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Jam atrodo, kad Libane yra 
sutraukta labai daug ginklų.

pakelti ekonominę bazę. Sekre- 
tokj banką galima suorganizuoti

oficialus Egipto. laik- 
Ahram. rašo, kad mi
sų rusais tariasi su-

į
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General Electric bendrovė pagamino tokį aparatą', kuris į penkias sekundes padaro krūti
nės, nugaros ir viduriu nuotraukas, nurodydamas visus galimus joje nesklandumus. Jeigu yra rei
kalo, tai aparatą galima taip, nustatyti, kad būty kreipiamas ypatingas dėmesys į skaudamą arba 
įtariamą vietą. Jis gydytojui tuojau pasako, kas krūtinėje ar nugaroje negerai. Nereikia laukti 
rentgeno nuotrauką. Vienas toks.aparatas kainuoja 33 milijonus dolerię. Tiktai turtingos ligo
ninės gali juos nusipirkti. Tuo tarpu General Electric gavo 35 užsakymus ir pradėjo statybą. 
Kairėje pusėje matome aparatan paguldytą žmogų, o dešinėje matome vieną fotografijų, kurią 
specialistas užrašo Į elektroninį rekordą. V.
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PREMJERAS RUAŠIA IZRAELĮ 
BŪSIMOMS KOVOMS

Izraelis saugo vakarinius Libano 
pakraščius, bet nebando įsikišti

. — Libano įvykiai ,Sirijos karių siun
timas Į Libano teritoriją ir nepajėgimas sustabdyti IJbano tarpu
saviu žudynių gerokai įtempė Izraelio karo jėgas. Ne vieną 
kartą jos buvo paruoštos įsikišti Į Libano kovas ir sustabdyti tar- 
pusavęs žudynes, bet paskutiniu momentu žygis buvo sustabdytas. 
Amerikiečiai įtikinėjo izraelitus nesikišti

Izraelio aviacija kiekvieną die
ną sekė Sirijos ir palestiniečių 
karo jėgų judėjimą ir veiksmus 
Libane. Dabartiniu metu kariai 
ruošiami neramumam, kurie ga
li kilti okupuotuose Egipto ir 
Jordanijos žemėse.

Izraelio ministeris pirminin
kas Yitzhak Rabin, sakydamas 
kalbą Izraelio 28 m. nepriklauso
mo gyvenimo proga, priminė, 
kad Palestinos klausimas ir atsto 
vavimąs teroristinių organizaci
jų ypačiai iškilsiąs ateinančiais 
metais ir todėl Izraelis jau da- 

. bar turi pasiruošti. Be to, jis 
sakė, kad izraelitai turi vengti 
sūsidurimų su arabais,_ kai Iz
raelio kariuomenė _saugojanti 
vakarinį -Jordano krantą.

Stabdoma portugalų 
veikla Ispanijoje

LISABONA. — Portugalijoje 
Įvykusios revoliucijos proga, ul
tra kairieji ir komunistai norė- 
jo. Portugalijos valdymą perim
ti i savo rankas. Dauguma Por
tugalijos patriotų ir buvusio'rė- 

' žimo asmenų turėjo bėgti Į Is
paniją, kur jie, remiant Ispani
jos bei tuometinio valdytojo gen. 
Franko vyriausybei ir tylomis 
pritariant Amerikos slaptajai 
tarnybai, suorganizavo portuga
lų armiją, ruošdamiesi laisvinti 
Portugaliją iš komunistinės dik
tatūros. Pabėgę Ispanijos so
cialistai ir. komunistai tą patį 
darė Portugalijoje — organiza
vo karines jėgas.

Dabargi nuoseklioms ir demo
kratiškoms jėgoms valdant Por
tugaliją, Ispanijos vyriausybė, 
pradėjo varžyti portugalu pa
bėgėlių suorganizuotos armijos 
veiklą. Atsilyginant; Ispanijos 
vyriausybė prašo portugalų, kad 
jie išvarytų iš krašto pabėgusį 
Ispanijos priešvalstybinį elemen
tą.

Gaisras laive
LONDONAS. — Anglijos ato- 

, mine jėga varomame povande- 
ifiniame laive, kuris stovio 
Grosby uoste netoli Liverpulio, 
mašinų skyriuje iškilo gaisras. 
Gaisro metu trys jūrininkai ap
sinuodijo dūmais ir buvo pagul
dyti ligoninėje.

Vyriausybė gaisro priežasties 
nepaaiškina, bet tik pranešė, kad 
radijo aktyvios medžiagos nė
ra išlėkusios į orą. Gaisras įvy
ko gegužės 2 d.

KISINGERIS, KENYATA, WALDHEIM
SAKO KALBAS KONFERENCIJAI

Į Nairobi suvažiavo 3,000 ekonomijos 
žinovų prekybos reikalams tvarkyti

NAIROBI, Kenija. — Trečiadienio vakarą valstybės sekreto
rius Henry Kisingeris pasakė labai svarbią kalbą, patardamas per
tvarkyti , tarptautinius prekybos reikalus. Jis pasiūlė sudaryti 
stiprų tarptautinį banką, kuris galėtų padėtį visai eilei valstybių 
sutvarkyti prekybos reikalus ir 
torius pareiškė Įsitikinimo, kad 

reikalingą; pagalbą teikti.

Nauji apsaugos
Įstatymai

CAPE TOWN. — Pietų Afri
ka 1950 m. buvo paskelbusi Įs
tatymą, specialiai nukreiptą 
prieš komunistus, kuris leido 
Pietų Afrikos policijos orga
nams suimti Įtartiną žmogų ir 
jį laikyti kalėjime 180 dienų be 
jokio apkaltinimo. Dabar šis

Įstatymas yra sugriežtintas ir 
jo remiantis valdžios organai ga
li suimti Įtartiną pilietinį ir jį 
laikytį be teismo ištisus metus.

Šis naujasis Įstatymas dabar 
laikomas ir Pietų-Vąkarų Ąfri-

Vatikanas pakvietė 
dialogui komunistus “kooperatyvas”

SSSR gerinasi Egiptui
CAIRAS. — Sovietų ambasa

dorius Egipte gegužės 3 d. ta
rėsi su Egipto užsienio reikalų 
ministeriu pirmininku Ismail 
Fahmy ir vėliau su karo minis-

"rika valdo pagal ginčiną Jungti
nių Tautų mandatą.

Stebėtojai mano, kad tuo Įs
tatymu norima sugniuždinti Pie- 
tų-Vakarų Afrikos piliečių or
ganizacija SWAPO, 'kurią pri
pažįsta Jungtinės Tautos. SWA
PO organizacijos pogrindžio kai
rieji partizanai, remiami rusų 
per Angolos dabartinę vyriau
sybę, užpuldinėja Pietų Afrikos 
karines'jėgas ir atlieka kitus sa
botažinius veiksmus.

t . . .

Naujai paskelbtas Pietų Afri
kos saugumo įstatymas yra tai
komas ir spaudai, jei bus paste
bėta, kad spaudoje spausdinama 
žinios pavojingas saugumui ar
ba viešajai, tvarkai.

Susitarė kautynėms 
nevartoti artilerijos

Civiliniam karui užtenka 
šautuvų

BEIRUTAS. — Jungtinių Val
stybių. specialus pasiuntinys 
Dean Brown antradienį prikal
bėjo abi kariaujančias šalis — 
musulmonus ir krikščionis mū
šiams nebevartoti sunkiosios ar
tilerijos, ir kelių valandų bė
gyje keturias dienas ir naktis 
trukusi kova sumažėjo iki pa
skirų susišaudymų tik Šautu
vais.

VIENA, Austrija. —■ Popie
žiaus valstybės Vatikano užsie
nių reikalų sekretoriato vyres
nis pareigūnas pareiškė, kad Ro
mos Katalikų Bažnyčia yra pa
siruošusi dialogui su komunistų 
partijomis.

•Arkivyskupas Giovanni Be- 
nelli, buvęs popiežiaus sekreto
rius, pasakė, kad bažnyčia iš
siuntė kvietimus dialogui “vi
siems žmonėms” — kaip tikin
tiems, taip lygiai tiems, kurie 
sakosi esą ateistai, ypatingai 
marksistams-komunistams, ku
riems rūpi žmonės ir žmonija”.

Britų unijos sutiko 
nekelti reikalavimų

LONDONAS. — Britanijos 
darbiečių valdžia kovoje su in
fliacija laimėjo didelę pergalę 
pasiekdamas pilną susitarimą su 
darbo unijų vadais susilaikyti 
su reikalavimais kelti algas. De
rybos tuo klausimu truko 10 va
landų. “Galiu jus užtikrinti, 
kad mes pasiekėme visiško su
sitarimo su vyriausybe”, užtik
rino Darbo Unijų Kongreso ge
neral. sekretorius Len Murrav.

Brazilijos prezidento 
vizitas D. Britanijoje

LONDONAS. — Britų kara
lienė Elzbieta II iškėlė svečiui iš 
Brazilijos — prezidentui Ernes
to Geisel “karališką” priėmimą, 
bet eiliniai londoniečiai j prava
žiuojančios “Jos Didenybės” ir 
jos svečio karietą pamidorus ir 
kiaušinius svaidė.

Demonstracijos prieš civilinių 
teisių suvaržymą Brazilijoje pra
sidėjo tik minutėms praėjus po 
prezidento, Geisel.ir jo žmonos

Kautynės su artilerija aptilo 
netrukus po to, kai Sirijos-Pa- 
lestinos ir Libano paliaubų 
misija priėmė Dean Brown 
siūlymą nebevartoti sunkios 
tilerijosį įskaitant .155 mm.
trankąs ir .120 mm. mortarus. 
Paskutiniame mūšyje, artilerija 
nukreipiant Į miesto rezidenci
nius pastatus, per 24 valandas 
90 žmonių užmušta ir 120 su
žeista; " H ■ .

Savo pasiūlymą uždrausti sun 
kių ginklų vartojimĮ’JAV-bių 
pasiuntinys Brown pateikė mu
sulmonų vadui Kamai Jumblat- 
tui, kurs pasiūlymą priėmęs pa
tarė Brownui tą patį pasiūlymą 
pateikti antrajai pusei”, tai yra 
krikščionims.

Kiek anksčiau Jumblatt pa
siuntė Sirijai ultimatumą, reika
laudamas atitraukti visas savo 
kariuomenės dalis iš Libano, 
kad šį šeštadienį Libano parla
mentas galėtų susirinkti naujo 
prezidento rinkti po to kai lig
šiolinis prezidentas Suleiman 
Franjieh atsistatydino.

Milijonas $ pabaudų 
už aplinkos teršimą
ST. PAUL, Minu. — Jungt. 

Valstybių distrikto teismas nu
baudė Reserve Mining Co. dau
giau kaip milijonu dolerių pa
baudos už teršimą Superior eže
ro.

Tėisėjas Edward Devitt nu
baudė Reserve Co., Silver Bay. 
Minn., $837,500 už nuleidimą ka
syklų atmatų į ežerą nuo 1973 
m. gegužės mėnesiu iki 1974 m. 
balandžio mėnesio, o už nepai
symą valdžios potvarkių dar pri
dėjo $200,000.

STREIKAS IZRAELYJE

TEL AVIV. — Izraelio vy- 
riausybė yra nutarusi laike dvie- *Sa 
jų būsimų metų nubraukti val
džios tarnautojams priedus. 
Tuo būdu jų atlyginimas su
mažėtų 3.5—15.5%. Apie 12,000 
nepatenkintų valdžios tarnauto
jų protesto ženklan streikavo 

vieną dieną.

“Šokanti Matilda” - 
Australijos himnas
CANBERRA, Australija. — 

Ministeris pirmininkas Malcolm 
Frazer antradienį pranešė, kad 
Australija nutaikė savo tautos 
himnu priimti seną australų dai
ną “Waltzing Matilda”, o “God 
Save the Queen” palikti retiems 
atvejams karalienei apsilankius 
ir t. p.

"Waltzing Matilda” (“šokan
ti” arba “valcuojanti”) Austra
lijos poeto A. B. “Banjo” Patter- 
sono parašyta, pagarsėjusi per 

ž T fr H Pasaulinių! karus, pirmą

JACKSONVILLE.Ha. — Po
licijai antradienį areštavus 85 
asmenis sugriautas narkotikų 
kontrabandininkų “kooperaty
vas”, kurio nariai, darė daugmi- 
lijoninį biznį iš kokaino ir he
roino, tuos narkotikus slaptai Į 
JAV-bes įšmugeliuodami panau
dojant sunkvežimius, lėktuvus ir 
Amtrak geležinkelio traukinių 
keleivius ir tarnautojus. Polici
ja pareiškė: “Kad turėtumėte 
supratimą, kokius pelnus iš nar
kotikų kontrabandos “koopera
tyvo” nariai darė, policija pra
nešė, kad eilinis “kooperatinin
kas” gaudavo iki $2,000 per vie
na diena.

Kokainas “importuojamas” Į 
JAV iš Meksikos ir Pietų Ame- 

'rikos per Miami, Fla., o heroinas 
iš Kanados ir Europos per New 
Yorką, Chicaga ir Detroitą.

Mirė Hitlerio priešas 
generolas Seidlitz 
MIUNCHENAS. — Reuterio 

pranešimu, balandžio 28 d. Bre
mene mirė ^generolas Walther 
von Seidlitz-Kurzbach, kurs ,11 
Pasauliniame kare kurstė vokie
čių kariuomenę neklausyti Hit
lerio Įsakymii ir trauktis nuo 
Stalingrado, kur jis numatė, kad 
vokiečių šeštoji armija bus ap
supta. ;

Tokį patarimą jis davė vokie
čių 6 armijos vadui feldmarša
lui von Paulus, kurs tačiau ne
paklausė ir ištvėręs iki 1943 m. 
vasario 2 d. pasidavė rusams su 
visais savo armijos sušalusiais 
ir išbadėjusiais 91,000 kareiviais. 
Kovose prie Stalingrado vokie
čiai pražudė apie 150.000 savo 
kareivių.

