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George Willig pradedamas va. 
dinfi “Human fly” (žmogus- 
muselė).

' KULA, Maut — šioje saloje 
auga nepaprastai daug svogū
nu, bet jie yra brangūs. Havajų 
salose už vieną Maui salos svo
gūną svarą žmonės moka po do
leri. Nespėja krautuvininkai

: Prez. Neto pasakė, kad maiš
tininkus nuginklavo preziden
tūrą saugojusieji ištikimi ka
riai, bet jis nepasakė, kad tie 
“ištikimieji” buvo Kubos tan
kistai, pajėgę sustabdyti prezi
dentūrą puolusius kariuomenės 
dalinius. Nr. Neto nepasakė, 
kuriais sumetimais politinis ko
misaras ir keli Luandos garnizo
nai sukilo; Jis tik apgailestavo, 
kad susirėmimai buvo kruvini 
ir gyvybės neteko didokas skai
čius kariu.

mi nustatyta, kiek žuvų gali 
japonai pasižvėjoti vandenyse 
prie-keturių savo buvusių salų, 
kurias sovietai pasigrobė Antra
jam pasauliniam karui pasibai- 
gus, ir kiek sovietai gali prisi- 
tvejotij.-Jąponijos pakraščiuose.

NICOSIA, Kipro sala. —- Sau
di Arabija ketvirtadienį pareiš
kė, kad energijos pareikalavimui 
JAV-bėse didėjant, prezidentas 
Carter Vidurinių Rytų konfjik- 
te linksta arabų nusistatymo pu
sėn. “Nėra abejonės, kad Jung
tinės Valstybės yra reikalingos 
Saudi Arabijos daug labiau--ne
gu yra reikalingos Izraelio”, bu
vo pasakyta per valstybinį ra
diją iš sostinės Riyadh. “Saudi' 
Arabija gali prisidėti apsaugoti 
Jungtines Valstybes nuo bet ko
kios energijos krizės ateityje. 
Izraelis, iš kitos pusės egzistuo
ja tik Amerikos žmonių pra
kaito ir kraujo dėka”. , f <

Ronald Molter, 19 metų am
žiaus, iš Monroe, Mich., buvęs 
North wood Instituto futbolo lo
šikas, suimtas ir kaltinamas pa
smaugęs Marilyn Louis Good
man, 19, iš Mount Prospect, Hl. 
Molter penktadienį perduotas 
teismui ir laikomas be užstato 
Midlande, Mich. Miss Goodman 
buvo studentė. Jos kūnas ras
tas gegužės 10 d. prie mokyk-

Prezidentas panoro 
išbandyti nariaivį 
CAPE CODE, Canaveral. — 

Prezidentas Jimmy Carter, bu
vęs praeito karo metu laivyno 
karininkas, panoro išbandyti šių 
dienų nariaivį. Jis keturioms 
dienoms išplaukė į Atlantą, kad 
galėtų savo akimis pamatyti ir 
išbandyti šių dienų modernų ato
mo jėga varomą nariaivį.

Prezidentas tikisi ne tik pa- 
siinformuoti, bet ir pailsėti Jis 
mėgsta jūrą, kurioje jis ge
riausiai pasiilsi. •

Menki “juokai” būti
• ' ' * j

šiandien Etiopijoje
■ WARWICK R. L -^Tarptau-

Johannesburg, P. Afrika. — 
Užregistruoti Luandos radijo 
pranešimai ir diplomatų prane
šimai sako, kad daugelis nepa
tenkinti dabartine Dr. Neto su
daryta vyriausybe. Krašte ir pa
čioje sostinėje siaučia badas. 
Tuo tarpu neaišku, ko sukilė
liai norėjo. Atrodo, kad vieni 
ir kiti buvo rusiško 'komunizmo 
šalininkai, bet vieni norėjo griež 
tesnių reformų, tuo tarpu prezi
dentas Neto, nieko negaudamas 
iš Sovietų Sąjungos, planavo 
gauti paskolą iš laisvų vakarų 
pasaulio valstybių ir patarė veng 
ti nusavinimų. Jeigu ne Ku
bos kariai, tai prez. Neto vy
riausybė būtų buvusi nušluota. 
Kubiečiai kulkosvaidžiais nai
kino nepatenkintus Angolos ūki- 
tninkus ir protesto balsą kėlu
sius r:.'...aščių gyventojus.

jau jie parduodami. Amerikoje 
svogūnai dabartiniu metu žymiai 
pigesni, čia moka tik 25 centus 
už svarą, o vietomis dar mažiau.

