kaulus, bet toks 
dalykas man nesuprantamas. 
Teko prašyti mūsų ekspedici
jos vadovų, kad jie paaiškintų, 
kaip tie kaulai ten atsirado.

Pasirodo, kad .norvegai, iš
radingesni negu britai, dar 
prieš Antrąjį Pasaulinį Karą 
atsirado Apgaulingoje saloje. 
Nespėjo britai išvažiuoti, ten 
atsirado gana didelė norvegų 
kolonija. Pradžioje saloje ap
sistojo tiktai keli norvegai, o 
vėliau ten jų apsigyveno dide
lis būrys. .Norvegai taip pat ži
nojo kad tuose vandenyse la-r 
bai veisiasi Įvairiausios rūšies 
banginiai. 0 norvegai * bangi
niu? gaudyti gana gerai mokė
jo. Jie gaudė banginius geriau 
,nėgū kas kitas šiaurės Atlanto 
vandenyse. Jie pirmieji pra
dėjo naudoti banginio aliejų/ 
Jis tinlęa ne tik maistui, bet ir 
kitiems, reikalams.

Norvegai .galėjo juos gaudy
ti šiaurėje, bet jie apžiūrėjo, 
kad pietuose banginių buvo 
žymiai daugiau negu šiaurėje, 
šiaurėje buvo daug banginių 
medžiotojų, tuo tarpu 7 niekas 
ir nežinojo, kad Pietuose j ij 
buvo žymiai daugiau: kur-že
berklą mesi, ten banginiui pa
taikysi. Jie apžiūrėjo Apgau- 
:Įingąją salą, rado joje kitų ge
rų dalykų, ko kitose salose ne- 

įbuyOį-ĮrĮiųtarė joje įrengti dir 
■iįiyę bąnginių .aliejui spausti. 
- Jig atsivėžėj visus reikalingus 

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
'y^'- JO;.VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ĄTStMINIMUS į 
Pr/Ą,. j. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

ihetu ivykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
’ S8.00.;. • < Yūpmimą.    __________ _______________ ___..........—

DK* Al J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
.s . skietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .—------

iv t -Minkštais.- .viršeliais tik ____?—--
br.lA-.‘J.Gūssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS/

' Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik______  —_
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba

. r money orderį

$3.00
$2.00

$2.00 '

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6060a

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

NA U J I E N 0 S.
'> .1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HI. 60608.
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DRAUGAS IR BIČIULIS

prietaisus, pasistatė reikalin
gus lieptus banginiam kelti, ir 
atsivilko į Antarktiką reika
lingus .vilkikus, kuriais pašau
tus banginius galėjo parišti ir 
atsivilkti į šiltus'salos vande
nis. ‘

Jie prisigaųdydavo bangi 
nių, prisivilkdavo jų į uostą, 
užsitraukdavo keltuvais į vir- 
5ų, išpausdavo aliejų ir nusi- 
veždavo, b kaulus .palikdavo. 
Nuluptų ir iščiulptų banginių 
kaulus ir kitokias atmatas iš
mesdavo, o odas ir aliejų išsi- 
veždavo į Norvegiją ir parda
vinėdavo europiečiams, kaip 
sveikiausią ir geriausią aliejų. 
Niekas nežinojo, kad norvegai, 
niekam nepastebint, Apgaulin
goje saloje aliejų varė.

Karo metu britų karo lai
vai, sulaikę norvegus su ge
rinusiu aliejumi, kuris tuo me
tu buvo gana brangus, netru
kus išaiškino, ką jų šiaurės bro 
liai Pietų Ašigalyje darė. Kai 
pamatė didžiausius aliejaus 
statinių kalnus,-tai nusigando. 
Britai patys nupirko, kiek pa
jėgė, bet jie bijojo, kad vokie
čiai nesuuostų ir, pasiuntę ka
ro laivus, neišsivežtų brangų 
aliejų. Banginių aliejų vokie
čiai jau ir tais laikais naudojo 
vaistams. Britai patarė norve
gams išsikraustyti ir baigti ban
ginių medžiokles, o gal tęisin-.j<raštyje matė kiekvieną sekun 
giau būtų pasakius žvejojimą, į viršų pačiamus karštus
O gal dar tiksliau žeberklavi- 
mą, nes norvegai banginius 
gaudė vadinamais harpūnais, 
lietuviškais žeberklais.

Atrodo, kad norvegai britų 
nepaklausę. Jiems atrodė, kad 
tai ne britų biznis įsakinėti, ką 
jie turi arba neturi daryti. Vo
kiečiams aliejaus jie ne par
davinėjo ir nesirengę to dary
ti. Bet britai reikalų taip leng
vai nepalieka. Jiems atrodė, 
kad vokiečiams labai lengva 
paimti norvegų paruoštą alie 
jų. Jie pasiuntė britų karo lai
vą į Deception salą, o šis, įplau 
kęs į vidų, paleido tiek ugnies, 
kad visa norvegų aliejaus dir
btuvė buvo iškelta į padanges, 
o saloje sukeltas didžiausias 
gaisras.'

Norvegai surinko visus savo

H

Neptūno garus. Veržėsi jie į 
viršų, tarytum iš garvežio.

— Jeigu norite, tai aš nuve
šiu tiesiai į Neptūno Dump
les ir galėsite Pietų Arktikos 
vandenyse pasimaudyti, — ta
rė keleiviams kapitonas.

— Pasimaudyti tokiame šal
tyje? — buvo kelių ekspedici
jos narių klausimas.

— Tai vienintelė vieta, ku
rioje Ašigalyje galima maudy
tis., — aiškino kapitonas. — 
Tuo tarpu niekas nežino ki
tos vietos, kur vanduo būtų šil
tas, bet čia, matyt, Neptūnas, 
leidžia savo dumples ir išpučia 
iš krūtinės karštį, čia jau kelt 
žmones maudėsi. Jeigu jūs van 
dens nebijote, tai, galėsite ir 
pasimaudyti. Aš garantuoju, 
kad telefono įlankoje vanduo 
bus šiltas...

Kai kurie profesoriai netikė
jo kapitono žodžiais, bet van
dens nebijantieji patikėjo ir 
prašė, kad greičiau ten nuvary 
tų savo’ laivą, parinktų nepavo 
jingą vietą ir sudarytų progos 
Arktikos vandenyse pasimau
dyti.Iki šio meto tuose vande
nyse maudėti tiktai banginiai 
ir įvairiausios rūšies didelė ir 
maža žuvis. Jeigu žuvys gali 
maudytis, tai ir mes turime tu
rėti drąsos ten paplaukioti ir 
panardyti.

Už geros valandos laivas jau 
buvo visai prie Telefono Įlan
kos, apaugusios didelėmis uolo 
mis, kurių vanduo visai neju
dėjo. Kiek toliau matėsi aukš 
čiausi kalnai, kurių viršūnės 
buvo apklotos amžinais ledais. 
Nuo kalnų dvelkė šaltas vėjas, 
veik perskruodžiąs ir stipriau- 
sisius kailinius.

Priplaukus prie Telefono 
įlankos, zodikai susodino dido
ką ekspedicijos dalė ir išvežė 
toliau į ;šiaurę. Ekspedicijoje 
buvo 34 žmonės, bet Į1 Arktikos 
vandenis drįso šokti tiktai šie 
josios nariai: meksikietis Au- 
gsin Salvat, lakūnas Frank Met 
tico, amerikietis John Thorough 
Turan, Los Angeles pora E Ba 
ca ir Vladas Rasčiauskas, Ame 
rikos lietuvis, žinokite, kad 
Arktikos vaidenyse lietuviams 
gėdos jis nepadarė. Kaip jie 
maudėsi ir kaip jautėsi Arkti
kos vandenyse, veik Neptūno 
nasruose — sekančiam rašiny
je viską išdėstysiu.

(Bus daugiau)

Morris Udall taip pat nori tapti partijos kandidatu prezidento 
pareigoms, bet jam labai sunku įtikinti partijos vadovybę, nes jis 
turi labai mažai šaiininky partijos vady tarpe. Partijos vadai nori 
tokio kandidato, kuris gaišty laimėti rinkimus, tuo tarpu Udall ne
rodo tokiu žymiy.,Demokratai daugiau pasitiki kitais kandidatais.

įrankius, susėdo į laivus ir iš
plaukė namo. Mes matėme tos 
norvegų durbtuvėlės britų pa
liktą laužą. Britų artileristai 
viską išgriovė. Apžiūrėjome, fo
tografijų pasidarėme savo al
bumams, sėdome į zolikus ir 
vėl į laivą.