Pusiau 
rastis Al 
nisteriai 
stingusiais Mažosios Azijos tai
kos klausimais. Gi Caire esan
tieji užsienio spaudos atstovai 
mano, kad, gal būt, rusai nori 
pataisyti paįrusius tarpusavio 
santykius k, antrą, gaį būt, pa
keitė ' nuomonę atsarginių -gin
klams dalių reikalu. Kaip ži
nia, rusiški ginklai, kuriais yra 
apginkluota Egipto kariuomenė, 
yra susidėvėję ir jiems būtinai 
reikalinga naujų dalių.

Nicaragujoje
MANUAGUA. — Nicaraguos 

pogrindžio komunistinė veikla 
buvo įkurta C. A. Sandino, ku
ris buvo nušautas kalnuose 1934 
m. Dabar veikią pogrindžio ban
doleros todėl ir yra pasivadinę 
Frente de Liberation National 
sandinista. Jie 1947 m. gruo
džio 27 d. JAV pasiuntinio gar
bei suruoštame baliuje pagrobė 
oer 30 asmenų, išsivesdami juos 
Į kalnus.

Dabartinis Nicaraguos prezi
dentas gen. Anastasio Samoza 
sako, kad Nicaragua yra komu
nistinio terorizmo auka, kuršį 
to ir remia Kubos vyriausybė. 
Jis pabrėžė, kad kubiečiai tero
ristai dalyvauja ir kitose Pietų 
Amerikos valstybėse, Įvairiais 
būdais terorizuodami žmones.

Nicaraguos prezidentas primi
nė, kad Nicaragua yra pravedu- 
si tikrą žmonės reformą ir dabar
visi nicaraguečiąi yra žemės sa- čiais klausimais kalbės Jungti- 
vininkais ir kad ji nėra valsty
bė kokia ją piešia.

Savo kalbos 'pradžioje sekre
torius Kisingeris išdėstė, ko ne
galima daryti. Jis girdėjęs apie 
planus staigiai pakelti žaliavų 
kainas, kad pakiltu gyvenimo ly
gis. Jeigu bus imasi tokių prie
monių, tai bus išardyta dabarti
nė ekonominė struktūra, o tai 
pakenktų visoms valstybėms.

I suvažiavusieji 
atstovai negali leisti dar vienos 
tokios krizės, kuris sukelta prieš 
tris metus, kai degalus turinčios 
valdstybės nustatę nepaprastai 
aukštas kainas degalams ir te
palams.

Sekretorius Kisingeris, porą 
dienų Kenijoje pailsėjęs, pradė
jo pasitarimus su suvažiavusiais 
atstovais prekybos : .reikalms 
tvarkyti. Jis tariasi su paskirų 
valstybių atstovais, o ketvirta
dieni pasakys pagrindinę kalbą 
didelei konferencijai. Į Keniją 
suplaukę virš 3,000 atstovų, ku
riems tenka tvarkyti naujai Įs
teigusių ir senų valstybių pra
monę ir prekybą. Suvažiavu
siems Kisingeris išdėstys pagrin
dinius JAV Užsienio politikos 
dėslius ir patarė bendradarbiau
ti. Jis aiškiai pasakė, kad JAV 
nesistengia primesti nei .vienai 
valstybei jokios valdymosi for
mos, nenori griebti svetimų te
ritorijų ir nesirengia steigti jo
kių bazių. JAV nori, kad kiek
viena valstybė pati tvarkytų sa
vo reikalus. JAV pageidauja, 
kad kiekvienoje valstybėje būtų 
gerbiamos pagrindinės žmogaus 
teisės ir būtų sąžinės lai svė.

Tarptautinė ekonomijos spe
cialistų konferenciją ketvirta
dienio rytą atidarys Kenijos 
prezidentas Kenyata. Jis pasi
džiaugs savo krašto laisvę, pa
pasakos apie padarytą pažangą 
kai kuriose srityse ir kvies visus 
prisidėti prie tarptautinės pre
kybos ir statybos. Jis pageidau
ja, kad galimai didesnis užsie
niečių skaičius vykstu į Keniją 
ir pasigėrėtų krašto turtais, žvė
rimis, galvijais ir paukščiais.

Tarptautinę politiką liečian-

nių Tautų sekretorius Kurt 
iValdheim. Jis bijo, kad nekil
tų naujas karas. Jis labai bijo 
Įtampos Artimuose Rytuose. Jam 
atrodo, kad Libano Įvykiai gali 
nuvesti prie tarptautinio kon
flikto.

kartą buvo “sugiedota” per ark
lių lenktynes 1895 metais. “Val
cuojant Matilda” visame pasau
lyje esanti žinoma kaip australų 
daina ir ją išgirdus dainuojant 
jaudinanti kiekvieno australo 
SirdĮ. ? -

■PEKINAS. — Britų užsienių 
reikalų sekretorius Anthony 
Crossland bandė sumažinti Pe
kino baimę dėl Sovietų karo 
grėsmės Europai, užtikrinda-'| Jungtinių Tautų sekretorius yra 
mas kinus, kad Britanija, nepai
sant deteritės, yra pasiryžusi pil
nai ’ dalyvauti Vakarų Europos 
apgynime. Pačią pirmąją savo 
vizito dieną Crossland turėjo 
dviejų valandų pasikalbėjimą 
su Kinijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu,_ęhiao Kuah-huą.

didelis pesimistas ir savo nuo
taikų jis neslepia. Sekretorius 
yra pasiryžęs pasiūlyti pertvar
kyti prekybos reikalus, nes tai 
esąs pats svarbiausias gerbū
vio variklis. Plati tarptautinė 
prekyba pakels visos Afrikos 
gyvenimo lygĮ.
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@ 'Modernus vaikas prašė-ne
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Auklėjimas Sovietu Rusijoje

Markso-Ėėnino “mokslu” rt 
miantis Sovietų Rusijoje, o : i 
visuose kituose jos

Why should you join the 
Payroll Savings Plan nowį 
Maybe you’ll find out later

Amerikoniški žmogaus teisių 
pažeidimai

> Utah valstijoj Salt Lake
City miesto taryba išėjo prieš

vas, eidamas pirkti, vis kartojo 
tos firmos pavadinimą ir bekar
todamas susimaišė. Jis prane
šė vaikui rabino jermulką. ■ •

3 Ilgas amžius priklauso nuo 
žmogaus užsiėmimo. Wisconsi- 
no universiteto prof. Br. R. Samp 
paskelbė savo studijas "apie žmo
nių amžių. Ištyrus žmonių gy-

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security you’d better start 
today.

The Payroll Savings Plan 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each paycheck to buy U. S. 
Savings Bonds.That way > 
your savings build,year ~

Muzikantus groja: ir laukia pik 
nikautojų. atvažiuojant i'

Valančiaus Metų tąsa

Nors Valančiaus metai jau už
sibaigė, bet nebuvo įvertintas jo 
pastangos blaivybei. Tai yra 
daug sunkesnė tema ir nėra žmo
nių ją aprėpti, nes vieno dr. 
Adomavičiaus neužtenka. Tuo 
reikalu “Laisvosios Lietuvos” 1 
Nr. J. Vii. apie, alkoholį ir alko
holizmą duoda tokias žinias:.

Pereitame "šimtmety škotų 
gydytojas Francis Anstie, tyri
nėjęs alkoholizmo problemas, 
1864 metais paskelbė savo iš
vadas, kurios ir- iki mūsų dienų 
nėra medicinos žmonių paneig
tos ar žymiai pakeistos.

Anot sakyto daktaro, saikingi 
gėrikai paprastai gyvena ilgiau, 
negu visiški abstinentai arba di
deli girtuokliai.- Dr. Anstie pa
skelbta nepavojinga alkoholio 
normą, kurią jie pavadino “sa
fe limit”. Saugi riba yta taip 
pat pb 110 metų pripažinta JAV 

okupuotuose Kongreso specialiame raporte

Po keletos - minučių tks . pata' 
balsas ‘pranešėt

— Gal-l-lite nieko nesiųsti.’ 
Viskas tvarkoje. Aš tik buvau 
atsisėdęs ant užpakalinės sėdy
nės... . x

Panašiai vyksta ir su bendruo
mene, kai frontininkai įsikibę 
už vairo nenori kitų’į pirmą sė
dynę įsileisti. Ir nenuostabu, 
kad antroje sėdynėje mažai ben
drakeleiviu teliko... K. Alvis

moderniųjų laikų kultūrą ir 
asmens laisvę už draus dama ba
tų valymo salionuose patarnau
tojoms dėvėti uniformas be dan
gos virš juosmens — topless ar
ba be jokios uždangos žemiau 
juosmens — bottomless. Tuo po
tvarkiu susirūpino teisėjai ir 

i teisininkai, taip pat civilinių 
teisių organizacijos, ar tuo po
tvarkiu nėra siaurinamos žmo
gaus teisės ir ar nepažeidžiama 
JAV konstitucijos dalis — Bill 
of Rights.

Aukštosios klasės kultūringi 
batų dėvėtojai mokėdavo net iki 
$100 už“ šių pusnuogių panelių 
ar ponių aukštos kokybės talen
tingus pataręsvimuS. • ,

e Didžiausia smūgį kultūri
nei revoliucijai sudavė Califor- 
nijos valstijoj Daly City miesto 
taryba. Ji uždraudė moderniųjų 
laikų visus kultūrinius pasireiš
kimus arba apraiškas: ateities 
spėjimą, minčių "skaitymą, as
trologinius reiškinius ir. jų įta
kos pritaikymą žmogaus laimei, 
pasikalbėjimus su dvasiomis ir 
su mirusiais, laimės spėjimą iš 
minčių ir iš delno ar iš krista
linio rutulio, ragavimą ir burti
ninkavimą bei ateities spėjimus.

žurnalas Alternative, praneš
damas apie šiuos potvarkius, 
abejoja, ar tas įstatymas palies 
ir New York Review of the 
Books? K. Petrokaitis

do praik
matyti ii vieno Maskvos studen 
tų nuotykio:

Pikti gandai pasklido, kad 
'’•'■•hingas judošėlis ar jų visa 
gr-mė sugundė Draugo vienuo- 
li'-s ir levitus nedėti Bicenten
nial skelbimus, žadėdami duoti 
ret dvigubai sidabrinių, kiek jų 
g" "tų už tuos skelbimus. Skelbi- 
rv> nedėjo. *

Srryšyje su šiais įvykiais Ci
te o mieste’io bendruomenės pir- 
r1 rios pusės antroji pusė ruošia
si iš’eisti rašytojo Vienuolio-Žu- 
kausko “Kaukazo Legendas” ir 
\ieną jų už pinigus atspausdinti 
Draugo kultūriniame priede.

S. Bukis

Kai ne prie vairo atsisėda

Policijoje pasigirdo skambu
tis, ir kažkoks vyriškis dreban
čiu balsu prakalbo:

— A-a-atsiųskite policiją. Pa
mano m-m-mašinos vairą 
r... visus priet-taisus...

Draugo redaktoriai pradėjo 
kelti Judo kultą, primesdami ki
tiems jo veiksmų pakartojimą. 
Visai kitos nuomonės ir arčiau 
tiekos yra Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas kun. Leo
nardas Andriekus. Jo eilėraščio 
"Judo Sidabriniai”, atspausdin
to Nepriklausomos Lietuvos 15 
nr., pirmasis ir paskutinis, pos
mas taip skamba:

Mes nenorime laikyti Judo broliu, 
Nors visi ir esame išdavę Kristų, 
Nors visi jį esame nužudę 
Ir sujaukę Dievo Karalystę.

Jeigu mergina, likusi be tėvo 
ir motinos, nesulaukusi pilname
tystės, ištekėtų be dėdžių iš: tė
vo pusės ar brolių sutikimo, tai 
tokia netenka savo dalies tur
to. O jeigu ji būtų pilnametė, 
o broliai ar seserys sulaikytų 
ją ir nenorėtų jos leisti už vy
ro, tada gi ji negali sauvališkai 
už bet ko tekėti, o turi kreip
tis į kitus gimines arba į urėdą, 
o urėdas arba giminės turi jai 
leisti ištekėti. O jeigu ji ištekės 
su urėdo ar savo giminių suti
kimu, tai dvaro neturi nustoti, 
bet jeigu ištekės be urėdo arba 
savo giminių sutikimo, nors ir 
būtu pilnametė, turto netenka.

(“Second Special Report on Al
cohol and Health”).

Dr. Anstie nustatyta “saugi 
ribą” yra uncijos per dieną 
pilnutinio (100%) alkoholio, 
Praktiškai imant, tai yra 1 kvor
ta alauą, arba 1 butelis vyno, ar
ba 2 stikliukai viskės (degtinės), 
išgeriant ją su valgiu arba pra
skiesta.

Pagal sakytą JAV Kongre
so specialų raportą, destiliuoto 
spirito suvartojimu (vienam gy
ventojui) Jungtinės Amerikos 
■Valstijos pralenkia visus kitus 
24 kraštus, iš kurių statistiniai 
duomenys buvo gauti. Netenka 
abejoti, kad burliokai išgeria 
daug daugiau, šioj srity jų nie
kas pralenkti negali. Tik gaila, 
kad Sovietų Sąjunga apie tai ne
pateikė jokių duomenų.