•Mani salos svogūnai brangūs, 
nes tar vienintėlė vieta visame 
pasaulyje, kur auga saldūs svo- 
gūnai'. " ’ '

Žvejybos sutartis
MASKVA.

ponija penktadienį pasirašė lai 
kiną žvejybos sutartį, kuri ga
lios iki. šių, metų galo. Sutarti-

Kokia bus sovietų 
nauja konstitucija
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos “parlamentas” vad. Aukš
čiausioji Taryba, penktadienį už 
gyrė naujosios konstitucijos pro
jektą Ir įsakė birželio 4 dieną 
jį paskelbti viešoms diskusi
joms. Maskvos Radijo praneši
mu, Aukščiausio sovieto (tary
bos) prezidiumas ėmėsi žygių 
išklausęs komunistų partijos ly
derio Leonido Brežnevo praneši
mą apie naująją konstituciją. 
Radijo pranešė, kad diskusijų 
rezultate prezidiumas nubalsa
vo spalio mėnesį sušaukti spe
cialią Aukščiausios Tarybos se
riją.

Willig staiga patapo pasau
linė garsenybė;-palipęs 110 aukš
tus sienomis iš lauko. Jis buvo 
nubaustas vienu -doleriu ir de
šimtimi centų ($1.10), tai yra 
po l centą baudos už kiekvie
ną aukštą.

• Gaisrininkai studijuoja jo ap
rangą, gal būt, galima panau-

kraujo ‘ spaudimo — hyporten- 
sijoš. To Centro. patyrimu duo
menys atspausti Naujosios Ang
lijos Medical Journal. -

Aukštas kraujo spaudimas 
yra priežastis smūgio ir širdies 
ligų. Liga, kurios simptomų ne
galima pastebėti iki kol pasie
kia kritiško laipsnio —’ hiper- 
tensija (įtampa) turi’sąryšį su 
gėrimu iš anksčiau. '

Nors Kalifornijos studija ne
parodo aukštesnių širdies ata
kos ratų tarp geriančiųjų ir ne
geriančiųjų, ji tačiau aiškiai nu
stato, kad trys išgėrimai per 
dieną yra • “slenkstis”, už ku
rio tyko rimtas hipertensijos 
rizikas geriantiems po tris ar 
daugiau per dieną.

Iš kitos pusės, asmenims, ge
riantiems po v ieną ar du stik
liukus per dieną, hipertensijos 
rizika yra ne didesnė ir, galbūt, 
mažesnė kaip visiškai negerian
tiems.

Jis, pasitaręs: su buvusiu .Iz
raelio kariuomenės štabo virši
ninku gen. Moshe Dayan u, davė 
jam užsienio reikalų ministeriją 
naujame kabinete.

Gen. Dajįari yra darbietis. 
Premjeras Begin manė, kad. jis 
gali pasirinkti tokį dąrbietį, ku
ris jam geriausiai patiks.

Partijų vadai nemėgsta 
' gen. Dayane -

Pasirodo, kad .kitų politinių 
partijų vadai nemėgsta gen. Da- 
yano, kuris pirmas pasisiūlė bū
ti užsienio ministeriu. Prieš 
gen. Dayano paskyrimą šioms 
par ei gom s protestavo. Žydai Ii- j 
beralai nepatenkinti, bet prieš 
jį pasisakė ir darbiečiai. Jeigu 
darbiečiai veda pasitarimus 
naujam kabinetui sudalyti tai 
jie tikisi. paskfitL^lavD tžmo-

Tos organizacijos plano vykd. 
direktorius' George Ross pareiš
kė: Mūsų -tikslas yra gelbėti 
vaikus, bet kaip mes galime tai 
atlikti, jei šeimininkė valdžia 
prieš mūsų direktorių kelia to
kius juokingus kaltinimus?” #

Kaip žinoma; dabartinė Etio
pijos valdžia yra susidariusi iš 
marksistuojančių jaunų karinin
kų, kuriuos globoja kelios de
šimtys atsiųstų sovietų instruk
torių.