Iš laivo, jau užkandus, kapi
tonas parodė mums tolumoje 
veikiančias Neptūno Dumples. 
Iš tolo visas salos vidurys mums 
buvo panašus- į dumples bet 
kai įplaukėme į Banginių įlan
ką, tai tolumoje esančiame pa-

Lietuva svetimoje 
spaudoje

Verčia mokytis rusiškai i 
Praeitų metų gnualis okup. I 

Lietuvoje skirtas “rusų kal-( 
bos olimpiadai” visose, viduri-, 
nt-se mokyklose VIH-X klasių 
mokiniam užklasinėje veikloje, 
pravesti. Olimpiadoje dalyva-. 
vo per 50,l»0tl mokinių. Apie 
olimpiados vykdymą Ukmer
gės rajone plačiai aprašo š. m. 
kovo 10 d. Tarybinis Mokyto
jas. Taip pavadintoje užklasi
nėje veikloje mokiniai buvo 
supažindinami su rusų rašyto
jai, jų kūryba, liaudies pasa
komis, kino filmais, rengiami 
rusų kalbos skaitymo konkur
sai, literatūros vakarai ir t. t. 
Rusų kalba buvo nagrinėja
mos ir politinės temos, pvz. 
“Už taiką”, “Tautų draugys
tė” ir t. t

Iš olimpiados dalyvių 215 
mokinių, laimėjusių vietinius 
konkursus, Vilniuje buvo eg
zaminuojami dar dvi dienas. 
Respublikines premijas laimė
jo trys VIII klasės ir trys X 
klasės mokiniai. J šias iškilmes 
susirinko būrys švietimo dar
buotojų; atvyko ir A. Rimkus, 
vadinamasis švietimo minist
ras. Čia labai iškilmingai bu- 
-o pasakyta: "Mums rusų kai 

ba — antra gimtoji kalba’’. (T. 
Mok. 1976. ĄW. 2.). Taip rusi
namas Lietuvos jaunimas.

(ELTA)

Paryžiuję išeinąs lenkų kal
ba žurnalas Kultūra 1976 No. 
3/342, skjįmje “Lietuviškoji 
-kronika”,/sįdėjo ištisai Tomo 
Venclovos Raišką su trumpais 
redakcijosjjaaiškinimais. Taip 
pat atvirą lietuvių laišką, ad
resuotą Vakarų intelektualams 
H. Bohl, G. Gross, L Kolakows 
ki, Ę. Jonescu, A. Siniavskij, A. 
Solženitsyn . ir A. Sacharov. 
Laiške kalbama apie Mindau
go Tamonio nužudymą.

Milano laikraštis II Giorna- 
le Nuovo kovo 28 d. laidoje pa
talpino ilgoką straipsnį antrai 
te “Baltų nacionalizmas’’. Au
torius Sergio Federici.

Anglijoj leidžiamas mėnesi
nis žurnalasz.East-West Digest 
š. m. kovo -pumeryje atspaus
dino Lietuvoje pogrindyje at
gaivintos “Aušros” vedamąjį.

Eltos redakcijoje gautas pa
minėti ĄBN Correspondence 
1976 sausio-vasario numeris. 
Vedamajame “Spiritual Super 
power” autorius Jaroslav Stet- 
sko tarp kitko sako: “jeigu žiu 
įo- v-akarų .imperijos, tai kodėl 
Rusijos tautų ir.žmonių kalėji- 
nas. turi egzistuoti?” Toliau 
“Jeigu JAV palaiko- santykius- 
su mažyte Ghana, tai kodėl ne
turėtų turėti jų su nepriklau
somąja Lietuva, Latvija, Gru
zija, laisvąja Kuba,-Kroatija ir 
Ukraina su 50 milijonų g\-ven- 
Įojų? j -

Taip pat yra straipsnis -apie 
areštus Estijoje ir lietuvių laiš; 
kas dėl Mindaugo Tardomo 
nio nužudymo. ■ •

Eltos redakciją pasiekė 1976 
m. sausio ir kovo Baltic News 
numeriai. Yra tai veikliųjų ir 
gerai susiorganizavusių Aus
tralijos bal.tiečhj biuletenis, 
šiuo metu Australijos, baltie- 
čiai vedą energingą kampani
ją už N. Zelandijos vyriausy
bes Baltijos kraštų inkorpora
vimo Į Sov. Sąjungą atšaukimą. 
Briuselyje flamų; ir prancūzų 
kalbomis išeinąs trimėnesinis 
“Lettre du Foyer Oriental Ch
retien”, 1976 kovo numeryje 
Įdėjo Ni j on ės Sadunaitės nuo
trauką ir jos paskutinį žodį 
teisme.

Paskolino komunistams 
32 bilijonų

Nesulaikomai auga Sovietų 
Sąjungos ir kitų Rytų Europos 
komunistinių kraštų prasisko 
linimas “supuvusio kapitaliz
mo” kraštams. Baigiantis 1975 
metams jis siekė astronomiško 
skaičiaus — 32 bilijonų dole
rių. Pereitais metais Rytų Eu
ropos kraštų prasiskolinimas 
išaugo 12 bilijonų dolerių, ku
rių pusė tenka Sovietų Sąjun
gos daliai. Sovietų Sąjungos j 
vyriausybė turėjo pareitais me 
tais sumažinti 2 bilijonus savo 
tvirtos valiutos santaupas, lai
kuose, o taip pat išmesti Į pa
kuose, o taip pat išrasti Į pa
saulinę rinką bilijoną aukso 
dolerių. (Poaev, 197$ Vasaris.)

Algos algoms nelygios
Kaip atsiranda milijonieriai

Chicago Tribune balandžio 25 vyrą ir moterų į braketą tokių 
d. nr. pateikia sąrašą milijonie- multimilijonierių kaip Nelson 
rių, kurie dygsta ir daugėja žy- Rockefelleris, Barbara Streisand, 
miąja dalimi televizjos ir sporto John 1). MacArthur ir kt.

srityse. Pavyzdžiui:
Johnny Carson naujausiu kon

traktu su NBC TV gauna 
milijonus metams algos 3 
nesiūs atostogų ir laisvus 
madienią vakarus.

Oskarų laimėtojai Marlon 
Brando ir Jack Nicholson gau
na po $1.25 milijono už poros 
mėnesių darbo Western vaidini
muose, vadinamuose “Missouri 
Breaks”, o Steve McQueen ne
skaito manuskriptų, kol jam ne
prižadėta mokėti $2 milijonus.

“Rock” grupės, tokios kaip 
Alice Cooper ir Rolling Stones, 
kasmet uždirba milijonus, o 
Beatles gavo pasiūlymą $30 mi
lijonų už vieną koncertą, kurs 
būtų transliuotas per “closed 
circuit” televiziją.

Barbara Walter, įsteigusi 
NBC “Today Show”, tūri su 
NBC kontraktą penkiems me- 
mtams po $1,000,000 kasmet. 
Tai skaitoma 5 kartus daugiau 
negu gauna ABC pirmininkas 
Leonard H. Coldenson, kurs al
gos gauna po $200,000 metams,

(bet dar turi 269,074 ABC akci
jas (šėrus) f kas jam sudaro iki 
$596,000 kompensacijos.

Šerai (akcijos), išlaidų paden- Walter Jacobson ligi šiol gau- 
gimai, pašaliniai priedai (fringe davęs $75,000 metams, nauju 
benefits) ir pajamos iš nuošim- kontraktu gaus po $110,000 iki 
čių paspartintai kelia visą eilę ■ 120,000. jpr
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Grynai 
gaunančiu 
Genesen, 
phone and

algomis daugiausiai 
skaitomas Harold S. 
International Tele- 
Telegraph pirminin- mė-

pir- ka.s, kurs pernai algos gavo $776-
000.

International Papers pirmi
ninkas Sanford Smith 1975 me
tais gavo $722,000: iš algos 
($275,000), iš bonų ($215,000) 
ir iš “šery ($232,000).