Mažesnė galimybė nukentėti 
nuo alkoholizmo- yra: moterims, 
našlėms, vedusiems žmonėms, as
menims, vyresniems, negu 50 
metų amžiaus, vyno gėrikams ir 
žydams^

Didesnė galimybė -nukentėti 
nuo alkoholizmo yra: nevedu- 
siemsL divorsuotiems ir kitiems 
vienišiems, - netikintiems, alaus 
gėrėjams ir apskritai, vyrams.

Ypač didelis alkoholio varto
jimas yra pavojingas spalvotų 
rasių žmonėms.. S. Pašilytė

Mechanikas ir poetas

Auto, mechanikas Kurtas ir jo 
žmona Renata važiuoja kartą 
savo' šešių cilinderių mašina 
gatvėmis. Staiga- sutinka poetą 
Bruno. Kurtas sustojo.

— Sveikas, mielas Bruno. Tu 
norėjai visada matyti mano se
ną masiną, dabar galiu aš tau 
negaliau ją parodyti.

Bruno nusilenkė ir sako Kurto 
žmonai:

— Ponia Renata, aš tikrai 
džiaugiuos jus asmeniškai pa
žindamas... (vp)

Skaitytojams gali kilti klausi
mas, kodėl Statute rašoma dau
gumoje apie dvarininkus ir apie 
bajorus, o visai mažai liečia ei- 
'inius žmones. Atsakymas aiš
kus: tais laikais, Lietuvai esant 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, 
eilinių- lietuvių, kaip ir paskuti
nėje emigracijoje, beveik nebu
vo. Tik vėliau tie bajorai ir dva
rininkai nutautėjo ir liko sveti
mųjų mužikais. Sigutė Pašilytė

C era proga pasakyti vyrišką 
anekdotą ' .

A ienas laivei Kapitonas, beplau
kiant per Atlantą, paskelbė 
“aliarmą” suvarė moteris su 
•'ąikais i atsargines valtis, o li
kusiems laive vyrams pranešė:

— Nusiraminkite, piliečiai, 
nusiraminkite; Be panikos! 
Joks pavojus negresia. Moteris 
ir vaikus -susodinau i valtis tik 
todėl, kad'galėčiau vyrukams pa
pasakoti naują pikantišką anek
dotą.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, 0 kietuose 

viršeliuose ui $6.00. - <
Abi knygai gausite, jei pinigus pasiųsite tokitf adresui

me restorano jaunąs vyriškis, 
priėjęs prie sėdinčios studentės, 
sakė:

— Drauge^-jūs sėdite ant ma
no kepurės!

—Taip^s^žju! Ar drą^gaą jau 
rengiatės Išeit i ? — klausė stu-

(yp)
jas ne girtas, -

venimo papročius, nustatyta, 
kad suburia senatvės tie žmo
nės, kurie viskuo domisi, iniolat 
užsiėmę darbu ir žiūri į' ateitį.

• Rankos yra pats geriausias 
darbo įrankis, jos savo patogu
mui pasidirba pagalbinius įran
kius. Kas būtų iš galvos, jeigu 
nebūtų rankų? Galva tik duoda 
įsakymus, o rankos viską pada
ro. Rankų dėka, buvo pastaty
tom piramidės. , didžiausi j ūrų lai
vai, mažiausias laikrodėlis, mi
kroskopas ir daug kitų dalykų.

• Advokatas klausia klientą, 
kuris reikalavo skyrubų: "Kokia 
yra. jūsų skyrybų priežastis?” 
“Ji man karšta keptuve sudavė 
per kaktą. Matai, dar ir dabar 
raudona; žymė stovi”. “Dėl to
kio menkniekio neverta skirtis”, 
pasakė advokatas,/‘Jeigu tau 
taip karštą keptuvę pridėtų prie 
kaktos, tai ir tu reikalautum sky
rybų”, atsakė klientas. .

• Kas pučia dulkes, prisibe-
ria akis. -

? g Greiti nutarimai retai išei
na į gerą.

© . Neieškok to, ko nepametei.
g Darbo atidėliojimas, yra 

lygu vagystei. /■ •’

© Tobulumas yra taškas, prie 
kurio reikia eiti. ’

® Įsitikinę žmonės dažniau
siai klysta/ . •

© •’Koks pasisveikinimas, toks 
ir atsisveikinimas.

- • — Don Pilotas

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RLMAS NERIMĄYtčlUS J '

NIKSONO ŽVALGYBA 
SEKĖ PENTAGONĄ

WASHINGTONAS. — Senato 
Intelligence komitetas patyrė, 
kad 'dešimtis aukštų' pareigūnų 
Niksonb administracijoje buvo 
įvedę slaptą, bet nevykusį seki
mą norėdami -patirti, ar Penta
gonas nėra, pradėjęs “politinį 
špionažą prieš Baltuosius Rū- 

fmusį. Tačiau esą. patirta, kad 
keturiose elektroninio jrękorda- 
vimo juostelėse- “nėra.niek o ver-

? r ne keista, kad už tokią menką 
[sumą 

Gaunam tokias dideles 
[palūkanas!— 

"rie sidabro prideda nakties 
[tamsumą, 

O rie aukso — mirties ūkanas.

Taip pat paž/,— 
tome musų, v,' ... , e ir, . J revizijos koi _dosnumu, kad\ mu
su įpėdiniai saugbs*^ _ , .agaik- 
štienes, ponj našles, kunigaikš
tytes. ponų dukteris ir merginas 
jų laisvėse ir negalėsime jų iš
tekinti už nieko prievarta be jų 
sutikimo, nes kiekvienai iš jų, 
savo bičiulių patartai, galima iš
tekėti už to. už ko norės.

Statuto 11 paragrafas bando 
apsaugoti jaunas mergaites nuo 
pirmosios meilės karštligių:

Apie merginas, kurios po tėvo 
ir motinos mirties, nesulauku
sios pilnametystės, ištekėtų 
be dėdžių ir broliu sutikimo.

t — Aš nebuvau girtas, — tei
sinasi vairuotojas prieš teismą. 

r— Aš tik išgėriau. •
— Tai visai kas kita, — atsakė 

teisėjas. -— Todėl ir nuteisu jus 
ne septynias dienas kalėti, o tik 
savaitę. •

Geras testamentas i

Vienas vyriškis rašo testamen
tą: “Milijoną palieku žmonai, 
pusę milijono dukteriai, pusę mi
lijono motinai, tris šimtus tūks
tančių sūnui

Staiga nustoja rašęs: '
.— Palauk:, palauk, bet iš kur 

aš, po velnių, paimsiu tokią krū
vą pinigų?!

Pas gerą advokatą

Advokatas savo klientui sako': 
“Prašau man 'savo bylą- papasa
koti aiškiai įrpaprastaj.Aš pats 
ją supainiosiu daugiau negu 
frontininkai /bendruomenės, rei
kalus”. K. Alvis

Poeto pavasaris Ą.

Kaip seklyčioj mergužėlės 
Dsųže sųžy<jęjo gėlės — 
Tai poetas sugavėtas 
Darbą didelį pradėjo 
Parašyt poemą šitą 
Be talento pažadėto.
Prakaitas lašais lašėjo, 
Nieko gero neišėjo,
Tad čia tašką jis padėjo, t 
Nes pasauly'daug daiktų, 
Pradėtų ir nebaigtų... -

. . f Don Pilotas

MENO.TEMOMIS ■> . ' ..." į
Dilidentu reciptiii’ 

u f.;

...(k. brd.V aptardanpjas [Vi
dos Krištolaitytės darbųjpąrodą, 
rašo: •

.“Sakysim,, čia rašantįs norė
tų gal ir neįmanomo, kad Kriš- 
tolaitytė bandytu’ savo mažo for- 
mato paveikslų neglostyti, bet 
tiesiog sprogdinti anuose didžiuo
siuose sukaupta jėga.: Gal- tai ir 
būtų naujieną: Ne milžiniškos 
Hooverio užtvankos, bet mažo 
atomo jėga' : r

“Techniškam mažųjų paveiks
lų atlikimui ‘/nieko nėgalėtąųmė 
prikišti.; Bet ar čia,Krištolaity-! 
tęs kelias? Ar panašus jaii ir 
kitų neišvaikščiotas?” ; •*

Mums atrodo kad visi meno 
liai ir. šunkeliai jau-išvaikščioti. 
Menininkams receptų nereikia. 
Jie eina tokiu keliu, kokiu nori 
ir gali. Receptų rašytojai tiktai 
klaidina menininkus ir skaityto
jus.

Lie t ū\Tškas menas, į: ’ j 
*' . į 4 ji

> Mėgtamiausiąšjliėtūviškas.’me- 
nas yra .lietuviškas andarokas, 
gubos, berželiai svyruonėliai, 
kryžiai prie bakūžės arba lau
kuose, rūtų darželiai ir senti
mentas biznio apetitui. Jeigu ši
tų elementų nebūtų, tai kas lik
tų iš lietuviško meno? Esteti
niais burtais geri patriotai ne
tiki, kai menininkai žiūti, kuris 
už kurį daro blogiau...

Dailės parodoje
* f

-— Brangusis kūrėjau, pasa
kyk, ką šitas paveikslas reiškia? 
Aš nieko čia nematau ir nieko 
nesuprantu...

Dailininkas: — Tiesa sakai; ir 
aš nieko nesuprantu.

P a s't a b a: Juo daugiau men
kystė vertinama, juo menkesnė 
ji darosi. Don Pilotas

Xcw” Z Bends pay 6% htenMt bdbž 
maturity of 5 years first read.
Bonds replaced if lost, sC&taor destrc^ 
Whffii needed, they am be ana) nd etjrenr 
bank. Interest is not subject to state or tocel 
income taxes, and federal tax My bs „ 
detatead ratal MdeEqptkxL

Ilgamečio BĄtFO pirmininko. 1 '
prelato J. R. KONČIAUS knyga

VTS1MLNIMAI Iš B ALFO VEIKLOS 
i" dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
H' ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įd'Hiu j kiekvienam lietuviui, ypač IreKitiifcui 
šia d< - i'tbėjui, siuntusiam siuntinius,; Vuįięfįją 
tas tn’Mirio vietas< Knygą’ pasiųsime adresatui^ jef 

sii< ėekį arba Money Orderį tokiu adresu:

r rĖN o s *
' Hakfprf Street Chicago. Hlinnin

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisve ir lietu 

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose 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- 
kunančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu 
>iruo?a 300 psi. Kaina 7 doi

ČIKAGtETĖS 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 žmones pasakė 95 psl £1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Keliones i Lretu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. >$3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS ĄU 
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psi Kama $2 00. -3

Vinces žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kama S1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, FLU 60601

•ttUenifAnt d A r bo valandomis arb* užs^k^nt pj»$tv Ir 
*r pinigine p*rl*,d*

Afrikos įspūdžiai

Vienas sunkiai sužeistas Ku
bos kareivis Angoloje buvo grą
žintas į Havana ir paguldytas į 
ligoninę, čia kareivis, atsipeikė
jęs nuo žaizdų, pasakoja ligoni
nės seselei savo nuotykius ir įs
pūdžius įgytus Afrikoje. Staiga 
vienas kitoje lovoje gulintis ku
bietis paklausė: 4 ■■

— Ar teisybė, kad Afrikos 
d'iuglių žvėrys jūsų nepuolė, kai 
jūs nakties metu nešėte degan
čius fakelus?

Tai priklausė nuo to, kaip 
sparčiai mes juos nešėme. — at
sakė kareivis. (vp)

Išlaisvintos moterys

Amerikoje dabar mada kalbė
ti apie moterų išlaisvinimą ir jų 
lygybę su vyrais. Pirmame Lie
tuvos Statute šis klausimas ne
buvo užmirštas viduramžiais. 
1 tai ką šiuo reikalu rašo Sta
tuto 15 paragrafas:

Kunigaikštienių, ponų našlių 
ir merginų negalima prievar
ta ir nieko išleisti, bet tik su vogė 
jų valia. ir...



TAMtiLAidO “BEMAŽ PILNA TIESA” l
Mokytojas Stasys Tamulai- 

tis, atidžiai skaitęs mano įspū
džiu Rytų Europoje, ir ban
dydamas pateisinti kitos, mo
kytojos nepateisinamą dalyką, 
rašo, kad “Kuraičio bemaž pil
na tifcsa”. Tokio dalyko nėra. 
Parulyla tiesa, arba netiesa. 
Bet “bemaž tiesos” nėra, (iyve-

piega, Sleževičius, Stulgius-' 
kas, čia yra ir Steponas 
DLK Batoras’. Kodėl taip at
sitiko ir kodėl taip surašyta, 
man neaišku.’’ Naujienos, 
1976 iu. bal. 311 <1., 3 psi.) 
Aš neturėjau laiko antrą 

kartą tos istorijos skaityti, pas 
mane buvo dar mažiau laiko'

nimas mums sako, jeigu paša- aiškinti, kodėl taip atsitiko. Aš' 
kyla ne visa tiesa, bet tiktai 
jos dalis, tai pasakyta ne tie
sa, bet nepatikrintas tuščias 
dalykas.

.Mokytojas Tarnu Jai lis yra 
laimingas, kad jis gali tą pa- 
čią kriygą skaityti du kartu. 
Biznio žmonės to negali daryti. 
Jeigu aš būčiau kurią nors 
Sruogienės knygą skaitęs kas 
du ar kas trys metai, kaip daro 
mokytojas Tamulaitis, tai aš 
nieko nežinočiau. Pas mane 
yra-prikrauta tokia didelė dau 
gybė pačių geriausių knygų 
pasaulyje, atrinktų pačių mo- 
Eyčiaušių žmonių. Aš žinau, 
kad neturėsiu laiko jas pers
kaityti. Bandau kas pora savai- 
čiQ perskaityti bęnt vieną ge
rą .knygą.’Kai man pavyksta 
tai padaryti, tai esu patenkin
tas. Bet man nėra laiko skai
tyti knygą antrą ar trečią kar
tą. Aš taip skaitau knygą, kad 
jos nereikėtų antrą’kartą skai
tyti; nes žinau, kad mano am
žius pertrumpas antram skai
tymui.' Gyvenimo patirtis man 
parodė, kad aš neklystu. Taip 
man atrodo. Mokytojo gyveni
mas, matyt, ėjo kita kryptimi. 
Jis turi'laiko net po du ir'tris 
kartus tą pačią knygą skaityti.