Pasirodo, .kad maištininkai 
buvo užėmę, kelias labai svar
bias strategines miesto vietas 
ir buvo beartėją prie preziden
tūros. Maištininkai norėjo su
imti krašto prezidentą Neto ir 
sudaryti naują vyriausybę; Bet 
prezidentūrą gynės ’riri’wme- 
nės dalinys buvo ištikimas pre
zidentui, •maistininkus sustab
dė ’ir pamažu pradėjo stumti 
juos iš užimtų pozicijų.

Sukilėliams pavyko užimti ke- 
Ižas kareivines, vidaus reikalų 
ministeriją ir svarbiausią Lu
andos radijo stotį. Ištisą valan
dą sukilėliai-kalbėjo į krašto gy
ventojus, ragindami juos sukil- 
ti prieš Dr. Neto ir sudaryti

IZRAELIO POLITIKAI NENORI, KAD 
GEN. DAYAN BŪTU MINISTERS 

Moliu kiečiai iki šio meto dar nenužudė 
, nei vieno oaimto įkaitdh 
* . * * * * V ‘

TE LA VIV AS, Izraelis. .— Dešiniųjų politikas Menachem 
Begin pradėjo derybas koalicinei vyriausybei sudaryti, bet jam 
nesiseka. - • " ,

“juokingais” Etiopijos valdžios 
kaltinimus, kad jos direktorius 
Etiopijoje Leslie M. Fox esąs 
ČIA agentas. - - -

Fox, pašalpinės organizacijos 
Foster Parents Plan Internatio
nal The. direktorius Etiopijoje, 
buvo trečiadienį suimtas. Etio
pija kaltina, kad pas Fbx ir jo 
namuose rasta inkriminuojančių 
dokumentu.

žad^jb' < paprašyti grąžinamos 
mirties-bausmės 'įstatymą, kai 
tik buą, padėtas ant jo Stalo.

. if *' • r* * * • ■ ->’ • *- . - - -į?

Afežiąū^ioji baūsm^ X'Klasės 
nustktyt&;6;ihėtar kalėjime. Nu- 
.sikaitimai: išprievartavimai, ne- 
JėgąĮušs - narkotikų; pardavimai, 
ginkluoti- apiplėšimai,' padęgi- 
inai, ^^ų'pą^rpbimai išpirki
mui,Ikrihlinališki' suokalbiai pel
nyti -iš :vaistų, ginklo pavarto- 
jimas kriminšdjškam:.tikslui ir 
.nepadorūs veiksmai. . . :

R0DEŽ1JA NEPATENKINTA 
ANDREW YOUNG

SALISBURY,IRodezija___Ro-
dezijos ir Pietų Afrikos vyriau
sybės sluoksniai nepatenkinti 
JAV politika Afrikoję. Prezi
dentas nepatenkintas Andrew 
Young padarytais pareiškimais, 
nes praktiškai jie gerui nepa
tarnauja. Savo nepasrtentkini- 
mą aiškiai išdėstė pramonės mi- 
nisteris Rowan Cronje. Jis ži
no,- kiek reikia mokyti laukinį 
žmogų, kol jis supranta ir pra
deda dirbti bet kuria sudėtin
gesne mašina.