Sporto srityje Kareem Abdul 
Jabbar, krepšininkas, iš Los An
geles Lakers gauna po $500,000 
metams, o Ernie Gregorio, 
daugiausiai iš Buffalo Braves 
kasmet gauna po $450,000. Tiek 
pat gauna quarterback Joe 
(Knees) Namath ir dar gauna 
$250’000 iš Faberge, Inc. už tos 
firmos produktų garsinimą. Fut
bolo (soccer) žvaigždė Pele su
darė $4.5 m ii jonu kontraktą su 
New York Cosmos. Tokių mili
jonierių išvardijama ir daugiau. 
TV žiūrovams gerai pažįstami 
Harry Reasoner už nakties ži
nias gauna po $420,000, Walter 
Cronkite ir John Chancellor gau
na po $400,000 ir naujausiai Sun- 
Times pranešimu, WBBM TV 
(Channel 2) komentatorius
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Lalynn papročiai

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Sicilijos saloje. Socialistu įr so
cialdemokratų partijoms iš koa
licijos pasitraukus, viena ir ma
žumoje likusi krikščionių demo
kratų, premjero Aldo Moro va
dovaujama, valdžią po 79 die
nų praeitą penktadienį atsistaty
dino. /"*

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

niomis apie “Naujienas'’, pas
kelbtomis Lietuviu Encijdo-

Šią progą jis panaudoja Amerikos Lietuvių tarybai 
užvažiuoti”. Pacitavęs ALTo paruoštą ir išsiuntinėtą

kad ‘‘Naujienos** yra pirmas 
Amerikos lietuvių dienraštis, 
bet ir tai, kokį vaidmenį jos 
suvaidino ir šiandien vaidina 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Galima laikraščio idėjų nepri 
pažinti, jų nemėgti, jas neigia
momis laikyti, bet nepripažinti 
iš neapykantos paties laikraš
čio, laiti jį visai nesamu, neeg 
zistuojančių, kada jis kasdien 
išeina, ir tūkstančiais egzem
pliorių mūsų IjetuvįŠkai visuo
menei pasirodo, tai yra begė
diškas melas tikslu laikraščiui 
čio, lakyti jį visai nesamu, neeg 
mums taip dažnai kalba ir ko
ne deklamuoja Lietuvių Čhar- 
ta ir jos “tutinį solidarumą”... 
Ar ne gėda? .

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------WEDNESDAY MAY (5,1376

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

uz 
na

$31,00
$18,00

$4.00

$30.00
$16.00

$3.00

rašą įtraukis, išskiriant “Nau- 
iems”. Kodėl? Argi x‘Nauie- 
no$” ne lietuviškas laikraštis? 
Kokia teise ir morale tie mūsų 
sąžinės, dorinės atsakpmybės 
ir kartu gėdos neturį bendrno- 
meninkai laiko “Naujienas”, 
pirmą, seniausią Amerikos lie
tuvių dienraštį nelietuvišku ar 
net ir neegzistuojančiu? Kas 
leido jiems “Naujienas šitaip 
iraktuot ir taip mūsų visuome
nei pristatyti? Jeigu jau netu
rite kitų šaltinių šiam iaikraš-

Užsieniuose: 
metams ___
pusei metų __
vienam mėnesiui

Kanadoje:
melams ...____
pusei metu __
vienam mėnesiui

rioję kalbama apie galimus kontaktus su pavergtu kraš
tu, jei Helsinkio susitarimai bus vykdomi, jis prieina ši
tokios kojeliškos išvados: “Visi tie teigimai atsiduoda 
visišku pataikavimu Kisingerio vedamai Amerikos už- 
sienio politikai”. (Ten pat)

Nei vienoje vietoje ALTo informacinis pranešimas 
neliečia Kisingerio užsienio politikos. Kas atsimena pre
zidento Fordo padaryto pareiškimo aplinkybes; tai žino, 
kad sekretorius Kisingeris, būdamas užimtas kita sutar
ta konferencija, turėjo pasilikti prezidento Fordo su
šauktoje konferencijoje ir išklausyti prezidento pareiš
kimo apie JAV poziciją Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Tas prezidento pareiškimas tą pačią dieną buvo apkarto- 
tas visoje didžioje amerikiečių spaudoje ir radijo stotyse.

Visi žinojo, kad jis buvoi priešingas Kįsingerio veda
mai detentės politikai. Kiekvienam buvo aišku, kad Ki
singeris, iškviestas i Baltuosius Rūmus detentės politi
kai pristabdyti ir rusams priminti, kad šios ribos negali
ma peržengti. Kisingeris, politikų akivaizdoje, turėjo 
prezidento pastabą priimti. Tuo tarpu Kojelis Alto pa
reiškimą “transformuoja” į vergišką pataikavimą Ki

nų, kurie buvo pabėgę iš savosios tėvynės tarpusavio 
kovų metu (II-I amž.) ir vėliau įsikūrę Lietuvoj. Jo
kių patikimų argumentų, kurie paremtų, jog romė
nai yra atkeliavę iš savo tėvynės į Lietuvos kraštą ir 
Čia davę pradžią atsirasti lietuvių tautai, nėra.

Tačiau pas latynus giminystės su lietuviais tam 
tikrų bruožų išsIUkę, ypač kalboj, iš tų Laikų,, kądaJa- 

(Bus daugiau)
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$16.00
$8.00
$3.00

Kitose JAV vietose: 
mptams ____

pusei metu ___

Rinkimai Italijoj 
liepos 20-21 d.

ROMA, —r Oficialiu praneši
mu, visuotiniai rinkimai Itali
joje įvyks liepos 20-21 dienomis. 
Tuo pačiu metu bus municipa
liniai rinkimai įvairiuose Italijos
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In Chicago $30.00 per year. $16-00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
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Demokratę veikėjas Hubert H. Humphrey dabar noretp tapti 
demokratu partijos kandidatu prezidento pareigoms, bet jis turi 
dideliu rūpesčiu su Jimmy Carteriu, kuris važinėja po valstijas ir 
renka partijos atstovus ruošiamai demokratę konvencijai. Kai ku
rie politikai mano, kad Hubert H. Humphrey jau pavėlavo, jis jau ne

pajėgs sudaryti reikalingo atstovu skaičiaus.

tynų kalba ne tik' dominavo senovėj Apeninų pusią- 
šalyj, bet ji buvo veikiama gerokai ir kitų dialektų, 
todėl ji yra žymiai pakitusi nuo savo pirmykštės for
mos) “ma perche interrompe ii (latino) digradamen- 
to interno..,”). ' *

Garsus pasaulio kalbininkas prof. A. Schleicher 
(112-62) konsatatavo: “Latynų kalbos balsynas laiko 
bėgyj patyrė daugiariopus pakeitimus.Anot kal
bininko prof, B. Dwight (30-73), į latynų kalbą pa
kliuvo nemaža etruskų kalbos žodžių, čia tektų pri
durti, jog latynų kalboj randama graikų, galų etc kib
inės žodžių. •

Tad ir žymus pasaulio kalbininkas prof, de Sausu- 
re, (26-296) galėjęs prieiti išvados; “Galima sakyti, 
jog 16 amž. lietuvių kalba daugiau senesnė už latynų 
kalbą trečiam šimtmety; prieš mūsų erą”.

Latynų kalbos giminystė su lietuvių kalba
Bene pirmasis iškėlė latynų kalbos giminystę su 

lietuvių kalba 15 amž. lenkų istorikas J. Dlųgosz sa
vo latynų kalba veikale “Historiae Polpnjcąe”. Tik

dfield (106-36) rašė: “Angitia, senovės Latiumo die
vybė, gydymo deivė, kuri gydė savo burtais ir žolė
mis” ‘ . ' į .^<1 -i* į.

Be to, latynai turėję ir daugiau dievybių: Alemo- 
nia (kūdikių deivė), Melona (bičių deivė), Minerva 
(išminties deivė), Silenis (miško dievaitis), Vitula 
(pergalės deivė), Diana, Latona, Roma, Rumina, Al
ois ect Pagaliau jie garbinę Cardea; R. Graves (42- 
59) r The Latins worshipped, the White Godess as 
Cardea”.

vių politinio gyvenimo vadus Wa-
shingtone palydimi optimistiškai komunikatais nors 
tačiau reikalai ten yra apgailėtinai pablogėję.” (Drau- 
gas, 1976 m. geg. 3 d., 4 psl.)
Kuo tie reikalai pablogėjo, Kojelis nepasako. Gal 

jie pablogėjo Gečio ir Gailos suskaldytos Bendruomenės 
ambasadoriams, bet iki šio meto platesnius Aiherikos 
lietuvį sluoksnių nepasiekė vienas faktas, kuris liudytų, 
kad teisinė pavergtos Lietuvos padėtis būtų pablogėjusi 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes pasidalijo Stalinas 
su Hitleriu, o karo pabaigoje, kai buvo palaužtas vokie
čių kariuomenės pajėgumas" vesti karą, tai rusų karo jė
gos ir vėl pavergė Lietuvą. Sovietų karo jėgos iki šio 
meto neišsikraustė iš pavergtos Lietuvos. Rusai ir nesi-

I kalbos kursus Vilniaus univer
sitete ii pan. štai, kokį “kovin 
gumą” su okupantu atstovauja 
ta mūsų vad. neregistruota 
Bendrunomenė. Tai ar ne tei
singas buvo jo pasmerkimas 
Lietuvių Spaudos Klubo, rezo
liucijoje dėl jos pasyvumo ko
voje su bkųpantu ?
X. Dėl JAV LB valdybos išlei? 
dimo avienų” is lietuviškų 

laikraščių sąrašo
JAV LB Valdyba jau kelinti 

metai sudarinėja lietuviškų 
laikraščių sąrašą, rekomenduo 
dama tuos laikraščius mūsų 
žmonėms užsiprenumeruoti; Ji

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

singerio politikai. Jis kritikuoja ALTo pareiškimo kai- pažinti, tai gable pasinau- 
bą, o pats net žodžio “servUiškad” neišeiverčia.