. 0. jeigu jis gali kai kurias kny
gas skaityti kas du ar trys me
tai, tdi kas nors kur nors neaps 
kaičiavo. ..

^ 'Sfokytojas šitaip rašo:
„,‘‘O .lęas liečia minėtos lietu- 

istorijos vardyną (jis tu 
ri galvoje Sruogienės para
šytą “Lietuvos istoriją’), tai

■ . čia Kuraičio bemaž pilna tie-
■ sa.. Aure, ant raidės B tėra 
-toki , vardai: Baranauskas,

-vysk., Barbora, karalienė, 
• Barzdukas, Basanavičius, bet

Batoro nėra. Steponą Bato- 
, rą- aš suradau minėtos Sruo- 

u ;gįenęs-istorijos, yąrdyne ant (

žinau, kad vardynas sudaro
mas laiko neturintiems žmo
nėms. Taip savo knygose prof. 
Vaclovas Biržiška rašė, taip 
jis man aiškino, kai susitikom 
Chicagoje. Esu tikras, kad taip 
jis aiškino ir savo mokiniams, 
bet jeigu mokiniai taip greitai 
užmiršta pagrindines mokyto
jo mintis, tai labai liūdna, bet 
ne man aiškinti, priežastis. Be
rašydamas apie kunigaikštį Ba 

’ torą, pasižiūrėjau į Sruogienės 
vardyno B raidę. Batoro ten rie 
radęs, mečiau knygą į šalį ir 
pasiėmiau tokią istoriją, ku
rioje yra Batoras. t ■
Manau, kad panašiai pasielgs 

■kiekvienas daug laiko neturin
tis žmogus. Kitaip negali pa
sielgti ir tie, kuriems mažai to 
laiko teliko.

Dėkoju už tokį šiltą mano 
rašinių vertinimą. Mokytojas 
Tamulaitis apie juos pasakė 
‘bemaž tiesą.” Rašiau, ką nia- 
čiau ir girdėjau. Rašiau taip, 
kaip man atrodė, kaip mačiau 
ir girdėjau. ,

Mudu su mokytoju Tamulai- 
čiu dėl to nesiginčysime, kaip 
teismuose daro advokatai ar
ba tie Krokuvos profesoriai, 
kurių aš paklausiau, kur palai
dotas Jogaila ir kur guli Jad
vyga. Abu “žinojo”, kur jie pa
laidoti, bet užvedė tokį ginčą, 
kad man teko jiems padėkoti 
už žinias, nieko nesužinoti ir 
palikti besiginčijančius. Nepy
kite. Dan Kuraitis

PERŠOVĖ JAUNUOLĮ

ČIKAGA. — Tris jaunuoliai 
ir viena 16 metų mergaitė užpuo
lė ir peršovė Cicero tranvajaus 
stotyje jaunuolį, norėdami iš jo 
atimti pinigus. Užpuolėjai vė
liau norėjo pabėgti automobiliu, 
bet policijos buvo suimti. Per
šautas M. Heine paguldytas Lo-

p-rąklės jS./figūruoja Sa-\rettos ligoninėje

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

.-„./AJO; VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
jDr.; A/J.Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečiančius 1905

..metu. Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
>rūpihimą. .......—...................................     $8.00'

; Dr. A.J.Gu*sen— DANTYS, jįj priežiūra, sveikata ir grožis.
į'; ' ' ?. Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik - -----------— $3.00

.Minkštais- viršeliais tik ; • Į——&—:------------- -------- $2.00 .
' 'Or. A, J. Ouiun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ----------------- $2.00
- Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 56c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
" - 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr.’.Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas, daryti įtakos į krašto politiką. 102 psi. Kaina $1.50.

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

NAUJI E N 0 S,
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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.1 . m ,;.. . %

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 psi. knyge- 
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti " viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608.
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Mechanikas Doug Henning lengvai pakelia 16 mėty June Angela. Jis naudojasi pačiais 
naujausiais Elektros išradimais. Paveikslas trauktas ant New Yorko dangoraižio stogo. Jis pasiro
dys elektros bendrovės leidžiamame žurnale.

Laiškų akcija Drauge
Draugas atspausdino ba'.and. 

mėn. 14 d. laidoje ir Henriko 
Brazaičio iš Clevelanno laišką. 
Nebūt reikėję kreipti į jį dė
mesio, nes jis savo laiške kar
toja tuos pačius syaiščiojimus, 
kurie dažnai skelbiami Drau
ge bei “Pasaulio .'lietuvyje”. 
Bet paaiškėjus, kad Henrikas 
Brazaitis yra neeilinis žmogus, 
o inlelegentas, aukštų mokslų 
daktaras, tai negali nutylėti ne 
iškėlus jo lėkštumo ir nuduo
tų faktų nežinojimo. Mėlynakė rugiagėlė, 

žiūrėjo į mane iš rugienų, 
Jani vis dar atrodo, kad Ben. kritusį nno: dalgio ...

druomenėje nieko naujo ir kadi
joje viskas tvarkoje. Jam sun-‘ v ?
ku suprasti, kad dr. Z. Danile-.^ paėmiau "jos žiedą, — 
ričius, kuris buvęs toks , gabus mėlynesnį už dangų 
medicinos studentas, išeivijoje 
įkopęs į aukštą pasaulinio mas
to medicinos žurnalo vyriau
sius redaktorius, parašė tokį 
dėl rinkinių raštą, su kurio 
mintimis ir pats sutinkąs ir 
dar prie jų savo priduria.

Bet koktu darosi, kai H. B. 
rašo, kad jam iki šiai dienai 
vis dar neįrodyta daromi kal
tinimai del padarytų suktybių 
Tarybon rinkimų metu. Ta
čiau jo abejonių -negalima pa
teisint ta prasme, kad. jis kaip 
intelegentas su aukštuoju moks 
lu turėtų plačiau sekti spaudą, 1

Abiturientų 
pagerbimas

RUGIAGĖLĖ
t .. - •

(Motinai)

žydėjo šviesiai mėlyna 
rugiagėlė, — 
mėlynesnė už dangų.

Lietuvių moterų federacijos 
Čikagos klubas yra vertas pa
dėkos už atnaujinimą čia išei
vijoje Lietuvoje puoselėtą pa
protį pristatyti baigusius jau- 
nolius-es viešam pagerbimui, 
kaip pribrendusius aukštajam 
mokslui įsisavinti, nes ir išduo 
damas jiems liudijimas buvo 
vadinamas Įbrandos atestatu.

Eilę metij Čikajoje debiu- 
tančių pristatymas, tėvui išve
dus dukrą pirmam šokiui yra

ir prisegiau/motinai prie 
krūtinės.

. M. Šileikis

Muhammad Ali žada

. WASHINGTONAS. Sunkiojo 
svorio bokso čempionas Muham
mad Ali pasisakė planuojąs šių 
metų gale pasitraukti iš sporto 
karjeros ir savo įtaką panaudoti 
“geriems tikslams pasaulyje”;

šiomis dienomis savo čempio- 
vpač ta, kurioje visi lietuviai no ^tilą apgynęs nuo Jimmy 

/Young, Ali apie save; papasako
jo per CBS : “Dievo palaiminimu 
šiandien aš. es.u pripažintas - kaip 
žymiausias veidas , pasaulyje ir 
negaliu save įsivaizduoti geriau 
kaip pagelbėdamas Dievo šutvėm 
rimam arba dirbdamas dėl betur 
čių arba dirbdamas geriems tiks
lams, kur aš galiu tiems tiks
lams panaudoti savo vardą”.

Ali pasisakė, kad savo labda
ringomis dovanomis tiek pagar
sėjęs, kad per metus gaunąs po 
milijoną prašymų per telefoną 
iš žmonių, kurie mano, kad aš 
esu Pirmasis Nacionalinis Ban
kas. Mano pinigai duodami gru
pėms, kurios yra reikalingos”, 
kalbėj’o Ali.

Nors sakosi nieko neišmanąs 
apie politiką, bet padarė gerą 
propagandą prezidentui Fordui 
pareikšdamas: “Jei balsuosiu, 
tai-balsuosiu už . prezidentą For
dą. Jau buvo keli prezidentai 
per tą laiką, kai esu garsus, bet 
nė vienas manęs tiek nepagerbė, 
kaip prezidentas Fordas”, kurs 
net du kartus jį kvietęs į Baltuo
sius Rūmus.' ’

Apie savo perėjimą į maho- 
metizmą, Ali pasakė, jog dabar 
“ir baltieji žmonės priima mū
sų tikėjimą ir dabar mes visus 
žmones vadiname broliais”.

Paklaustas, kaip ten buvo, kad 
šaukiamas ) kariuomenės tarny
bą jis neišlaikė protinių egzami
nų, Ali atsakė kariuomenėn Šau
kimo valdininkams pareiškęs “Aš 
jums sakiau, kad esu didžiausias, 
bet ne gudriausias”.

laisvai gali pasisakyti, o ne vien- 
tik tą, kuri yra vieno bėgio ir 
kuri yra surakinta frontininkų 
vadų cenzūros pančiais, kurio 
je neleidžiama 'pareikšti, net 
mažiausios pastabėlės, del Ben 
druomenės nuosmukio, žino
ma, nereikia tada stebėtis, jei 
H. B. teskaito tik Draugą, Pa
saulio lietuvį, tat, jis iki šio 
laiko-gyvena tokia plačia igno- 
rancija, kuri jį kaip inteligen
tą įstato tik pajuokai. Padary
tos rinkimų metu suuktybės yra 
tokios aiškios ir įrodytos, kad 
apie jas jau žvirbliai ant sto
gų tupėdamai ’ čirškia ir nie
kam neateina į galvą mintis 
apie tai abejoti, skelbia abejo
nes tik tie, kurie tas suktybes

i įvykdė. ,
Be to, jei Reor. Bendruome

nė kelia pagrįstus laktus, tai 
H. B. neturėtų paskirų asme
nų vardus linksniuoti, o jų iš
keltus faktus gerai apsvarsty
ti. Tokio metodo prisilaiko tie, 
kurie save skaito baigę aukš
tuosius mokslus.

Dar kartą reikia priminti, 
kad Reor. Bendruomenė ne
griauna Bendruomenės kaip 
tokios, o ją gelbsti nuo nuosmu 
kio, siekia jos visuotinumo ir 
kad Lietuvių Bendruomenė 
laikytųsi susitarimo su kitais 
JAV lietuviškoje išeivijoje vei 
kiančiais veiksniais.

A. Svilonis

NEW YORKE SPROGSTA 
BOMBOS

Jungtinių Tautų pastatuose 
sprogo kelios bombos. Nuosto
liai dar nepaskelbti. Policija tu
rinti žinių, kad bombas padėjo 
žydai, kurie tuo nori atkreipti 
pasaulio dėmesį į Sovietų Rusijo-

I je žydų ir kitų tautų persekioji
mus.

LAIMAS REDAKCIJAI
1U7C m. gegužės i diena 

Cicero
I
1 GEBI*,, p. REDAKTORIŲ',

"l)r;uiųo” dienrašty (1.3:1.76)

,laivo id' taI fI
* i V* f < >

labai skirtingas, fai paproiis 
užsilikęs is feodalizmo laikų, 
kada mergaitėms ne tik aukš
tasis moksjas, bet ir vidurinis 
buvo pripažintas nereikalingu, 
nes moteris buvo skirta tik is- 
tikėjimui, jau nuo 16-kos me
tų amžiaus. Toks aukštojo ir 
turtingųjų vidurinio luomo bū 
das pristafyti išaugusių mergai
tę visuomenei, iš Vakarų Eu
ropos persimetė į Rusiją ir į 

Yenkjją. Turtingieji lenkai Či
kagoje leberuošia tokius ba
lius ir dabar. Vakarų Eunipo- 
je tas paprotis jau senai panai
kintas.

Lietuvoje, nei kunigaikščiai, 
nei kilmingieji bajorai tokio 
papročio neturėjo, o tauta turė
jo savo būdą. Ir eiliniai kai
miečiai kiek išgalėjo stengėsi 
mokslinti savo vaikus kylant 
kultūros pažangai visuose kraš
tuose.

Lietuvių moterų federacijai 
dirbant tautinėje dirvoje lietu
vybei, dabar kviečiant tėvelius 
į šią gražią tradiciją gegužės 8 
d. ne tik tėveliai, bet ir gimi
nės turėtų dalyvauti, savo tar
pe turėdami abiturientą-e, ku
riems šitas įvykis pasiliks švie 
siu atminimu visada.

O. Algminienė

-avo 328 asmenys, lai kiek ma
žiuli negu prieš tris metus įvy 
kusius rinkimus...”

Ši žinutė reikalauja patiksli
nimo. Kadangi <1 i e n r a štiš 
"Draugas" nepalankių atsilie
pimų paprastai nededa, prašau 
“Naujienų” redaktorių tą pa-
daryti.

Protokole, kurį yra pasira
šę Cicero apylinkės Į VII tary
bą komisijos nariai 1D73 m. ge
gužes 22 dieną, yra aiškiai pa
rašyta, kad prieš tris metus 
Cicero apylinkėj į tarybą bal
savo 555 (? Red.) asmenys (įs
kaitant ir balsavusius paštu, 
kurių buvo 105).