Nei Pietų Afrika, nei Rodezi- 
ja nenori ehaoso, kuris kiltų Af
rikoje, jeigu valdžia būtų šian
dien atiduota juodukams.
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HAVANOJ NUKAITO SOVIETU LĖKTUVAS, 
UŽMUŠTI 66 SKRIDĘ KELEIVIAI 

Tūkstančio metrų aukštumoje- pradėjo 
liepusoti. kėleivinfe rus^t^uvas.-įB, ^7—^

Sovietų- keleivinis- lėktuvas, skridęs iš

nubausta SI ir 10 c.
NEW. YORKAS. — Miestas 

atsisakė savo .žadėjimo.'traukti 
teisman ir reikalauti $250,000 iš 
George Willig, 27, kurs be leidi
mo palipo, iš lauko pusės, į

Illinois pagriežtina 
bausmes kriminalistams: 
SPRINGFIELD, Hi. — Guber-r 

natoriaus Thompsono pasiūly
mai pagriežtinti bausmes pik
tadariams senato buvo :kdnsdli- 
duotii j bendrą; įstatymą ir pa
leisti eigom ’ _ ' ' <

Sen Robert J. Egan. (D.-Chi- 
cago) _ amendmentu sudarytas 
kriminalinių nusikaltimų sąra
šas Class' X, kur nustatytos kiek
vienam nusikaltimui minimum 
bausmės, kokių Thompson rei
kalavo. ' Panaikinamos parolės 
arba probacijos nuteistiems 
žmogžudžiams, . kurie privalės 
atsėdėti mažiausiai 20 mėtų ka
lėjime. '

Futbolo lošikas 
pasmaugė studentę

kud partijos vadovybę, kad Da- 
yano paskyrimą dar kartą s va rs- 
tytų. Tuo tarpu, gen. Dayan pra
nešė pirmininkui, kad Jis 
pyks, jeigu jam ir neteis 
dyti užsienio ministerijos.

Kariai pasiruošę
, suimti

ASSEN, Olandija. — Olandų 
Jrąro vadovybė ir ~ įx>fiėį j a T5et 
kurią valandą yra pasiruošusi 
suimti visus grobikus,-siautu
sius mokykloje ir vietos gele
žinkelio stotyje.

Olandų karo, vadovybė atsiga
beno kelias ambulansijas, jeigu 
moliukiečiai bandytu pasiprie
šinti ir nenorėtų mesti ginklų. 
Olandai patenkinti, kad moliu
kiečiai nenaudojo prievartos 
prieš suimtus vaikus ir stotyje 
laikomus įkaitus.

. Moliukiečiai jau vakar palei
do' keturis vaikus, ketvirtadie
nį pradėjusius viduriuoti.

Trys “stikliukai” 
slenkstis į ligą

OAKLAND, Cal. — Senų žmo
nių sakvmas, kad trys stikliu
kai, bet kokio alkoholio per die
ną .yra atviri vartai į ligas nau
jausiai patvirtintas plačiai pra
vestos medicinos studijos.

Kaiser - Permanente Medical 
Center Oaklande,. Kalifornijoje, 
paskelbė su arti 84,000 kliniki
nių pacientų darytų eksperi
mentų patyrimus, būtent, kad 
įprotis išgerti kasdien po tam 
tikrą Indą — tris stikliukus al
koholio yra nebeabejotinaa sai-

KINAI SOVIETUS KALTINA 
RUOŠIANTIS KARUI

HONG KONG. — Kinija pra
ėjusį penktadienį perspėjo dėl 
“neribotų ir grėsmingų “Sovietų 
pasistūmėjimų’ dominuoti jūro
se, kas eventualiai prives prie 
karo tarp Jungtinių Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos. Kinijos 
komunistų partijos laikraščio 
Liaudies Dienraščio perspėji
mas supuolė su Maskvos paskel
bimu smarkaus Sovietų protes
to prieš kinų “demagogiškus 
triukus ir šmeižtus”.

Oficiali Naujoji Kinijos žinių 
Agentūra ir Pekino Radijo pa
skelbė ištraukas iš Liaudies 
Dienraščio straipsnio, o Sovietų 
žinių agentūra Tass beveik tuo 
pačiu -metu paskelbė protestą.