Su tokiais “transformatoriais” lietuviams labai sun
ku bendrą pokalbį vesti, nes niekad nežinai kada ir ką 
jie ims kojeliskai “transformuoti”.

dilutes, nimfas (Melite, Carna ir kitos) ir laumes. Jie 
tikėjo į burtus ir iš paukščių skridimo spėdavę ateitį 
ir t t.

Vyriausias iš jų dievų buvo dangaus dievas Jupi
ter (Diovis, Dius, Diespiter), kuris lankydavęs žemę 
su savo žaibais. Jupiter buvo ir jojanti dievybė, kaip 
senovės lietuvių laisvės deivė Lietuva. Dr. R. Forrier 
(37-526) tvirtino: “Kaip vyriškas raitelis (jojanti die
vybė) buvo Jupiter Menzana’’. O kaip "vyčių, karių 
tauta, latynai turėjo žirgų deivę Eponą.

Jupiter tėvas buvo Saturnus (derliaus dievaitis). 
G. Muehlmann (87-158)- rašė: “Jupiter, sūnus Saturno, 
brolis Neptūno (jūrų dievaičio) ir vyras savo sesers 
Juno (moterų deivės)... Saturnus latynų dievaitis’’. 
Anot Pliniaus. buvusi ir sėjimo deivė Sėja. Janus bu
vo saulės dievaitis, kuris rodydavęs ir metų laiką. O 
mėnulio deivė buvusi Luna: tas pats dr. G. Muehl
mann (87-167) sako: “Luna yra mėnulio deivė, duk
tė La tonos (deivės) ir sesuo saulės dievo”.

Latynai turėję ir rytmečio deivę Matuta, kaip A. 
Walde (115-220) nurodė“Latynų Matuta rytmečio, 
ryto šviesos deivė”. Ir sulig Lucretius jai labai artima 
buvusi Aurora-Aušros deivė: Dr. I. Taylor (127-311): 
“Latynų Aurora-lietuvių Aušra”. O kaip narsių karių 
tauta, jie turėjo ir karo dievaitį Marsą: Prof. F. Alt- 
heim (4-10) pažymėjo: “Marsas nėra pirmykštis italų 
dievas, bet savo kilme priklauso latynų padermei”.

Vienok,‘atrodo, kad labiausiai latynų buvo gerbia
ma namų židinio deivė Vesta, kaip senovės lietuvių 
Gabija. Jos garbei buvo statomas šventyklos, kur am
žinų ugnį kūreno vaidilutės’, jų vardu vestalės.

Jie turėjo ir gydymo dievybę Angitia ir likimo bei 
laimės deivę Fortuna, kaip senovės lietuviai laimės 
deivę Laimų, kuri lėmė jų gyvenimą. Etnologas B. Re-

Kalifornijos transformatoriai
Juozas Kojelis, frontininkų teorikas ir politinių ka- 

nuolių kraipyto jas, kartas nuo karto pirštu pataiko į 
dangų. Jis rašo įvairiausiais klausimais, pataria prašy
tas ar neprašytas, ir optimistiškai nuteikia visus savo 
pasekėjus net ir juodžiausiais ir tamsiausiais partijos 
gyvenimo laikotarpiais. Saviesiems jis leidžia net žurna
lą, bet kai visų klausimų retai išeinančiame žurnale ne
gali išgvildenti, tai eina į savaitraščius ir marijonų lei
džiamą dienraštį.

Savo laiku jis sugadindavo nepaprastai daug rašalo 
ir popieriaus apie kongresui siunčiamas rezoliucijas. Tų 
rezoliucijų jis prirašė didelę galybę, Amerikos lietuviams 
jis atėmė daug laiko savo kalboms ir rašiniais apie tas 
rezoliucijas, bet iki šio meto nebuvo priimta nei viena jo 
garsinta rezoliucija. Visos kalbos apie Kojelio rezoliuci
jas buvo tuščios, visi rašinėjimai buvo beverčiai. Kojelis 
baigė visą rezoliucijų reikalą, kai vadinami jo rezoliuci
jų poselėtojai net Į kongresą nebuvo išrinkti, o rezoliuci
jos buvo išmestos iš kongreso atstovų stalčių.’

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių tarybos pir
mininkas, apie rezoliucijas nekalbėjo, bet kai susitarė su 
atstovų rūmų komitetu, tai parašė kelis atsišaukimus, 
ragindamas lietuvius rašyti laiškus savo valstijos kong- 
greso atstovams, kad Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes liečianti rezoliucija būtinai būtų pravesta. Lietuviai 
parašė didoką pluoštą laiškų kongreso atstovams ir mi
nėta rezoliucija buvo priimta. Kojelis su savo draugais 
nepajėgė pravesti nei vienos- rezoliucijos, o Amerikos 
Lietuvių Tarybos pareigūnai tokį darbą atliko.

Kojelis, taikydamas kitiems, bet turėdamas galvoje 
savo politinę patirti Amerikoje, Draugui parašytame 
straipsnyje Įvairiausių dalykų pripapasakoja. Redakcija, 
nenorėdama daryti toli einančių išvadų, Kojelio atsiųstą 
rašinį padėjo Į Laiškų redakcijai skyrių... Be kitų tvir
tinimų, Kojelis tame laiške Draugui, šitaip rašo:

Visa bėda, kad dažnai mes politinio aktyvumo 
vardu pasitenkiname transformatorių rolėse, pri
imame politikierių rinkiminės propagandos retori
ką ir, sustiprinę ar susilpninę ją, perteikiame lietu
vių visuomenei. Todėl kaikurių pretendentų Į lietu-

LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI
{Tęsinys)

IX, Dėl PLB vadovybės pasy
vumo kovoje su okupantu
Savo IX-je rezoliucijoje Lie

tuvių Spaudos Klubas pasisakė 
prieš PLB vadovybės pasyvu
mą kovoje su okupantu. Tas 
jos pasyvumas matomas, pir
miausia, iš jos Valdybos lei
džiamo "Pasaulio Lietuvio”, 
kur, kaip sąkyta LSK rezoliuci 
joje, dažnai ir aistringai kovo
jama su savaisiais, net ir su 
Bendruomenės veikėjais, tuo 
tarpu kai kovos su okupantu 
ten visai nematyt ‘ x .

Būtų dar pusė bėdos, jei ta 
kova su savaisiais būtų patei
sinama gerais tikslais, jei bū
tų kovojama tegul ir su savai- 
siaos, bet su tais, kurie ką blo-!

daro. Tai būtų vis tiek kova 
gėrį ir kartu prieš blogį. Bū 
gi gj'venime tokių atvejų ka 
nori-nenori, bet tūri nežiū 

rėti “nei tėvo, nei molinos,, o 
tiktai teisybės” — Nec pattern, 
nec matrem, šulam verita- 
tem L .. Bet kokia ta PLB ofi
cialų pažiūrį atstovaujančio 
oficiozo “PL’’ teisybė? To ne
reikia čia aiškinti, nes tai bū-i 
tų mano jau parašytų minčių! 
kartojimas. Tai būtų, iš tikrų
jų pakartotinai parodyta to 
PLB spaudos organo meluo
janti teisybė, ne savuosius pa-> 
mokanti, jų klaidas su broliš
ka meile parodant, o jiems ne
apykanta ’ deganti, jiems kerš-; 
tau jauti, juos šaukšte vandens 
paskandytį besikėsinanti, juos 
melagingai kaltinanti ir netei
singai teisianti, “PL’’ reklamo
se vad. Bendruomeninį teisin
gumą profanuoanti ir nekalti 
nuteistus žymiuosius mūsų vei 
kėjus kitų pajuokai išstatant! 
Argi tai tikras teisingumas ir 
tikra teisybė? Ar negėda tai 
vad. neregistruoti Bendruome
nei, kad toks jos “Teisingu.- 
mas” ir “teisybe” atstovaujami 
jos spaudos organe “Pasaulio 
Lietuvy”?