Taigi, “Drauge” paskelbta 
žinutė yra skaitytojus klaidi
nanti, nes “kiek mažiau” rei
kštų, kad šiais metais balsavo 
net 227 asmenų mažiau, tas su
darytų net 41X7.

Ir nieko nuostabaus! Cicerie 
ciai dar su Šiurpu prisimena 

Į prieš tris metus Verbų seknia- 
di?nį. kai “garsiai skambant 

1 bažnyčių varpams”, sukursty
ta akla minia, nešina Velykų 
palmių šakeles žygiavo į nu
samdytą salę savo penkių bro
liu kryžiuoti”.

štai del ko net 40% cicerie- 
čių laike trijų metu atsimetė 
nuo vadinamos bendruomenės, 
vadovaujamos bendradarbiauto 
jų su gimtojo krašto okupantu.

A. Puodžiūnas

RM II 72x90 CANNON
H I I I I THERMAL antklodė jums dovana, jei 

■■ ■ ■ ' ■ ■ B įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa-

B BmB B taupymo sąskaitą!
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UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

Universal
SAVINGS

1800 S. HALSTED

SAV NliS AH accounts are in- ^7/ i v 11 n u J sured up to $40,000
1800 S. HALSTED by the FEDERAL SA V-

rj INGS AND LOAN IN- 
SURANCE CORPOR- 

■■ ATION.
Located just south of the Chicago Circle Campus
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Skleidžia melus apie Naujienas
Politinį ir visuomeninį Amerikos lietuvių gyvenimą 

kontroliuoti, valdyti ir įsakinėti pasišokusieji nauji poli
tikai pralaimėjo didelį mūšį ir užsitraukė nenuplaunamą 
gėdą, kada jie planavo ir ėmėsi konkrečių veiksmų pa
kenkti Chicagos lietuvių organizacijoms paminėti Ame
rikos 200 metų nepriklausomybės ir laisvės sukaktį.. Ta 
gėda yra tokia didelė, kad iki šio meto vyriausias jų or
ganas neturėjo drąsos lietuvių visuomenei pasakyti, ko
kiais išskaičiavimais ir sumetimais jie neskelbė net ap
mokėtų garsinimų ir atkalbinėjo žmones nuo dalyvavi
mo ruošiame Amerikos revoliucijos sukakties minėjime.

Amerikoje yra pilniausia žodžio laisvė, galima tu
rėti ir sktlbti, kad ir keisčiausias nuomones, niekas už tos 
pažiūros, nuomonės ar įsitikinimų paskelbimą nebau
džia, bet patys vienuoliai ir jų samdiniai tos nuomonės 
paskelbti nedrįsta. Jų ausis pasiekė Chicagos lietuvių, 
jaunimo ir vyresniųjų, pasipiktinimas tokiu elgesiu ir 
ne vienoje konferencijoje tas viešai buvo pareikšta. Ne-- 
galėdami pateisinti savo elgsenos ir nežinodami kokiu 
būdu atgauti čikagiečių pasitikėjimą, jie nesielgia lietu
viškai, nepasako, kad padarė klaidą ir kad ateityje jos 
nesirengia kartoti, bet pradėjo kabinėtis prie Naujienų. 
Šis dienraštis jiems tapo didžiausia rakštimi, gerokai ap
ardė jų planus ir padėjo seniems ir naujiems Amerikos 
lietuviams gražiai paminėti Amerikos 200 metų sukak
ti, suruošti gerą programą pačioje naujausioje ir di
džiausioje Chicagos salėje ir pagarsinti Lietuvos vardą 
ir pavergtos Lietuvos bylą amerikiečių tarpe..

Jie kenkė Chicagos lietuviams suruošti šio krašto 
nepriklausomybes sukakties minėjimą, tai dabar bijo, 
kad Chicagos lietuviai nenusisuktų nuo jų ruošiamoš šo
kių šventės. Jie žino, kad Draugas stengėsi pakenkti 
ruošiamam Amerikos 200 metų laisvės sukakties minėji
mui, tai bijo, kad Naujienos nepakenktų jų ruošiamai 
šokių šventei. Jie žino, kad Draugas nepajėgė pakenkti. 
Puikus minėjimas buvo suruoštas. Bet jie tai pat žino, 
kad Naujienos galėtų pakenkti ruošiamai šokių šventei. 
Neturėdami drąsos paklausti Naujienų ar paprašyti jų, 
kad jos paremtų ruošiamą šokių šventę ir patartų gau
siems- savo skaitytojams, jie iš pasalų, gandais ir priva

čiais laiškais pradėjo skelbti neaiškias ir.sinuaeijas ir 
aiškų melą. Vieni tas insinuacijas skelbia žodžiu, o kiti 
jau pradėjo rašinėti laiškais. Jie paleido gandą, kad Nau
jienos neskelbia ruošiamos šokių šventės gairinimų. .

Tai yra gryniausias melas, sugalvotas lietuviško vi
suomeninio gyvenimo ardytojų ir skleidžiamas ilgalie
žuvių poniučių. Niekad Naujienos nesakė, kad jos orga
nizuojamos šokių šventės nerems ir niekad neatsisakė 
dėti šokių šventę liečiančių garsinimų. Iki šio meto nie
kas nesikreipė į Naujienas šokių šventės garsinimo rei
kalu. Niekas neatnešė jokio garsinimo ir neprašė, kad 
jis būtų įdėtas. Niekas neatsiuntė jokio garsinimo paš
tu ir laišku neprašė, kad tas garsinimas būtų įdėtas, 
Naujienoms nereikėjo niekam sakyti; kad jos šokių šven
tės garsinimo nedės, nes niekas garsinimo reikalu į Nau
jienas nesikreipė.' .

Praeitų metų rudenį į Naujienas buvo užėjęs Bro
nius Juodelis, vienos ponios lydimas, pasikalbėti ruošia
mos šokių šventės reikalais.- Jam buvo paaiškinta prin
cipinis Naujienų nusistatymas lietuviškų- renginių klau
simu nurodytos garsinimų kainos ir pasakyta kad jis 
gali garsinti tiek, .kiek pajėgs. Naujienos buvo susitaru
sios su ankstyvesnių šokių ir dainų švenčių rengėjais, 
dėjo jų paruoštus garsinimus, jos dės ir Juodelio ruo
šiamos šokių šventės garsinimus. Naujienose buvo pa
tys geriausi vertinimai, parašyti tautinių Šodkių specia
listų, ilgus metus studijavusių’tautinius šokius, ir turin
čių gerą nuovoką apie juos. Naujienos dar ir dabar gar
sina Juoz ės Vaičiūnienės parašytą knygą apie Chicago- 
je ruoštas šokiu šventes. x ' ;

Kada Juodeliui buvo išaiškintos garsinimų Naujie
nose sąlygos, tai jis buvo paklaustas vieno nemalonaus 
dalyko. Prieš kelias savaites Chicagoję tada buvo išėję 
mūsų jaunų mokslinčių leidžiami Akiračiai. Viename to 
ne kiekvieną mėnesį išeinančio mėnraščio^ numeryje bu
vo įdėtas labai jau nešvankus Br. Juodelio pasirašytas 
trumpas rašinėlis, kuriame jis paratė mokytiems mūsų 
paplavų gamintojams užversti dar daugiau paplavų ant 
Naujienų. Pirmiausia jis buvo paklaustas,, ar tai buvo jo 
rašinys, ir ar jis nuo,to laiko nepakeitė savo nuomonės. 
Juodelis, truputį susikonfuzinęs, prisipažino, kad jis ra
šęs Akiračiams ilgesni laišką, kuriame galėjo būti' ir mi
nėti sakiniai Bet jis čia pat pastebėjo, kad jis Akiračių 
redaktorių neįgaliojo tų paplavinių sakinių skelbti. Jis 
pasielgė sauvališkai, jo neatsiklausęs. Jis: dar buvo pa
klaustas, ar jo sąžinė leidžia prieš Naujienas tokius laiš
kus rašyti ir ateiti, prašyti jų pagalbos;'Jis atsakęs' kad 
bendras reikalas jį veriča eiti į Naujienas ir teirautis, 
apie garsinimus. Juodelis išėjo ir jokio garsinimo Nau
jienoms neatsiuntė. ’ ;. *;

Tie žmonės, kurie pasakoja, kad Naujienos neskel
bia šokių šventės garsinimų, skleidžia melą. Gandus prieš 
Naujienas skleidžia tos pačios poniutės, kurios: metų, pra
džioje skdeidė gandus apie Naujienų užsidarymą. Jos 
patarinėjo Marquette Parko lietuviams nesiųsti prenu
meratas. “nes Naujienos jau nebeišeisiančios”. Jos norė
tų, kad Naujienos neišeitų, bet didelė lietuvių dauguma 
nori, kad jos eitų, kaip ėjo paskutiniais 62 metais. Nau
jienų tarnautojai tų pačių žmonių nuolat telefonais yra 
grąsinami, bet naujieniečiai jau pažįsta teisybės, bijan
čius musų tautiečius. Užsirašo-jų vardą, pavardę ir nėr 
■kreipia į juos jokio dėmesio. Insinuacijomis, gandais ir' 
melais Naujienoms nepakenks. Tiesos žodį skelbėme ir 
seklbsime ateityje.

P. STRAVINSKAS

LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI
(Tęsinys)

XI. Dėl JAV LB valdybos pre 
tenzijų atstovauti visus Ameri
kos lietuvius JAV centrinėse vai 
džios Įstaigose Lietuvos laisvi
nimo klausimais

Lietuvių Spaudos Klubas savo 
XI-je rezoliucijoje pasisakė 
prieš JAV LB Valdybos sava
vališką pasiėmimą atstovauti 
visus Amerikos lietuvius JAV 
centrinėse valdžios įstaigose 
(Washingtone), kaip nes'ideri- 
nantį su teise, morale, su lietu
vio geru vardu ir tautos inte
resu.

— LB Valdybos pasiėmimas 
— visų. Am. lietuvių atstovavi
mo JAV centrinėse-valdžios įs
taigose: savavališkas yra dėl 
to, kad jis nesiderina su jokia 
norma, su jokia jį leidžančia 
elgsenos taisykle, su jokiu jį 
pateisinančiu interesu.

1) Jis nesiderina su teisei

Su teise jis nesiderina to
dėl, kad gi JAV LB steigėjų, 
(kaip jau buvo ir mano anks
tesniuose. straipsniuose šiame 
laikrašty aiškinta) buvo susi
tartą su ALTu, kad ALTas ir 
toliau vykdys Am. lietuvių ats
tovavimą centrinėse Am. vald
žios įstaigose, kaip, jis t% darė 
nuo 1940 metų iki tol, gi naują 
įsisteigusi Bendruomenė dirbs 
tik kultūrinį darbą, ALTui, 
kur reikia, talkininkaudama. 
Ta sutartis atstoja teisę, kurios 
abi šalys turi ir laikytis. Kitų 
įrodinėjimų čia nekartosiu.

2) Jis nesiderina su morale.

Tas JAV LB įsibrovimas į. 
Washingtoną, į JAV centri
nes valdžios įstaigas (šu savo, 
“geresniais” įgaliojimais atsto 
vauti ten visus- Am. lietuvius) 
nesiderina su morale dėl to, 
kad taip, elgtis negražu, neį
prasta, nes ir. doros, normai mo 
ralė liepia savo susitarimą, su 
kitais- laikytis. Kas. jų. nesilai
ko, kas laužo, duotą žodį, tą 
laikome nedoru, ir. negarbingu. 
Argi gražu ir dora, kai tą daro 
mūsų Berdruomenės vadai, ku 
rie turėtų būti kitiems' pava
džiu?!- ■
3) Jis- nesiderina su lietuvio

garbe x

Ką gi gali apie mus pagalvos 
ti ' (ir, tikriausia, pagalvoja) 
Amerikos valdžios žmones, ma 
tydami mus, nesutąrinčius dęl 
Am. lietuvių atstovavimo-, jų 
įstaigose, kada tose j.ų įstaigo
se lankosi dvi Am. lietuvių 
atstovybės su savo įgaliojimais

juos atstovauti, kada pagal lo
giką tik viena ju jgali būti tik
ra?! Dviejų, vieną antrą, nei* 
giančių atstovybių negali bū
ti. Argi ne kompromituojamas 
lietuvio vardas, kai ALTas, 
daugiau nei 30 metų atstovavęs 
Am. 'lietuvius šio krašto pilie
čių tik lietuvių kilmės žmonių 
organizacijos, štai, kokių neva 
geresnių lietuvių, atsiradusių, 
kaip nukritusių iš dangaus,, ar 
išdygusių kaip grybų naktį po 
lietaus, brutaliai pas tumia 
tą ikišiol buvusią gerą Am. lie
tuvių atstovybę ir sako, kad jį 
matot, negera — “mes geres
ni”?!.,.

4J jis nesiderina su tautos 
interesu. ,

> Rodos, ir aiškinti nereikia, 
kad toks dvigubas. Am. lietuvių 
atstovavimas, kurs atsirado dėl 
smurtinio, nesiderinančio su 
geru lietuvio vardu ir su ele
mentariausia logika, negali bu 
ti nei tautai naudingas. Gali 
ateiti diena,, kada dėl tų mūsų 
savavaliautojų bendruomenin 
kų “geresnio” atstovavimo “mū 
sų Am. lietuvių JAV centrinėse 
valdžios Įstaigose, gali užsida
ryti tiį — įstaigų durys ne 
tik jiems, bet ir ALTui, kuris 
kaliasdešimts metų' mus taip 
gerai tose: įstaigose- atstovavo.