VISĄ VALANDĄ VALSTYBĖS RADIJĄ 
KONTROLIAVO MAIŠTININKAI !
Karo jėgy . politinis komisaras ir vidaus 
reikalų ministeris vadovavo perversmui

LUANDA, Angola. -— Vyriausias karo jėgų politinis komi
saras Jose Van Dunen ir Angolos vidaus reikalų ministeris Nifo 
Alves suruošė perversmą prieš dabartinę vyriausybę, bet jie abu 
suimti ir atiduoti karo teismui, — oficialiai per valstybės radiją 
paskelbė krašto prezidentas Dr. Agostino Neto. Prezidentas pa
reiškė, kad sostinėje ėjo kruvinos kovos ir žuvo daug žmonių.

HAVANA,-^
Maskvos į Havana, nukrito nepasiekęs aerodromo ir užmušė veik 
visus/jame buvusius keleivius ir įgulos narius.

Vienas sovietų keleivinio 1^- ......... . r =====
tuvo motoras -užsidegė padangė-! RvilčmA “mnCpU” 
se. Kapitonas tuojau pradėjo1 HyvJv 'lltUDvlu 
leistis, tikėdamas pasiekti didįjį 
Havanos aerodromą, bet jam 
nepavyko. Lėktuvas nukrito ae
rodromo nepasiekęs ir paskendo 
liepsnose. . -

Pradžioje buvo pranešta, kad 
du išsigelbėjo, bet-' paskutinis 
pranešimas sako, kad gyvybės 
neteko 66 keleiviai ir įgulos na
riai. — -
Iliuškino motorai 'dažnai dega

Sprausmiriis sovietų keleivi
nis lėktuvas Huiškinas 62 jau 
seniai nešioja keleivius pačioje 
Rusijoje ir užsieniuose, bet jo 
sprausminiai motorai nesaugūs.

šių metų vasario mėnesį pa
našiai užsidegė motoras ir. nu
krito Centralinėje Azijoje, už
mušdamas visus keleivius ir įgu-1 doti gelbėjimo misijoms, 
lą. .Neseniai panaąf lėktuvo ka
tastrofa įvyko netoli Maskvos.

Sovietų valdžios komtisij^ą 
skrenda į Kubą, kad galėtų iš
tirti nelaimės priežastis; šis so
vietų lėktuvas buvo sustojęs Ro-. 
moję ir Portugalijoje, o iš ten 
bandė pasiekti Havaną, bet jam 
nepavyko.

ihAAAAA



K^nę, k ip¥s,nv darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JpNĄS ADOMAVIČIUS, M. D. ■

ALKQHQUZMAS -
iSMĘNTBlS NESUSIORGANIZAVIMO APRAUK/

’fvieskimės šių dienų mokslo šviesa visose srityse 
Įskaitant ir girtavimo pagrindus — tada mažiau kly 
sime savo galvosenoje ir elgesiuose.

Gyvenimo ties;

kai jo nervai įsitempia, jis blo 
jai jaučiasi ir ima drebėti. Kar 
tais jis jaučiasi kiek tuščias — 
tada viskas jam kaip per migi; 
atrodo. Jam tada aptirpsta vei 
las ir rankos. Tada jis jauči 
tarsi skruzdėlės bėgiotų po oda 
Jis ima jausti viduriuose spau 
lirną ir veržimą apie galvą kak 
tos aukštumoje. Kai susinei 
/uoja, jis ima prakaituoti. Kai 
tais jis nei iš šio, nei iš to štai 
ga suviduriuoja. Jis garbinga 
ir kruopščiai gyvena net pe 
kelis metus stengėsi jnokėti sa 
vp tėvo paliktas skolas.

Svaigalų gėrimas protarpiais

Judrus — neramus žmogų: 
■paprastai, girtauja laikotarpiais, 
o ne nuolatiniai. Dažnai^girta- 
vimo laikas ateina kartu su pa
keltu nervuotumu. Žmogus da
rosi per kelias dienas labiau 
nervuotas, vietos sau nerandąs. 
Tada jis griebiasi stikliuko .ir 
taip tam laikui -atsipalaiduoja 
nuo nervinės įtampos. Kartais 
tik nedaug išgeriama. Bet daž
niausiai tokios Įtampos metu 
mama girtauti nesusilaikant — 
tada viskas baigiasi ligoninėje.