O kur ir kuo pasireiškia kor 
va su okupantu tame laikraš
tyje? Vietoje kovos su okupan
tu jūs kartais siūlote mums 
nepriimtiną bendradarbiavimą 
su juo, pvz., skelbdami kokių 
naivių jaunuoliu paskatinimus 
mūs jaunimui vykti j jam pe
rauklėti skirtus neva lietuviui

tuvą, Latviją ir Estiją net prisijungė prie Sovietų Sąjuib 
gos, bet nei viena didesnė valstybė tos aneksijos nepri
pažįsta.

Tuo tarpu prezidentas Fordas ne tik viešai, pačiuo
se Baltuose Rūmuose pareiškė, kad JAV nepripažino ir 
nepripažįsta tos aneksijos. Jis davė instrukcijas Ameri
kos diplomatams tos aneksijos nepripažinti, kai buvo 
ruošiami Helsinkio konferencijos aktai Amerikiečiai 
laikėsi prezidento instrukcijų. Visi žinome, kad Helsin
kyje pasirašyti dokumentai nedavė Sovietų Sąjungai jo
kių privilegijų pavergtos lietuvių tautos sąskaitom Pre
zidento Fordo pareiškimas priminė Maskvai ir visam pa
sauliui, kad pati galingiausia valstybė prievartos veiks
mų nepateisina.

Sovietų propaganda buvo labai gerai suorganizuo
ta. Ji palietė kai kurių užsienin išbėgusių lietuvių gal
vas. Jie skelbė, kad Lietuva jau parduota, kad pardavi- 
kais buvo Vakarų Europos valstybių galvos, gavusios Ju
do sidabrinius. Panašiai netik galvojo, bet, atrodo, dar 
ir šiandien tebegalvoja pats Kojelis. Lietuva yra paverg
ta, ji prievarta įjungta į Sovietų Sąjungą, bet josios tei
sinė padėtis nepablogėjo. Ji visą laiką buvo bloga, bet 
Kojelis nepateikia jokių duomenų, kad ji būtu dar pa- 
glogėjusi. " • ;

Latynų kalba
Latynų kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šei

mai ir buvo Apeninų pusiasalio ir Romos imperijos 
kalba, o taip pat buvo tapusi Romos Katalikų Bažny
čios kalba ir net savo laiku Vakarų pasaulio tarptau
tine kalba. Apie tai “Encyclopedia Americana” (16 
L, 773 p.) rašo: “Latynų kalba buvo vartojama romė
nų ir plačiai išsiplėtė Vakaru Europoj vidurmžiuose, 
svarbiausia per veikimą Romos Katalikų Bažnyčios. 
Latynų kalba, kaip narys indoeuropiečių kalbų šei
mos, buvo išsiplėtusi su romėnų valdžia beveik visoj 
senobinėj Europoj. Ji yra šaltinis, iš kurios romantiš
kos kalbos (pagrindinai prancūzų, italų, portugalų, 
provansalų, rumunų ir ispanų) yra paėję’’.

Žymus kalbininkąs prof. B. Collinder (Pig. Prof. 
H. Birnbaum “Ancient Indo-European iDalects”, 
1966, 199 p.) tvirtino.: “Romaniškos kalbos išsivystė 
iš latynų kalbos”. Ir dabar italų kalba, sulig prof. H. 
Uirt (5O-į25)^.santykiauja. su, lątynų kalba, kaip latvių 
su lietuvių kalba. Dar aiškiau pasisakė kalbininkas 
prof. B. Dwight (30-116): “Tiksliau tariant, ji (latvių 
kalba) yra kilusi iš lietuvių kalbos, kaip italų iš latynų 
kalbos”. x

Panašiai lietuviams latynų poezija turėjo lyrinį 
pobūdį (prof. T. Mommsen, 220 pd.). Ir jie savo šven
tėse dainuodavę ir žaisdavę. Bene iškilmingiausiai bu
vo švenčiama Pavasario šventė, t. y. saulės ir visos 
gyvijos atbudimo šventė, kur žmonės linksminosi su 
sūpuoklėmis.

Dr. G. Wilke (150-5) nusakė: “Todėl dar ir dabar 
pas latvius bei lietuvius per Velykas ir Jonines nau
dojamos pasilinksminimui sūpuoklės. Romoj links
minosi su jomis (sūpuoklėmis) pagerbimui Jupiter 
Latiaris, Graikijoj su Erigone sūpuoklių šventė jun
giama". * ?

Pasibaigus pinties bei laukų darbams, latynai iš
kilmingai švęsdavę Derliaus šventę, aukodami die
vams. Etnologas prof. W. Mannhardt (79-197) pažy
mėjo: “Ir taip galėjo Latiume Derliaus šventės apei
gos išsilaikyti nuo seniausių laikų...".

Pradžioj latynai savo mirusius degindavę, o vė
liau juos laidodavę žemėj. Sulig prof. R. van Muelen 
(l)ie Nalurvergleiche in den Liedcrn und Totenkla- 
gen der Litauer, Leiden, 1907) latynai ir lietuviai sa
vo mirusius apraudodavę.

Lotynų religija

Latynai. kaip ir senovės lietuviai, dievinę gamtos 
jėgas. Jie garbinę saulę, mėnulį, žvaigždes, ugnį ir 
pan. Jie turėjo pašvęstus miškus, laukus ir vandenis, 
o taip pat savo šventyklas, kunigus (euretes etc), vai-
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TELEF. PR 8-3221

DR. ANNA BALIONAS
ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
® GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BAIUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

0R. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 6954)533

x Fox Valley Medical Center 
160 SUMMIT STREET

~ ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 44849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO \ALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 v at. 
antracL. penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAkGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesichester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

KEZ.: GI S-0873

DR. W. EIS1N -EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS / 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. G1EVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 439-4441

1002 N. WESTERN AVE.
5214 N- WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST Žįst STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Z KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Sf. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR _ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec?MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C
CHIRURGAS

LA 2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

. Rexid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban* 
dažai. Speciali pagalba Iro joms 

t (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd SK, Chicago. III. 60629 

Telef.: PRospect M084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 
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KĄ KITI RAŠO
AR TOKIA VIENYBĖ?

įtakinga Amerikos lietuvių 
tautininkų veikėja Emilija 
čekienė, apsvarsčiusi naujai 
susidariasiąs nuotaikas, šių 
metų balandžio 22 dienos 
Dirvoje parašė tokį straipsni: 
Istorija kartojasi, žmonijos

vispusišką pažangą: politinę, 
kultūrinę, ekonominę kuria 
generacijos, bet pasiekę tam 
tikro gerbiūvio laipsnį, aptings- mos interesais, tol veikia visuo- 
ta ir, net pačios pradeda griau 
ti tai, ką kitos generacijos šinrt 
mečiais kūrė. Tai atsitinka vi
sose tautose, to neišvengiam 
nei mes išeivijos lietuviai sveti 
muose kraštuose. Mes, kuriems 
labiau, nei laisvojo pasaulio 
tautoms reikalinga gerbti savo 
tautos praeitį, saugoti kitų su
kurtas vertybes ir pirmųjų pa
vyzdžiu siekti jų pradėtų vis 
aukštesnių idealų, kurių šiuo 
metu pačiu didžiuoju yra Lie
tuvos išlaisvinimas iš sovietų 
vergijos.

Ka’d mūsų balsas būtų gali
mai plačiau išgirstas, išblašky
tiems po svetimus kraštus lie
tuviams, didžiuoju visų sieki
mų pagrindu turi būti vienybė. 
Bet, paskutiniu laiku vienybės 
sąvoka mūsų organizacijų va
dovybėse yra įvairiai iškraipo
ma.

Kas gi toji vienybė yra? Ar 
tai, kad visi lietuviai paklustų 
ir garbintų vieną kurią orga
nizacijos vadovybę? Tai būtų

sovietinė įsakymu ir baime pa
grįsta diktatūrinė “vienybė*.