ŠtaL' kodėT mūsų Spaudos 
Klubas taip aiškiai ir griežtai 
pasisakė prieš. JAV LB preten
zijos- atstovauti visus — Ame
rikos lietuvius. centrinėse šio 
krašto, valdžios įstaigose, i

Karaliaus Faisalo ir 
Niksono tarpininkas
WASHINGTON AS. — Wash

ington Postpaskelbė-reveliacijas 
apie JAV" prezidento Richard. 
Niksono ir Saudi Arabijos kara
liaus Faisalo interesus tarpinin
kaujant Arabijos ginklų, pirki
mo agentui. Adnan Khashoggi 
1973 -metais Vidurinių. Rytų, ka
rui besitęsiant.

Faisalas savo laiške-rekomen- 
davęs Niksonui sustabdyti vyks
tantį, karą ir nutraukti spraus- 
minių kariškų. lėktuvų Izraeliui 
teikimą.

Khashoggio rolė kaip diplo
matinio tarpininko tarp Faisalo: 
ir. Niksono ir jo įtaka Washing
tone (Niksono prezidentavimo 
metais) yra tiriama JAV Sena
to tarptautinių korporacijų sub- 
komisijdje, kur svarbiausias liu
dininkas yra buv. ambasadorius 
Saudi Arabijoje James Akins,

Buvę« Kalifornijos gubernatorius 
labai dažnai kaitalioja nuotaikas. 
Texas valstijoje'jis laimėjo respobli- 
kony partijos balsy daugumu, tai 
džiaugiasi, o kai kitur daugumos, ne* 
gauna, tai susirūpina. Kartais jis ne
žino, ar jam varta kandidatuoti. Vie
tomis jis gauna daugiau balsy, negu 
prezidentas Fordas, bet kai pasižiūri 
į demokraty gautus balsus, tai: .vėl 
turi rūpintis..

Oro b-vių bėdos
Oro bendrovės.- numato, kad 

jų lėktuvai greitai, bu* susidė
vėję ir turės būti pakeisti’ nau
jais, kurių 1985 m. bus. reika
linga 126. Senų; lėktuvų pakei
timas naujais kaštuos, apie: 2 
bil. dol. ir- tolimesnėje- ateityje 
jie kaštuosią^ žymiai brangiau.

Tai sunki ir išlaidi .oro bendro
vėms našta, kurią galėtų nežy
miai palengvinti važmos .pabran- ' 
nimąs. Jisai turėtų. Būti kelia
mas kasmet. Geriausia
būtų išeitis, jei vyriausybė per
imtų savo, žinion visas' oro ben
droves, sako' bendrovių;:, sąjun
gos pirmininkas."

Bomba Jeruzalėje 
sužeidė 30 žmonių

* .iKRVI%Af.fi? -įrį Rankinia
me vežimėlyje Įtaisytai "Bambai- 
sprogus apie-30 žmonių buvo su
žeista ir' nieko netrukus gaujos 
žydų jaunimo- pradėjo kerštą 
prieš- arabus^ atakuodami' ir ža
lodami- arabų automobifiūs- ir 
sunkvežimius;- Policija nustatė, 
kad bombą į-ratelius' įtaise- ara
bų palestiniečių; partizanai. Su
žeistųjų tarpe į ligoninę7 nuvež
ti Graikijos general, konsulasdr 
jo-žmona... . -. ’.,r .

CHICAGO. — Išlaikyti šva
rų orą ir aplinką teks-' mokėti 
ekstra 6.3' centais daugiau už 
galioną gazolino ir už elektrą kas 
mėnesį 32^5 daugiau. Bet tai 
bus neanksčiau kaip 1983 me
tais. Tais metais vien aliejaus 
rafinerijos švarios aplinkos'rei
kalui turės mokėti po.$6.4 .bilijo
nus.

VENCLOVA lat tres eąui augent-liet. trys arkliai auga. Taip pat 
ir prof. A. Benedictsen (84-0) nurodė ištisą, tolygų la- 
tynų kalbos su lietuvių kalba sakinį: lotyniškai viri 
trahite jugum-Iietuviškai vyrai traukite jungą.

Latynų kalbos giminystę su lietuvių kalba rado: 
žymus pasaulio kalbininkas prof. dr. A. Senn (117-6), 
garsus 19 amž. kalbininkas prof. dr. R. Latham (69- 
625), prof. V. Kojalowicz (62-30), dr. O. Norem (91- 
269). prof. T. Poesche (100-), prof. A. Benedictsen 
(8-10). dr. V. Jungfer ir kiti.

Latynų asmenų vardai

Dar aiškiau pasako apie latynų giminystę su lie
tuviais išsilikę latynų asmenų vardai, čia indoeuro
piečių proistorės žinovas prof. dr. H. Bender (7-24) 
tvirtino: “The names of familiar things are usually 
well preserved”. Dabar patieksime nemažą skaičių 
latynų asmens vardų taip, kaip jie yra užrašyti atski
ru autorių:

\V. Schulze “Zur Geschichte lateinischer Eigena- 
men”: A gi liūs, Adena, /kinius, Ainius, Anfula, Arną. 
Asmonis, AuttSnius. Aulius, Barnius, Basenis, Butus, 
Ausenius. Įkibius, Bcsenius, Galvius, Camfnas, Cant- 
rius. Gardins. Carduvis, Manius, Masins, Matius, Ma
lonius. Medilius, Malusius, Melutis. Nemoaius, Metu- 
lins. Melonius. Minius, Mintulius. Mitins, Monius, Mu
ilins. Xamius. Naris, Navelis Nemonius, Nerius, Nu
mins. Obelius, Dienas, Alitis* Patins, Pedula, Pilius, 
Pilonius. Pinius, Plautila, Pocius, Protius, Protenius, 
Popins. Lctuvius, Garis, Carpius, Carutius, Vigelis, 
Cancius. Caunius, Danius, Didins, Dilius, Drususf Wa- 
nius. Gailius, Galenius, Galijus, Gandeliu^ Gauuius,

Apie indoeuropiečių vardą Apeninų pusiasalyje 
lynai gyvenę savo protėvynėj kaiminystej su lietu
viais ar panašiai. Dėl to ir prof. T. Dobszewicz (AVs- 
ponmienia. 1&83. 20 p.) priėjo išvados: “Nors Pale
mono teorija tikrumoj buvo tik prasimanymas, vie
nok lietuvių santykius su latynais (romėnais) įrodą 
lietuvių kalboj esą gausūs latynizmai”. Bet teisingiau 
būtų-latynu kalboj randami liluanizmai, nes, kaip 
ankščiau konstatavome, latynų kalba daug daugiau 
pakitusi nuo savo pirminės formos, negu lietuvių kal
ba. kad yra ir kalbininku, kurie tvirtina, jog latynų 
kalba yra kilusi iš pirmykščio lietuvių kalbos šalti
nio: Dr. The. Thurston (Liet. Dien.. 1962, I nr.) : La
tin must kave sprang from a common source Lithua
nian.

Pilnesniu aiškumo <b lei dabar mes patieksime iš
tisų eilę lai v aiškų žodžių, kurie ne lik beveik vieno
dai rašomi. lxH turi tą pačią reikšmę su lietuvių kal
ba. 16 amž. M. Lietuvis savo veikale “De moribus tar- 
tarorum. lituanorum ei moschorum'’ pridavė net ke
liasdešimt* lokiu žodžiu: lalvniškai i^nis-lietuviškai 
ugnis, lat. sol-lict. smilė mensis-mėnesis, ros-rasa, de- 
us-dievas. vir-vyras. tuus-lavas. vivus-gyvas. juvenis- 
jaunas, auris-ausis. dentes-danlys. sede-sėdėk, verte- 
versk. perverlc-pervcrsk. scmen-sėnienys. linum-linai, 
canapum-kanapes. eur-kur. meretus-merktas, pertrac- 
tus-pertrauklas, sulus-siūlas. primus-pirmas ir t. L

Prof. dr. J. Ehret (31-20) ne lik nurdė tolygius
latynų kalbos žodžius su lietuvių (mancus-menkas i Gavelius. Gavolius, Gavinis, Gelomus, Gerulius Istra, 
etc), bet patiekė net ištisus tolygius sakinius latyniš- įsūnius. Labins. Ledietis, Lingonis, Linarius, Macius, 
kai ąuatuor oves edunt-lietuviškai keturios avys ėda. Manulius, Malonius, Maliuis, Marulius, Mantoms, Ra-

gius, Ramius, Rasinius, Rasius, Ratelius, Regius,' Re- 
mona, Rimius, Rūtenis, Saltienius, Saltius, Sanius, Sa
nins, Sasinas, Sasula, Savius, Savonius, Selenius, Se
nius, Senilius, Sergius, Silius, Simnius, Sinius, Stalius, 
Stenius, Tarasuna, Tartus, Tarulius, Temonius, Tesi- 
la, Teuta, Teuticus, Tirtus, Turulius, Tursą, Turtelius, 
Taruna, Tyrius, Upelius, Urvius, Usenius, Usonius, 
Uta, Vagonius, Vala, Valius, Varenus, Vargula, Va
sins, Vėlinis, Vedius, Vędonius, Veidis, Veisias, Veli
na, Vėlius, Velonius, Vesuna, Vyrius, Visolis; Viso- 
nius, Vistula, Vitis, Vitenius.

Dr. G. Muehlmann “Verzeichrriss der geschichtlic- 
hen Namen”: Ancus, Bubona (deivė), Numa, Dana 
(m. v.), Daunius, Dodonis, Gaja, Idulis, Romulus, 
Rėmus, Jonaitis, Macenas, Maja (deivė), Neriene, 
Plautus, Puta (deivė), Raudins, Ruga, Alcis (dievai
tis), Sagana (burtininkė), Silius, Silonis, Šimonis, Si- 
baris, Taras, Tauris, Sienis, Basanius, Valgius, Ve
dins, Vejanius, Venulis, Vergelius, Taurine.

Ir dabar galima rasti pas italus lietuviškos kil
mėm pavardžių: Dainelli (Dainelis),.Bujvid) Buivy
das), Kovada (Kovadas), Coune (Kaunas), Gerutti 
(Gerutis), Bartucci (Bartutis); Taralio (Taraila),. Co* 
velli (Kovelis), Carioto (Karinta), Valone (Valonis). 
Manella (Manelis)’, vGalveiri (Galvoms). Canto (Kan
tas), Vyrulti (Vyrutis), Mantius (Mantas), Tyreli 
(Tyrelis) ir t L

šie paminėti vardai byloja jų ryšį, su lietuvų var
dais bei pavardėmis. Jie aiškiai pasako, kad šitį var
dų nešėjai buvo artimi lietuviams.

IjOhjnų bei-italų t mefovardiiaL su - vandenvardžiais

Visai panašiai galima - pasakyti ir apie jų vieto
vardžius su vandenvardžiais. Sulig.prof. A. Daužai 
(2241),, naujieji valdovai savo užkariautam krašte

mėgina įvesti savo pavadinimus, kad-.įamžinus savo 
atminimą. Ir latynai. analogiškai -darė savo> užimtoj 
šalyj.

Mes Čia paminėsimeriik'kelias  dešimts jų vfėtbvar- 
džių su vandenvardžiais: Dr. G Muehlmann “Verzei- 
chniss der geschichhtilchen Namen”: Anapis (upėj, 
Andania (miestas), Ardea (miestas), Arną (miestas), 
Cures (miestas), Ausona. (miestas), Asta (miestas), 
Kylene (kalva), Padus (upė), Eridanus (upė),, Geli 
(upė), Sagris (upė), Nar (upė), Medullia (miestas), 
Verula (miestas),As turą (miestas), Lautula (miestas), 
Sajeta (miestas), Mantua (mieštas), Mincius (upė)*, 
Meaurus (upė),, Naris (upė),-Nora (miestas), Retina 
(kaimas), Sena (miestas), Tauris (sala), Temena, Si
la (šilynas), Taras (miestas), Tise (miestas), Tynda?- 
ris (miestas)*; Vada (miestas)', Veji (miestas), Vėlia 
(kalva), Apulia (šritiš), Venosa (miestas), Veseris 
(upė), Vesulus (kalnas), Virinus (kalnas).

Prof. dr. G. Devoto “Gir antictrii ItaUci”: Algida 
(apylinkė), Nėra (upė), Numana (uostas), Man tava 
(provincija), Vadir (apylinkė); Vitis (upė)'etc:

Etruskai
H - - * ~ w ' w- _ - ”

Tenka paliesti nors arpgraibomi^ etroslcns, kurie 
įtakojo latynus ir patys jų buvo veikiami: Rdmėtrai 
juos vadinę Tusci arba Etrusd, o graikui-juos įvar
dindavę Tyrseni ar Tyrreni. Gi patys etmakai saverva^ 
dino Rasenai: Dr: Dr. L. Wilser (15L438); pažymėjo: 
“Taip, pati tauta* vadinosi. Rasenai’’. Prof. R Mueller 
(86^51) f papildo: “Etruskai turėjo vadintis) Rasenai 
sulig savo padermes did vyriu Rasena^*’ - 4

(Bus daugiau) ?

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”.
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TELEF. PR 8-3221

DR ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUUKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ROCKFORD, ILL.
Bus pagerbtos motinos

Kaip ir kasmet, taip ir Šiemet 
L. B. Rockfordo apylinkės val
dyba ruošiasi iškilmingai pa
gerbti motinas, šis iškilmingas 
motinos pagerbimas įvyks šį sek-, 
madienį gegužės mėn. 9 d. 2 vai. 
po pietų lietuvių klube, 716 In
diana Avė. Kviečiama kuo skait
lingiausiai dalyvauti ir atiduoti 
pagarbą savo mylimoms mamy
tėms. V '

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T»l»f. 695-0533

Fox Valley Madical Cantor 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS*

Šaulių veikla

. DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
*2434 WEST 71$t STREET 

Ofisas: HEmiock 4-5349 
Rezid.: 388-2Z33 

OFISO XALAND0S: 
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antracL. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Te!.: 562-2727 arba 562-2725

Vietos šaulių būrys gerokai 
sustiprėjęs nariais irgi stengia
si savo veiklą išvystyti.. Būrio 
vadas A. Pocius kartu su V. D. 
Š. Rinktinės atstovais dalyvavo 
Toronte šaulių suvažiavime baįan 
džio vmėn. 2J4-25 d., o gegužės 
mėn. 1 d. šie šauliai dalyvavo 
V. D. š. Rinktinės namų atida
ryme Čikagoje: A. Pocius, K. Ja- 
meikienė, J. Dagys ir P. Jaki
mavičienė. Taipogi dalyvavo M. 
Pocienė, kol kas ne šaulė.