Kaip anksčiau minėtas per
daug drovus žmogus, taip ir la
bai jautrus mūsiškis tariasi pra
džioje gersiąs tik vieną ar du 
stiklelius savų nervų nuramini
mui. Nelaimė, kad toks geria 
be saiko, nežiūrint savo gerų 
norų turėtų pirm išlenkiant pir-

ygr. aiė įtampa (nervous ten- 
) ir neramumas (agita

tion) yra apraiškos žmogaus ne- 
susiorganizavimo savo asmeny
bėje. Ta įtampa ir tas neramu
mas daugelį žmonių paskandina 
alkoholizmo. Vienas alkoholikas 
sako, kad jis gersiąs svaigalus 
dėl to, kad jis nenustygstąs vie
toje ir labai jautrus esąs. Kitas 
sakosi geriąs dėl to, kad esąs 
taip nervuotas, kaip žuvis iš
mesta iš vandens. Trečias sako
si siekiąs burnelės, nes esąs taip 
be nervų, kad gatavas sudrib
ti. Ketvirtas aiškinasi geriąs 
svaigalus dėl to, nuolat esąs la
bai nervuotas ir norįs iš to ner
viškumo išsivaduoti. Ir taip be 
galo ir be krašto tų su stikliuku 
draugaujančiųjų pasiaiškinimų, 
savo nežmoniškai jautrių nervų 
su stikliuku raminimų. O tas 
perdėtas nervų jautrumas yra 
ženklas, kad asmuo dar netapo 
tikru žmogum sava asmenybe. 
Taip ir guodžiasi svaigalais įvai
riausiai savais jausmais pabė
gusieji. Panašiai dabartinis sa
va asmenybe paliegęs jaunimas 
griebiasi už narkotikų. Ir nie
ko jiems pasakyti negali. Jie pri
kiša senimui, jūs girtaujante, 
o mes narkotikus vartojame: 
abu labu tokie esame.
Kol žmoguje žmogaus neišau

ginsi, tol skęsi degtinėje
Vienas žmogus yra patenkin

tas, kad jam nervai tam kar
tui nuo whlskes aprimsta. Ki
tas sako, kad jam po išgėrimo 
pairę nervai susitvarko. Kitas 
giriasi, kad degtinė ' prislopina 
jo pakilusius nervus ir padaro 
jo gyvenimą harmoningesnių.

Vienas toks fabrikantas pri
sipažįsta esąs taip, judrus, kad 
negalįs, pakęsti ramumos. Jis 
negalįs ramiaj sėdėti tęatrę — 
tada ten jo kojos apstingsta ir 
jis turis jas judinti, kratyti, 
spardytis. Kartais, jis turįs kel
tis ir eiti laukan iš teatro. O kai

lėtų lovoje: Jis vaikščioja kori
doriais, lanko kitame kambary
je gulinčiuosius. Jis reikalauja 
nesuskaitomų dalykų savo pa
togumui ir savo nervų nurami
nimui. bet vis vien jis lieka ne
ramus, nors visi jo pageidavi
mai esti išpildomi. Pagaliau, jis 
palieka ligoninę dar nėpasveikęs 
nuo paskutinio girtavimo, pasė
kų. Jjs. išeina iš ligoninės gy-

joje ir gydytis. /
Trečia rūšis, alkoholikų —L -į- 

nusiminėlis žmogus
Jau aptarėme dvi rūšis nėr- t ' : ' T'vais — jausmais negaluojančių 

alkoholikų: vieni nedrąsūs — 
gėdingi metasi girtaviman pasi- 
drąsinimuf, antri’' — neramieji 
— imasi stikliuko nusiramini
mui. Trečia rūšis girtuoklių —- 
tai geriantieji iš nųšimgiįnĮd. ‘

Nusiminimas (depresion) -yra 
trečia forma žmogaus asmeny
bes nesusiorganizavimo.NusiirS- 