Vieninga tauta ir visuomenė 
yra laikoma toji, kuri būdama 
įvairi ir daugeriopa, kartu yra 
ir solidari bendruose sieki
muose. Kur vieno veikla neu
zurpuoja kito, kur viena gru
pė nesiekia likviduoti kitos, kol 
dauguma skaitosi ir su mažu-

— Naujienas galima /Užsisa
kyti telefonu,, -skambinant ad
ministracijai darbo valandomis, 
faip p;;i kviečiama skambinti 
arba rašy+4 prašant siųsti susi- 
paziiinnm. Platinimo vajam 
proga Naujienos, yra siunčia
mos susipažinimui Ž savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus 
įdresus.

menės solidarumas vienybės 
rėmuose.

Siauros, tik vieną luomą, 
vieną religiją, vieną gyvenimo 
būdą akcentuojančios tautų ar 
organizacijų programos negali 
įgyvendinti vienybės, nes jos 
nepakankamai vertina kitas vi
suomenės klases bei kitų inte
resus. Siaura, fanatiška ideo
logija neapkenčia kitų jai prie 
šingų ideologijų. Ji neapkenčia 
politinio, kultūrinio bei kito
kio visuomenės įvairumo ir to
dėl visuomenėje neatlieka jo
kių bendrų funkcijų siekiant 
aukštesniij tikslų, priimtinų 
kiekvienam lietuviui, siekimų, 
kur būtina visos visuomenės 
tolerancija, be kurios jokia vie 
nybė nepasiekiama. Tik tole
rancija apsaugo žmones ir or
ganizacijas nuo fanatizmo ir 
kraštutinumų, ji sutaupo jėgų,j 
beprasmiškai naudojamų sayi-{ 
tarpio ginčams, kada visi ge
rai žinome, jog mūstj tėvynės 
sunki padėtis mums visiems 
kelia nuolatinių ir didėlių rū
pesčių, kad ji nepaliktų tokioj, 
tragiškoj padėty, kaip dabar 

.okupanto teriojamą, rusinama, 
religija ir kūrybinė laisvė griež 
tai draudžiama ir patriotai lie
tuviai kankinami.bei žudomi.

galimų skaitytojų

PERKRAUSTYMAt

(Pr)

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
TeL WA 5-8063

M 0 VI NG
Apdraustas perkraustymas 

is įvairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34* Place
Tel.: FRontier 6-1882

—-----------------------------------------------
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L r N Y C I A

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau**-? ir .mnikjū xz±i
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT**-* Y3 f JAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Lietuvos laisvinimo darbe 
itin svarbu visų lietuvių jėgos 
sujungtos, bet nepajungtos, bū 

tartis, bet ne .griauti irtina
niekinti kitų organizacijų spau 
dos an net ašmenų, reikalau
jant iš- jų besąlyginio paklus
numo vienai kuriai grupei bei- 
organizacijai ir vykdyti jos įsa 
kvmus.

Toks net grąsinantis reika
lavimų raštas nesenai buvo iš
siuntinėtas vienos didžios or
ganizacijos vadovybės savo 
apygardoms ir apylinkėms, ku
rį gavo ir Dirva bei ALT S-ga. 
Šiuo raštu smerkiamas laikraš 
tis ir jam uždedama “juoda 
dėmė” istorijoje už tai, kad 
drįso atspausdinti kitos nors 
tų pačių tikslų siekiančios or
ganizacijos informaciją;

Ar tai siekimas vienybės, ku 
rią ypač toji organizacija links 
niuoja? Linkėtina, kad šioji 
“juoda dėmė”, primetama ki
tiems negrįžtų patiems siuntė
jams, nes tokiu metodu vieny
bė nepasiekiama, bet griauna
ma.’’ Ę. Čekienė

★★★★★★★★★★★★

HELP STRENGtHEN 

AMERICAS PEACE POWER 
"BUY U.S. SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

592 psl. 56.00
______  $6.00

Gra-
$5.00

Naujienose galime geuti puikių knygy, kurtos papvoi bet kokią 
knygų spintą ar lentyną. ►--v**

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta,
K. Bielinis, DIENOJA NT, gražiai įrišta, 464 pst
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 pst, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psl„ įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais_______ ________________

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

šeliais. ________ _____ ___________ __ ______
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. _ ____
P. LiOdživvlenė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pst
Janina NarOnė,

170 psl. ________________  _________ ____ _
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai .. ____
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et.

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima į

$2.00 
$550

$5.00
$3.00

$1.00

S3.00
išlaidoms.

Kajaku galima Įvairiai vairuoti, bet tiktai ne šitokiu būdu, kaip 
jį vairuoja paveiksle matomas plaukikas. Jam atrodė, kad geru ka
jaku nesunku laimėti Idaho Sun Valley vandeny lenktynes, bet jis 
greitai įsitikino, kad reikia mokėti ne tik kajaką valdyti, bet reikia 
visus upės krioklius gerai pažinti. Lenktynes laimėjo Idaho vande
nis pažįstantieji jauni vyrai.

TĖVAS IR SŪNUS

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Egiptas išmoka amerikiečiams 
skolas

CAIRO. — Amerikos amba
sada praneša, kad Egiptas iš- 
možės $10 mil. amerikiečiams, 
kurių nuosavybes Egipte prieš 
15 metų konfiskavo ar kaip ki
taip, iš Anjerikos piliečių atėmė 

i buvęs prezidentas Gamal Abdel 
Nasseris. Be to, pranešta, kad 
Egiptas šiemet gaus iš Jungtinių 
Valstybių $750 milijonų pašal
pos kaip priedą prie gautų $250 
milijonų vertes maisto produktų.

Izraelio . valdininkų streikas
TEL AVIV.' — Apie 12,000 

civilinių tarnautojų paskelbė vie
nos dienos streiką, kurs esąs per
spėjimas ir pagrasinimas pilnu 
visuotinu .streiku, protestuojant 
prieš Izraelio valdžios nutarimą 
nubraukti dvejiems metams al
gos priedus —jbenefitus.

Taupumo sumetimais valdžia 
rengėsi numažinti algas nuo 3.5

Didėja JAV IMPORTAS
WASHINGTONAS. — Jau 

trys mėnesiai kai-Jungtinės Val
stybės importuoja daug dalykų 
iš užsienių, daugiau ekspor
tuoja —- visai priešingai kaip 
pernai. Praeitais metais JAV-ės 
eksportavo už 11 bilijonų dolerių 
daugiau negu importavo. Dau
gumas ekonomistų išveda, kad 
9.5 nuošimčiais eksporto padau
gėjimas padėjo-sušvelninti rece
sijos poveikį padidinant sveti
mos valiutos įplauką Į šį kraštą. 
Bet per pirmuosius tris šių me
tų mėnesius importas jau yra 
$864 milijonais didesnis negu 
eksportas. i •-

-palaimimi, kuria persekiojami dėl teisybė*, nes iv dangaus ka
ralystė". — Mato 5:10. X.
šitais Viešpaties žodžiais yn patvirtintas parpiširittui< "kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at- 
šdavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų. kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

WWWW*WW^^^W^Vrt*rtW«SWZ«VAWrtV^Z«,WėVAW»

RODEZIJOS MOBILIZACIJA
KOVAI SU PARTIZANAIS 
SALISBURY. — Rodezijos' 

baltųjų mažumos valdžia pradė
jo mobilizaciją 55,000 civilių ir 
policijos ofenzyvai prieš juodžių _ 
nacionalistų partizanus šūkiu • 
“surasti ir sunaikinti”. 1

Tu žygių Rodezijos valdžia 
griebėsi po to, kai JAV valst. se
kretorius Henry A. Kissingeris 
pasiūlė derybų keliu pasiekti su
sitarimo, baigti rasių nesantaiką 
pietinėje Afrikoje ir išvengti 
“kraujo pirties tragedijos”.

SENUS NAMUS PERKANT |
Perkant senus namus čika- . I 

goję, ypatingai reikia jtios ge- _* 
rai apžiūrėti ir ištirti ar jie kar- ’ 
tais nėra termitų suėsti; reikia 
patikrinti elektros laidų bei vaii- 
dentiekio grindų, stogo j ir šildy- 
mo sistemos stovį. Reikia žiūre- ; 
ti ar pastogės , kambariai tinka- , 
mai izoliuoti ir 1.1.

Pirkėjas vienas to negali pa
daryti. Tinkamai namą patik
rinti gali tik prityrę asmenys.

ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 
5 d., 7:30 vai. vakaro Vaičaičio salėje, 
4258 So. Maplewood. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Bernice Žemgulis, fin. rašt.'