Vietos šaulių būrys ruošiasi 
š. m. birželio mėn. 20 d. lietu
vių klubo parke suruošti gegu
žinę “Jonines”, kurios bus atlik
tos kiek galint įspūdingiau, nes 
programą prie laužo išpildys sve
čiai iš Čikagos. Platesnes žinias 
duosiu vėliau, kai bus nustaty
ta' pilna programa. Augis

GEGUŽfiS MENESIO 
SVARBESNI ĮVYKIAI

1890 V. 2 Pagausaučiuose, 
Ariogalos vaL gimė rašytojas 
Jurgis Savickis.

1890 V. 3 Robliuose, Pane
munėlio vai. gimė rašytoja Liu
da Didžiulienė (m. 1925.X25).

1871. V. 3 Dargaičiuose, Pa
švitinio vaL gimė prof. V. Če
pinskis (m. 1940. VIII.22).

1932. V, 4 išrinktas naujas 
Klaipėdos krašto seimelis.

1933. V. 4. Kaune mirė Salia
monas Banaitis (gimė 1866. 
vn.i3>.

1931. V. 6 pratęsta 5 metams 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis, rašyta 1926.IX.27.

1904. V. 7 panaikintas spau
dos draudimas. *

1924. V. 8 Paryžiuje pasira
šyta Klaipėdos konvencija.

1880. V. 9 Tilžėje mirė Edv.
1 Gisevičius (gimė 17982CI.il).

1609. V. 11 Varniuose mirė 
žymus Lietuvos R. Katalikų 
Bažnyčios veikėjas vysk. Mer
kelis Giedraitis (gimė apie 1537 
metus).

1830. V. 12 Barzdžiuose mirė 
Dionizas Poška (gimė tarp 1745

AUGUST SATKAUSKAS,
Gyveno 5526 So. Oak Park Ave„ Chicagoję

Mirė 1976 m. gegužės mėn. 5 (L, 5:30 vai. rytą, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Subgrodzių km., Gerkių parap.

Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Adelė, po tėvais Kvederaitė, trys dukros — 

Violet Cleary ir jos a. a. vyras Michael, Dolores Kawszewisz ir Emma 
Kulovitz ir žentas Matthias, trys sūnūs — Charles, John ir marti He
len ir Donald ir marti Trudy, 18 anūkų ir 2 proanūkai, švogerka Emi
lija Kalėda ir kt. giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Laidotuvės šeštadienį, gegužės 8 d. 8:45 vaL ryto bus lydimas is- 

koplyčios j St Daniel the Prophet parapijos bažnyčią, o po gedulingų 

pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Augusto Šatkausko giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę lieka:
žmona, dukros, sūnūs, anūkai ir proanūkai

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tek RE 7-8600.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI e e •
"Jūs, mylimi ausie j i, patys save statydami ant |0sę ivenČiausie ti

kėjimo, melsdamies šventoje dvasi o i e\ — Judo 20.

Kai kuriems maldos yra apsunkinimą^, nuoboda, bet tikram krikdo- 
niui malda yra didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiausia jo privilegija 
artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pamigai Įėjimo, nuodėmių 
atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos. Šita palaimintą maldų privile
gija priklauso Dievo žmonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį 
Tėvą, visos malonės ir paguodos Dievą„ visų gerų dovanų Davėją. Pas tą 
visų begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali 
visuomet ateiti vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per
maldavimas už mūsų nuodėmes.

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 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - BISWAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA ' 

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

siliepia. skambinti Ml 3-0001. ■

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS- 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

— .Naujienas galima užsisa- 
.yti telefono, skambinant ad- 
.nmistracijai darbo valandomis. 
Taip f.-i kviečiama skambint) 
arba rašy* prašant siųsti susi
pažinimui. Platiufnio vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susi pažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei-

DR. K. A. V. JUČAS Į davinius ir galimų skaitytojų 
56T-4605 ir 489-4441 

“ OFISAI:
fOCH N.’WESTERN-AVE.

,.L5214 N. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

> Trečiadieniais uždaryta. _

idresus.
(Pr).

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — 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 

Vai.: an.zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumv, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place ' 

Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

■ . . _• .. --x‘

Beverly Hills

1443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

DR. VYT. TAURAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

nagai susitarimą. 
Atostogose iki gegužės 24 d.

V. Tumqsonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123
Rezid. tehL: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
palandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko{om* 
(Arch Supports) ir t L

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
TaleK- PRospoct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGIBlC 
KITUS SKAITYTI

1938. V. 13 išrinkta II Lietu
vos Seimas.

1545. V. 13 Karaliaučiuj mirė 
rašytojas St. Rapolionis (gimė 
1485-1486).

1920. V. 15 susirinko Lietu-. 
vos Steigiamasis Seimas.

1943. V. 15 gestapas likvida
vo Lietuvos Vietinę Rinktinę.

1563. V. 16 Ragainėje mirė 
Martynas Mažvydas (gimė apie 
1520 — 1525), išleidęs 1547 m. 
pirmąją lietuvių kalba knygą 
“Catechismusa prasty Szadei”.

1946. . 23 Flensburge mirė 
Martynas Jankus (gimė 1858. | 
^-71,. !

1917. V. — VI. 3 įvyko Lietu- 
vi ų Seimas Petrapilyj e.

1845. V. 31 Bukantiškėje. 
Plungės vaL gimė rašytoja Že
maitė (mirė 1921 .X.7).

1921; V. 31 Amerikos lietu
viai JAV. Prezidentui įteikė “Mi- 

: Ii joną Parašų” (138 knygos), 
-prašydami pripažinti Lietuvą 
de jure.

Pritruks plieno
ATLANTA. — United Sta

tes Steel Corp. vyr. direktorius 
E. B. Speer akcininku susirin
kime Atlanto mieste pareiškė, 
kad kompanija plieno gamyboje 
yra atsilikusi ir kad po 
kokių 18 mėnesių, 1976-77 me
tais, Amerikoje jausis visuoti
nas plieno trūkumas. Esą, 6% 
pakeltos plieno gaminių kainos 
neturės, didesnės reikšmės kitų 
gaminių kainoms, kaip automo
biliams, šaldytuvams ir panašiai.

SUSIRINKIMU

UPĖTĖS DRAUGIŠKO KLUBO susi
rinkimas vyks penktadienį, gegužės 
7 d. Bataan salėje,- 4046 So4 Western 
Ave. Pradžia 12 vai. vidudienį. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Kalys

Linksmums arba liūdesio valandom
V (PUTRAMENTAS)

gražįaiK^ ztltz Ir xrttz.
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT-^YTUAS) __

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 Įvai

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galim* gauti puikiu knygy, kurios papvoi bet kokią 

knygv spintą * r lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai |r^ta, 592 psl.
K. Bieliniu DIENOJ ANT, gražiai pišta, 464 psi. _______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

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

RIJA, I dalis. 208 pst, Įrišta — $3,00, minkštais vir 
heliais — $2,00; n dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ..............    ........ —

Prot S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta. 416 psL

$6.00
$6.00
Gra- 

$5.00

$2.00
$530

ieliais. . , - ....  _______________ $5.00 i
Juoms LiOdfiue, RAŠTAI, 250 psL __________________ $3-00 l
P. LiOdituvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL___________________________________ $1.00 U
Janina NarOna, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

170 P$L -____________ _______ __________ ____ —
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai —^2______1-------------:------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. palto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Valdybos nariui ,
v? JONUI PELANIUI 

mirus,
Jo broliui Lietuvoje ir giminėms reiškiame 

gilią užuojautą
Biržėnų Klubas

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovebiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBH.IAMS PASTATYTI

Jl'JLl.,.,1: i,,'Ii

Liūdnas Prisiminimas 
į A. + A.
. .. JUOZO NAUJOKAIČIO 
Vienerių Metų Mirties Proga

Laidotuvių Direktoriai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
1975 m. gegužės 6 d. Sulau
kęs 74 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, švarplių kaime, ša
kių apskr. Amerikoje išgyve
no 25 metus.

Palaidotas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, 
sūnus Albinas, marti Mikali
na, duktė Elena ir žentas Ka
zys Gudinskai, šeši anūkai ir 
daugel giminiu, draugų ir pa- XI A___ - * -

'"į? '

k '

Lietuvoje "liko: 3 seserys — 
Ona. Antanina ir Marcelė su 
šeimomis. 2 broliai: Jonas ir 
Vincas Naujokaičiai su šei
momis ir daug kitų artimų gi
minių. :

Amžiną atilsį.Juozo mirties 
metinių proga bus atnašauja
mos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje š. m. gegužės meni 
17 d^ pirmadieni, 7 vai. ryto.

A. a. JUOZO giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti 
bei prisiminti velionį savo maldose ir geru'žodžiu savo kalbose. .

Po ilgos, sunkios kovos — šioje ašarų pakalnėje, te šviečia jo vė
lei — šviesa amžina.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Juozeli Tau, lengva ši žemelė.
Liūdinti:

žmona Ona, duktė, sūnus, seserys, broliai, anūkai ir,giminės.

EUDEIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

z

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
^J. Jasminas, 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 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 $3.00. Kietais viršeliais S4.00.
Dauguma š^ knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

N A U J I E N OS
1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čei4 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

- NAUJIENOS,
1T.W S<>. KALSTEI) ST_ CHICAGO. ILL. 60608

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

SKAITYKITE
GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE

NARIAI: $

Chicagos S
Lietuvių ->
Laidotuvių ?
Direktorių i[
Associacijos s

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

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

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

GEORGE F. RUMUNAS
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
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

r J P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — HAL’J’ENOS, CHICAGO š, HJ----- THURSDAY, MAY «, 197fi
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ineln X .iiriihii ^ LiojreotRS, StetproGa X.Hijienas yra 
jiuH Wicik u Julius Savrimas.

Kiti meno sričių vadovai:, 
. ¥. • režisorius Algimantai Bikinis,
Jau žinome is pranešimų,t . , . . . *, . . . 1 . . . ; dekoratorius Adolfas ValeSKfb

kad Lietuvių Opera minėda
ma melų veiklos sukaktį, 
stalo Marijos Aukštesniosios 
Mokyklos auditorijoje tris lie
tuviškas operas: Jeronmo Ka
činsko “Juoda Laiva,” Juliaus 
(laidelio “Gintaro šaly” ir Vy
tauto Ma rijosi aus “Priesaikų” 

Pasikalbėjus su vicepirmi
ninku Vaclovu Momku, teko pa 
tirti, kad lietuviškų operų pas
tatymas tikrai bus įspūdingas, ta operos ir Amerikos 200 mehj 
šiaip turima ir nemaža rūpės- sukaktys, 
čių pakelti. Paprastai repetuo- ekskursijų 
jaina Jaunimo Centre. Bet kar
tais salė būna kitiems išnuo
mota. Reikia kitose salėse re
peticijas atljkti. Džiaugėsi, kad 
lietuviškų, operų pastatymu, 
lietuviuose randama nemažai 
pritarimo. 1 Nemažai susilauk
ta, net ir stambesnėmis sumo
mis aukojusių. Bet aukos ma
žos ar didelės vis dar reika
lingos. šių lietuviškų operų 
pastatymas pareikalaus milži
niškų išlaidų. Jau yra aukoju
sių, bet niacenty dar tikimasi 
daugiau susilaukti.

šios operos nei vieno atsi
lankiusio neapvils. Operų pa
statymui suteiktos mūsų stip
riausios meninės jėgos. Nejs 
kaitant choro, dainuos šie so
listai: Dana Stankaitytė, Mar
garita Momkienė, Roma Mas- 
tienė, Nerija Linkevičiūtė, Ka
terina Kogutaitė, Stasys Ba
ras, Algirdas Brazis, Jonas Vaz

Lietuviškų operų 
reikalu

|ch*M-ineisleriai Aliėt'JSlephens pi 
ir Alfonsas eėas, apšvietimus 
Kazys Cijunėlis, scenos reik- 
kalų vadovas Kazys Oželis, 
Chereografai Violetą * Karo- 
saitė ir Jaunutis Puodžiūnas, 
prityrę savo sjiecialybėse.

Sakė visi keturi spektakliai 
išlaidų nepadengs. Bet šiomis 
operomis bus tinkamai atžymą

Laukiama didesni ųf 
iš kitų vietovių-

miestu.
Bilietų

kas nėra gausus. Dar turima 
daugiau kaip savaitė daiko. 
Reikia tikėtis lietuviškoje vi

suomenė rengėjų neapvils per 
ir visus keturias seansus salę 
užpildys. Sekinėk lietuviškai 
operai! Stasys Juškėnas 
rinsčo sa.jay

pardavimas pakai

— Ponia .4. Indr&lis iš Gage 
Parko apylinkės po ilgesnės 
pertraukos vėl tapo Naujienų 
skaitytoja, užsisakydama jas 
vienerieins metams. Prenume
ratą ji buvo nutraukusi dėl 
ilgos ir sunkios ligos. Malonu 
buvo girdėti apie sveikatos pa
gerėjimą ir apie pareikštą no
rą sugrįžti j Naujienų skaity
tojų šeimą. Platinimo vajaus

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

^================ .............. ■ i i 7

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS lt 'EUROPOS SANDĖLIŲ*. .