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ Klubo susirinkimas įvyks ket
virtadienį. gegužės 6 d. Vaičaičio sa
lėje, 4258 S. Maplewood Ave., Pra
džia 7 vai. vakaro. Narės prašomos 
dalyvauti laiku. Po susirinkimo bus 
vaišės.

E. M. McNamee

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku- 

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donefaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.00/ Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šiiĮ knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę pėrlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

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

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25< Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adfest: , . ____

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: j

Chicagos
Lietuviu i
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 
“■—•———— IW 'III I.

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET . REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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|lrih>nr. platinimo va
į jiHis progų yra siunčiamos susi-1 

■ pažinimui 2 savaites itemoka-

HELP WANTED — FEMALE 
OartointfA;^ reikia

Ponia Ona Ij.izauskax. Ha į inai. 
nmiond, Ind., tapo Naujien* 5 
skaitytoja. Jos sūrius Juozas lut 
zauskas J r. jas jai užsakė vie- 
neriems metams artėjančios 
Motinos dienos proga. Vakar 
jis telefonavo Naujienų admi
nistracijai, o šiandien 106 die
nraščio numeris jau buvo Onos 
ir Juozo Lazauskų pašto dėžu
tėje. Naujieji mūsų skaitytojai 
Amerikon atvyko 195<) m. iš 
Vokietijos, kur paskutiniu me
tu buvo lietuviams žinomam 
Wehnen mieste. Naujienų va
dovybė nuoširdžiai dėkoja p. 
J. Lazauskui Jr. už tokį pras
mingą bei vertą pavyzdžio do
vanos parinkimą ir kartu su 
juo sveikina jo mielą mamytę 
Motinos dienos proga.

— Balys Sebastijonas 
quette Parko apylinkės 
pė dėmesį į Naujienas 
tebėjo jų teigiamą įtaką išeivi
jai bei pastangoms dėl Lietu
vos laisvės, o paskutiniu metu 
išryškėjo, kad jos remia visų 
lietuvių bendruosius darbus bei 
visiems naudingas pastangas. 
Jis jas užsisakė telefonu vakar, 
o šiandien jau gavo per paš
tą. Naujasis mūsų prenumera
torius p. Balys Sebastijonas 
yra šviesi asmenybė ir veiklus 
visuomenėje, ypatingai daly
vaudamas Anglį jos-Britanijos 
ir Tauragės lietuvių klubuose, 
kuriuose nuolatos išrenkamas į

iš Mar 
atkrei- 
ir pas-

J. M^lynis iirinklas Keąr 
nv-Harrison Balfo ■ 7-to sky
riaus pirmininku, J. Baužys- 
vicepirm., d r. S. Skripkus — 
sekr., J. Vaičkus — ižd., M. Mė- 
lynienė, A. Arminas ir V. Ra
manauskas revizijos komisi 
jon.

Pianistė Haimonda Apei- 
kytė duos savo rečitalį šių me
tu birželio mėn. 5 dieną, šeš
tadienį, Santa Monikoje, Ka
lifornijoje, Bay Area Women’s 
Club koncertų salėje.

Panelė Apeikytė dažnai daly
vavo ir dalyvauja mūsų orga
nizacijų parengimuose akom- 
ponumiama, bet jos rečitaliai 
yra reti. Ji yra visų, mėgiama 
kaip asmuo ir kaip menininkė, 
tiesiog su pasišventimu prisi
dedanti prie mūsų kultūrinių 
parengimų, minėjimų, kur tik 
kviečiama.

Koncertą rengia S^nta Mo
nikos Amerikos Lietusių Klu
bas gerbdamas jos įnašą mūsų 
bendruomenės veikloje.

— Rochesterio Lituanistinė 
mokykla mokslo metus baigs 
gegužės 16 d. Pažymėjimus 
gaus Vida Dėdinaitė, Gailė Ta
mošiūnaitė, Paulius Klimas, 
Arūnas Lapinas ir Simas žmui 
džinas.
Dramos 
ruošiasi

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

9300 BALLARD ROAD 
Des Plaines, Illinois 

Phone 299-0182

MISCELLANEOUS FOR SALE 
4 ’ įvairus Pardavimai ? j

- y VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
; (Rummage sale) 

Ketvirtadienį, gegužės 6 d. nuo 7 ry
to iki 5 vai. popiet. Holy Comforter 
bažnyčioje, 222 Kenilworth Avenue, 
Kenilworth. Bargenai sudėti 20 kam
barių. veiks užkandinė. Busas atveš 
iš Wilmette “L” stoties veltui.,’ | *

Rochesterio lietuvių 
ratelis birželio mėn. 
vaidinti A. Škėmos

valdybas. Dėkui už dėmesį Nau ’ “žvakidę”.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE. / 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et, Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

V. V A L A N T I N A S

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

----- -- - J, ............................ .......... „IUWI,»K

MOVING—Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

N VE J IENOS tvirtai ^vl ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jp įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuviu demokratines grupes, jq bendras institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Ibdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu 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: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1‘ 39 So. Halsted St. 

Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS _________________________________

ADRESAS

S _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI____ WEDNESDAY MAY (5,1976

Švedijos karalius Carl Gustav savo rūmuose sėdi 
Silvia Sommerlath, turtingo Vokietijos, pirklio dukra 
tiko prieš trejis metus, pamilo vienas ir 
Busimoji karalienė yra dviem metais 
bet meilei tas visai nekliudo.

su vokietaite
susi

kitą ir rengiasi vedyboms, 
ėšnė už dabartinĮ karali

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOSĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORM A CUV, KREIPKITĖS I

REAL ESTATC *08 
Namai, Žemė

PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vy. Cermak R.oa<’ Chicago Į}’ Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

— A. Ustjanauskienė išrink
ta Lietuvii] Moterų Federacijos 
Hartfordo klubo pirmininke, 
B. Zabulienė — vicepirm., A. 
Vitkuvienė — Ižd., B. Žilienė 
— sekr., E. Banevičienė — ry
šininke, K. Krisčiūnienč ir K. 
Marijošienė — kontrolės komi
sijom !

— Frank Sakalas, ilgametis 
mūši] skaitytojas, po žiemos 
atostogų Floridoje, grįžo Į sa
vo ūkį, esantį Beecher, Ill.

— Savo laiku New Korke gy
venęs ir veikęs Juozas Repeška 
buvo atskridęs į Chicagaą 
ir susižinojo su Naujienoms. 
Dabartiniu metu jis dirba dide 
Įėję įmonėje Texas valstijoje. 
Galimas daiktas, kad netolimo
je ateisyje jis ir vėl atskris į 
Chicago, tada plačiau pakal
bės apie vedamą darbą.

— Jaunimo žygis už tikėjimo 
laisvę išleido skoningai Kašu-į 
bos pieštą Mindaugo portretą. 
Jį galima gauti pas Liną Sidrj, 
susiskambinus su juo 737-401f.

— Pulk. Reilly, mero . Daley 
pavestas, praeitą pirmadienį 
miesto salėje buvo sukvietę laik 
raščių ir radijo . atstovus, kad 
painformuotų apie ruošiamas 
dideles demonstracijas birželio 
12 ir 13 dienomis, kai Chicaga' 
minės 200 metų sukaktį. Kvietė 
visus dalyvauti, visiems .bus vie
tos, tiktai reikės- į Reilly kreip
tis,, kad būtų tvarkinga demon
stracija Chicagos gatvėmis ir 
Kareivių aikštėje. Bust? pakvies
tas didokas būrys lietuvių, jų 
tarpe ir Dr. V. Balčiūnas, su
kakties minėjimo organizato
rius.

— Lietuvių Tautinės Kapinės 
pagerbs mirusius šių metų ge
gužės 30 dieną, sekmadienį. 
Bus busas automobilių neturin
tiems žmonėms nuvežti kapi
nes ir parvežti į Chicaga. Pa
grindinę kalbą pasakys Dr. Vy
tautas P. Dargis.