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.HJS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

V \U J IENOS tvirtai rsovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų 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,

Tbdėl 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: ChicagoJe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metų — $16.00, 

trims mėn. — $8,50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. —. $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf na mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted St^
Chicago, UI. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS_____________________ __________

□
□

ADRESAS
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savai lesmos susipažinimui 2 
nemokamai.

— Jonas Balčiūnas.
Springs, J1L. ..tapo Nimjienų 
preu u ine ra tori u m užsisaky da». 
mas jas vienerieins metams. 
Naujasis mūsų skaitytojas p. J. 
Balčiūnas yra Lietuvos karino 
menės karininkas, nuo pat savo 
jaunystės dienų susipratęs lie
tuvis, plačiai pasireiškęs visuo 
menės veikloje ir patriotinėse 
organizacijose bei bendruose 
darbuose. Jis buvo savaitraš
čio “Laisvoji Lietuva” leidėjų 
įgaliotiniu, tani laikraščiui at
sikėlus Chicagon. Savo darbo
vietėje buvo tinkamai įvertin
tas ir gausiai ;
įvairius išradimus bei patobu
linimus.
ko savo didžiulį.knygų bei pe
riodinės spaudos rinkinį, taip 
pat įvairius raštus ir dokuineir 
tus. Užsisakydamas jis pagei
davo, kad Naujienuose būtų 
tinkamai aprašytas s Bicenten
nial koncertas, ypatingai voka
listų geriausi pasirodymai ir 
a t k rei p tas dėmesys * į-1 kbmpoz. 
V. Jakubėno kūrin5uš,ukad jaisi 
galėtų bent aprašyihėi:!pasigė
rėti ten nebuvę ir prdvihėijos 
skaitytojai. Dėkai dėmesį 
ir už pareiškimus.

— Jack -Talalas iš CK'icagos 
pietvakarių, tarp kita taip ra
šo: “Siunčiu Jums $20 pusme
čiui, o likutis lai bus Mašinų 
fondui arba Naujienų para
mai. Pas mane bloga žinia yrą 
ta, kad tamsesnėmis dienomis 
akys pasidaro tamsesnės. Maį- 
tyt, kad senatvė artinasi, nes 
man jau 83 metai. Dalį spau
dos- turėjau nutraukti, bet tik 
ne Naujienas, kurias laikysiu 
ir remsiu, kol tik būsiu gywaš; 
Linkiu Naujienoms ir Mašinų 
vajui gero pasisekimo. Aš taip 
pat prisidėsiu”. ; į

— Dr. V. Tauras išvyko atos
togų iki š. m. gegužės 24 d. Pa
cientai, esant reikalui, gali 
kreiptis pas Dr. J; Bakšį.

— Vlado Vailionio, 2i8 Sun-. 
nyside Ave., Munster, Ind. 
46321 romanas iš partizanų bui
ties Likimo Audrose jau išėjo 
iš. spaudos. Netrukus bus pra
nešimai spaudoje apie’įsigiji
mo sąlygas. ' >

— Š. m. gegužės 1.6 d. 4 vai. 
Naujos parapijos viršutinėje 
salėje Kar. A.- Juozapavičiaus 
šaulių kuopa ruošia Dr.. K:. Pau. 
tienio paskaitą —'.Pergrejtąs. 
pasaulinis gyventojų prieaug
lis ir maisto problema. Po pas
kaitos šaulė's moterys svečius: 
pavaišins kava. x ;

— Emilis Milkeraitis,. Oak 
Lawn, UI., turintis aukso ran
kas stalius ir tokią pat širdį lie 
tuvis, atsiuntė tokį laiškutį: 
“Rasite $50. Tai metinei prenu 
meratai ir truputis dovanų dėl 
naujų mašinų”. Dėkui už pre
numeratos pratęsimą be ragi
nimo ir už $24 Masini] fdndui.

— Steve Vilimaviuius, RR 2, 
Grand — Bend, Ont, Cariėda, 
atsiuntė tokį laišką: “Radau 
laikraštyje parašyta apie Nau
jienų reikalus ir. kad !gerHžrrid 
nes aukoja pirkimui haujti:ihą 
šinų sapusdinti Naujienas. Aš 
taip pat tam tikslui aukoju $25 
ir prisiunčiu ček”. Dėkui iiž au
ką ir greitą atsiliepimą.

-r- Ponia Anna Norvilas iš 
Marquette Parko apylinkės at-

M 0 TIN A HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Willow Vos spėjęs nuo ųiotinos krū- 
ties_aptrukųjį vai^įo^i^^g»; 
kęs, jau mokėjau obuolj ^pa- 
vogtf iš kaimyno sodo. Motina 
niane išbarė ir liepė pavogtą 
obuolį sugrąžinti ir atsiprašy
ti. Tai buvo mano pirmoji nuo
dėmė. Motina .aiškino man, kad 
suprasčiau, ką aš padariau. 
Mokė pažinti kas yra gerai, oi *
kas blogai ir liepė nedaryti blo- 
-go kitiems. 1 •

šito aš ligi’šiol neužmiršau. 
Motiną .-savą vaikams . Unkšta 
tiktai gerbi o blogio patys iš
mokstą. Mętina, Tu nori, kad

3 ' '
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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

1# ė KITCHEN HELP
MALE OR FEMALE

5 day week, 40 hours. Home for >thė 
aged. Good Salary. Days only.’

PHONE 544-4206
apdovanotas už Tavo visi vaikai būtų teisingi 

ir-geri žmonės. Tavo troškimai 
yra šventi ię- kilnūs, bet ne vi
sus gali-išmokyti, kad jie būtų 
geri,, verti Tavo vardo. Tu mo- ____________
kei pažinti iš rašto Dievo teisy-’ teška n GYVENIMO 
bę. Sakei, kad teisybė ir teisiu- tarp 50—60 metų amžiaus. Patiksime 
gumas yra Dievo vardan, kad 
visi Dievą vąik ai yra broliaL 
Bet štai, ką jie daro. Jie Tave 
ir Dievo vardą išniekino. Jie iš
moką to, ko nereikia mokytią.- 
Jie yra padarę taip! kaip įdaro 
laukiniai gaivalai: sukųrė:lau
žą ir (iškepė milijonus savo bro 
lių ir sesių.- Šitie budeliaį -neiš- 
moko..pažinti tiesos doros ir 
šviesos. Šviesios sielos motinos 
juos prakeikė už jų baisius 
darbus. ..7 V? j L ' t

O Motina! Kodėl Tu pagim
dei blogus žmones? Kodėl Tų’ 
neįdėjai jiems žmogaus sir-- 
dies ir proto? Amžinoji, nema
ri Motina, — visuomet jauna 
gimdytoja, ar vis tębegimdysi 
žvėris? Būtų gera, kad fokiij 
žmonių nebūtų! Gerieji vai-: 
kai myli, ir-gerbi a Tave. Po Ta-; 
vo kojom .gėlės-kloja. Gegužis: 
Tavo galvą vainikuoja,. o gam- 
ta Tau himnus giedą. Bet ko-’ 
dėl tie vaikai, kurie šiandien 
pasaulį .valdo, o rytoj gal kar
tuvėse bus pakabinti, taip il
gai savo brolių krauju; nęuž- 
springstą? Ir Tavęs, Motinai nė 
galima JcąĮtįntL už. tai,,ką ne
kultūringi elementai daro. Jie 
patys kalti ir atsako už savo 
kaltes! ’ ‘ M. Šileikis

Išėjęs pensijon, tvar
PERSONAL ' 

Asmeny Ieško

DRAUGBS, 

apsivesime: Nesvarbu, našlė ar di- 
vorsuotajz*-

G -1 RENTING 4N GENERAL 
’ Ny o nvo-ai •

NEBR^NGŽAi' IŠNUOMOJAMAS - šva- 
rusf.karaharns į.vyrui aru;moteriškei.’

. : DĖMESIO

Lietuvių Spaudos Klubo
3 - nariams! 7

šio mėnesio 7 . dieną, penkta
dienį, 7 vai. vakaro, Marquette 
Parko Field House (W. Mar
quette Rd. ir Sq. Kedzie kam- 
pas), šaukiamas mūsų Spaudos 
Klubo susirinkimas. Kviečiami 
yijši nariai, ypač gi “Tiesos žo
džio”. bendradarbiai atsilankyti.

■ Klubo Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 8 d., Chicago' Sav
ings ir Loan patalpose, 6245 S. 
Western* Avė., 1:00 vai. p. pi 
Narės malonėkite dalyvauti; 
-Bus vaišės. ' (pr.)

■?—Reg.LB Marquette Parko 
Apylinkė Iv m.-gegužės-mėn. 9 
diėną ruošia <M6fmos. pagerbi
mą. -Kviečiamą risos'vietos or
ganizacijos dalyvauti su vėlia
vomis prie “parapijos salės 10 
yąlripąkėlime -vėliavų, o vėliau 
parapijos bažnyčioje bus šv.Mi-

siuntė tokį laišką: “Jaupenkias 
dešimt-pirmą kart siunčiu Jum 
mėtinę pręnumerąt.tą- ir. linkiįj
Naujienoms ir jft<gęrięmš; bend, šioos;Kviečiami- ir šauliai." (pr.) 
yądarbi a ras gerąpgyv uoti/‘ ka d 
lietuviai jr toliąį -turėtų tą ge-. 
ra laikraštį’’. Dėktrrėtįžninkėjį-, 
tnus - ir už prątęsMiią; prenume-i 
iratos.. be raginimojHuo. taupąnt 
laiką ir mažinant išlaidas.
' - . . “y ; ■ *7 įr

* ;— Antanas Barkūnas išrink- 
tas LB Rochesfėrio -Apylinkės 
pirmininku, Leonas Baltrus — 
vicepirm. ir parengimų vadovu 
Danguolė Kliiniėnė — sekr., 
Vytautas Burkūnas — ižd. Sky 
riaus valdyba pasižymi savo 
darbo srityse, darnia veikia su 
kitomis organizacijomis ir ge
ra reprezentacija.. Tarpę><dau
gelio- organizacijų sėkmingai 
veikia Jadvygos Reginįenėš 
tautinių šokių grupė Lazdynas 
taip pat veteranų grupė, kurios 
intensyviai .ruošiasi 5-jai ' Tau
tinių šokių šventei Chicagoje 
Darbo-Dienos savaitgalyje.--

*NAUJIENOS® BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS. JŲ AKYSE

..--Didysis--filosofas Kantas* sa
ko: - ‘žmogus gali' tapti žmogii- 
įni tiktai per apšyiętą. Jis, žmo- 
į^Us,1 paprastai ,yra tas, kokiu 
ap^vietą jj padaro”. (Cituota iš 
Clarion *tįtant on Education”, 
'psl. 6). Yra mažiausiai trys bū 
•dai tapti, žmogumi, pvz.: pa
veldėjimas, aplinkybės ir pas
tangos.- Kifi tiki, jog prigimties 
jr aplinkybių nepakanka, rei
kia didelių pastangų, žmogus 
paveldėjimu iš tėvį patenka 
į aplinkybes, kurios gali nu- 
lemti-Jo. ateities—-gvyenimą ir 
mokslo sąlygas. Toliau jis gy- 

. vėUdaffiąs.irx įlieja,, į. bendrąjį 
gyvenimąrJr keičia aplinkybes, 
griatthą/^aftksčiaiL^gaHojusias 
tradicijas~sielcia progreso,'ku
ria naujus idalykus; nes įis jau- 
čiasi ldirnėjęs frofeją savo "pa
stangomis, laimėjęs tą, ko ir 
mokykla‘nedavė M. Š.

Nesenai išėjusi laukta r -'
Juozės Vaičiūnienės knyga 

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

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

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

deri tokiu adresu: ’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

< — !■■■

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av»
Chle.Bo, m. W632. T«L YA 7-5280

I U u** vv trrJ u u v ■

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKĮTeS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
iak Roaf Chicaps H’ Virgiui? 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
- NOTARIATAS — VERTIMAI.

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

L 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

10 BUTU mūras Į vakarus nuo Ci
cero Avė. Virs $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.
: • GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

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

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

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

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

... Insurance. Income Tax

2951- W. 63rd St. Tel. 436.7878

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

50PHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: vjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629
V - ----------- *------ :_______________________/J

f ■į
 ir: :l i* 
•

i

i———— K

Brangenybės, LalkrodlUI. Dovanot 
vįsoma progou...

12*7 WEST. 43r<l ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausios kailių 
pasirinkimas
tg zNA lietuvį kai H Trinką

Chicago je " ""J"
‘iMjLNORMANĄ 
^j^BURŠTEINĄ 

263"5826
MkvfiB (jataigoz) ir 

677-8469 
Jfcf/ (buto)

185 North Wab**h Avenue 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas ■x 

2646 WEST 69th STREET 
T«l«fj REpubllc 7-1M1

■■ ■ ---------------- f

9 kambariu kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karietai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

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

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

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

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

^..NTTOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

•Maloniai Jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

♦369 ARCHFR AVE.. CHICAGOJE
Tel. 254-5551

Z .
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ
TeL 257-5861

UEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
narduodami vieno akro sklypai namu 
statybai.

Tel. 257-7978

M. A. ŠIMKUS
Rea! Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Teel. VI 7-3447

3

Chicago. Hl. 60609

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
32081/2 W.95th St.

GA 4-8654

'HAU JI’.JO S” BOLŠEVIKAMS 
"YRA RAKŠTIS -T AKYSE

■NA’f TT”NOS • K1FKVTF.NO

Slate firm Fwe Casualty Company

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

K1FKVTF.NO