— Lietuvos Prekybos Rūmų 
stipendijų banketas vyks šių 
metų gegužės 16 d. Martinique 
restorane. Dar yra laiko užsi
sakyti stalus. Bus įteikta 4 sti
pendijos mūsų uoliems studen
tams ir reikalingiems pagalbos 
Bus įdomi programa, Grandis 
šoks tautinius šokius, nebus il-

Joniškiečių klubas u- L ‘ -L-x į

Šauni Joniškiečiu sukaktis
■ - »>-, - •. r

Praeitą sekmadienį balandžio 
25 d. po piet Polonia svetainėje 
buvo šauniai paminėta Joniškie
čių Labdarybės ir Kultūros klu
bo 50 metų sukaktis —į auksinis 
jubiliejus. Susirinkus .pilnai saT 
lei Joniškiečių ir jų svečių ir su
sėdus prie gražiai papuoštų ir 
•fųsąs nątteri[d'B sreuZumpaaŽ 

Pirmininkė Julia Sačauskas pa
sveikino visus ir perstatė Mar
tyną Gudelį vesti programą. Po-r 
nas Gudelis pasakė gražių žodžių, 
apie klubą, valdybą ir narius už'^ 
jų gražų veikimą. Jis labai gra
žiai tvarkė programą. V.. ?; \

Minėjimas buvo pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais,-ku-:. 
riuos sugiedojo p. Petrauskienė 
visiems salėje pritariant. Be to, 
buvo, sudainuota gražių dainelių, 
kurioms akompanavo Kalys. ..

šiai' 50 mėtų klubo’ veiklos 'su
kakčiai paminėti pasidarbavo vi
sa valdyba į komisija: pirm,. Ju
lia Sačauskas, ..vicepirm; Helen' 
Wengęįauskas,/'nut. 'rast. An- 
toinette/Kalys.įižd. Valeria Sa
muolis, fin. rašę.' Birutė Bašins
kas ir; kasos įgiobėją Emilija 
Surwill. ;
t Prie garbės stedoturėjonkvieš- 

hių, kuriostrėmė’ikhibą :- Aldona 
Daūkus,' kuri: milą visados garsi
na per - radiją 'Ii- ponia 'Albert' 
Aukers; kuri'vi’sttomėt prisideda 
prie parengimų’cšū; dovanėlėmis 
arba darbais. Ji ^kliibui: paau
kojo- $50 minėjimo ’■'"išlaidoms; 
Buvo pagerbti mūšų .'ilgamečiai 
klubo nariai: ponas Rokas šniu- 
kas — seniausias narys priklau
so per. 50 metų nuo pat klubo 
įsteigimo; Akvitija Baltas, Jo
nas Pauga ir Estelle McNamee 
priklausanti 42 metus, Ona Ru
dienė — 40 metų* Marijona Fąr- 
naus 39 metus, Kazys Mačiukas 
39 metus, Fabijonas Ancza, Ane- 

j lė Dočkus, Elsie Gražulis po 35 
metus, ir. Martha Masiulis 33 mie
tus. Visiems buyo j)risegįos gė
lės m' jiem's ddv^ios įtėfkfdš.'

Programai .pasibaigus buvo . 
skani vakarienė, priruošta su gė-

rimais ant kiękvieno stalo. Gro- 
•fo Georgė Joniko drifeštrhs. Va
karas praėjo darnioje ir links
moje . nuotaikoje. ‘ ,

Joniškiečių, klubas, visą laiką 
rėmė. Amerikos Lietuvių Tary
tą, bendradarbiavo su. Naujie
nomis,.rėmė visus lietuvių kul
tūrines pastangas ir lankė Oak 
Forest ligoninės lietuvius ir se
nelių namus. . ■ ■ ,

. Klubo valdyba ir. nariai yra 
pasiryžę tęsti naudingą darbą.

Joniškiečiai rengia pikniką lie
pos 11 dieną Vyčių sode.

L,. /' . " ' A. Kalys

Tailandui eilė?
.. BANGKOK. — Komunistų par
tizanai .penktadienį iš pasalų už
puolė sunkvežimiu važiavusius 
Tailando kareivius ir aštuonis iš 
jų nušovė, o.tris sunkiai sužeidė. 
Tailando kariuomenės praneši
mu, apie 30 komunistų pasislė
pę palauke ir sunkvežimiui pra
važiuojant iš pasalų kareivius 
puolė. Prieš pasitraukdami į 
.džiungles jie. sunkvežimį padegė.

; DVI TONOS MARIJŲ ANOS
ROCKWOOD, Tenn. — Rock- 

woodo aerodrome rasta apie 2 to
nos-marihuanos, kurios kaina 
svyruoja tarp S800,000 ir vieno 
milijorifr dolerių. Marijuanos 
kontrabanda buvo supakuota vie
name dvimotoriniame Lockheed 
Lodestar lėktuve. Radinio tikra 
vertė paaiškė'šr»kai visi daugiau 
•kaip 100 maišų J busf patikrinta, 
r: fLISĄĘONA, jPbrtugali ja.; 
D^aug tūkstančių pabėgėlių iš 
'AngolosPortugalija patyrė, 
kad; išsivežti iš Angolos kietą ya- 
įiutąyra dag Sunkiau negu šmu- 
gelio keliu, išgabenti marijuana,, 
kuĮi labai vešliai auga Angoloj e, 
praneša Daily News korespon
dentas Milt: Freudenheim. Por
tugalijos sostinėj marijuana da
bar eplaciai - rūkoma.

gu kalbų. Dėl n 
kite J. Evans, Jr. 
V. Samošką

sau-

' — Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Siisivieūijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
■31,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Ąkcidęntalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už SI .000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

737-8600 arba
558. (pr.) Tel. .421-6100.

nai Austin Naujienos 
(Pr).

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
INVESTUOKITE . NUO $2,500 IKI • 
$10,000. Jūs esate garantuoti 16% 
už jūs^ pinigus ir atsiimsite origina
lią investavimo sumą ne vėliau kaip 
per 3* metus mėnesiniais nuošimčių 
išmokėjimais. Jūsų pinigai bus sau
gojami naudojantis banku.

JŪS ESATE GARANTUOJAMI 
NIEKO NEPRALAIMĖTI

Skambinkite Mr. . ALLEN angliškai 
tarp 8 ryte ir 5 vai. popiet.

Tel. 338-3335 arba 743-9683.

IR GYVENKIME ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. £66,000.

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

I -
ARTI 73 — California 20 metu 

nuikus 6 kamb.. 2 aukštu .mūras ir 
2 auto mūro Garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

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

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. I vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436^7878

5OPH!E BAR ..
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba; '“tsdien nuo. pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 3:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
s ■ ------- -

-L . .. - .

—

' - ox---- ,

BrangenyMs, LalkrodliaI, Dovano, 
' visom* progoms.

12J7 WEST 63rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvį kaili rinką

Chlcagoje ——

NORMANĄ

el, 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

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

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modemas biznis. Na- 

18 met” statyto* beveik 
prieš Marquette Parką. $33.000. ,

J? kambariu kaip riaufas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, paini karo eta i. 
4 rti Brighton Parko. Galite greit už
imti. S36.500. '

2 BUTU modernns mūro namas gn 
Garažu. Atskiri šildomai. Rami graži 
satvė Marquete Parke. 836,600.

MODERNUS 4 BUTU mimas ir 2 
^nto muro garažas. Atskiri šRdvmai. 
^pnt air cond Arti Maria High. — 
*45.500.

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

PTTD’S! PT1AL ESTATO J
PIRKSIT — - PARDUOSTT — 

wnownsiT - 
TV A TR-fYS DRAUDIMAI

Maloniai inms -natamant

BALYS BUDRAITIS
♦369 ARCHFR A VE CHICAGOJE

J Tel. 254-5551
- ■ - . • - M

L'Rxrnvrn, a pvt .tverte
135-TA IR ARCHER AVĖ

Tel. 257-5861

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

Tel. 257-7978

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą*

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. DI. 60609 Teel. VI 7-3447 • 1 *

DĖMESIO / 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penoininkamt- 

Kreiptis: z
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Nesenai išėjusi laukta 4*7 ' . ’-
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIUJ TAKAIS
100 didelio formato; psl, daag paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntirriui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui; ”*
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemčka pašto persiuntimo išlaidų. S ' ■
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or

derį tokiu adresu: ->•

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB4S 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T«4«^ REpublIc 7-1 $41 

-------------------------------------------- -

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 ArcMr Av. 
Chicago, III. <0631 Tol. YA 7-5980

•"NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

HOMEOWNERS POUCY

CalP Frank Zapolis 
320814 W.95th St.

GA 4-8654

STATI FAtM

INSUEAMCt V

SUle Farm F<e and Casualty Company

•EAUJi’-JOS* BOLŠEVIKAMS 
KRA RAKŠTIS -TL AKYSE 

■NA’tTTTNnS’ K1KKVTENO

PEACE COSTS MONEY 
U S. SAVINGS BONOS ’