Įis galės iš ligoninės išeiti ry-Inėliai, kurie .ima-girtauti pabė- 
coj af kada jis panorės. Ligo
ninėje toks niekada nenurims
ta. Jis' nuolat skambučiu šau- 

-kiasi gailestingą seserį - nursę. 
Toks' nuolat prašosi daktaro. 
Toks reikalauja specialios gai
lestingos seserSj kad jis turė-įvo vargus 
tų su kųp kalbėtis. Jis nori te- ‘ ' 
lefonu naudotis ir. šaukiasi gi
miniu, kad anie tuojaus pas jį • J’-4 ■ **i'**> r ' * _
S

Savotiškai reaguoja Į gydymą 
. jautruolis

Neramaus būdo žmogus savi
tai elgiasi tada, jis esti ligoni
nėj gydomas. Jis sutinka pasi
likti ligoninėj tik su. sąlyga, kad

gimui iš blogos nuotaikos, su
daro didžiausią grupę girtau-

tysis sako, kad jis geriąs, kad

esančią — jis norįs prašalinti sa- 
> — rūpesčius, kurie 

¥ JN—4* ■ A-K. - ’ * - - * , ..4Ą. v

jam nuolat suką galvą. - Kitas 
girtuoklis tvirtina, kad svaiga
lai mažina jo rūpesčius. Vienas 

steiių,. Jis užsinori ko nors iš .kirpėjas tvirtina, kad stikliukas 
vaistinės. Jis nori eiti vidur- ęprašalina -jo nusiminimą, žur- 
miesiin. Jis nori patikrinti sa-j1 nalistas sakosi, kad stikliukas 
vo banko sąskaitą, ar jis nėra kjhm padedąs visos dienos dar- 
peidaug išėmęs. »Jis noris nja- 
tyti tą žmogų, kuris rengiasi ap
leisti miestą. Jis turįs eiti na- 
mo. Jis nori pakeisti tvarką li
goninėje.

Jei toks pasilieka ligoninėje

Jįs negalįs ramiai laikytis, savo 
įstaigoje — ofise. Jis ęįna į 
braižyklą — iš ten, į krautuvę, 
grįžta vėlįsimgon, tada apei
na fabriką ir eina pasivaikščio
ti. Taįp. jis negalį nuraminti 
ąavo nervus kitaipį kaip išgerda
mas kelis stiklelius degtinės. Ne- 
laimė, kad po tokio išgėrimo tas 
pirklys, patenka. į užburtą svai
galų, ratą: jis po išgėrimo tam
pą neramus ir apsinuodijęs.
Alkoholizmo sukeltam blogiui 

gajįo nesimato
Kitas alkoholikas sakosi, kad

buose. ' Vaistininkas sakosi ge
riąs dėl tų, kad atgaivintų save 
visai dienai, šeimininkę grie
biasi . už. stikliuko vyrui išėjus 
į dąrbą, kad jos galvosena esan
timenka. Vandęntekio.darbinin- 

jis perdaug neramus, kad gū- Įkas geria dėl to, kad jis jaučia-

-

H

šeimoje — ji tau akis ii kaktos Įg ru^ kalbos vęntf* J<®0 ValalBo
išlups ir sakys, kad ji tau nieko 
blogo nedaranti, kad dėl jos vy
ro girtavimo kalti šauliai, pal
tas Alvudas, kaltos Lietuvos 
Dukterys bei kiti geri žmonės.

niekas reikiamai nesirūpina žmo
niškesnių asmenų prieaugliu: vi
si tik savimi čia rūpinasi, todėl 
ir visi kenčiam degtinės ir nar
kotikų jūroje skęsdami. Kada 
atsiras kitas Tumas 'Vaižgan
tas mūsų kunigų tarpe, kada 
mūsų gydytojų šeima susilauks 
Vinco Kudirkos asmenybių, ka
da mūsų moteriškės turės krtą 
Mariją Pečkauskaitę sau prieš 
akis ir ims bent jos šešėliui pa
našėti savąis elgesiais? Taip ir 
riedam dabar pakalnėn visoke
riopai vienas kitą pralenkdami, 
blaiviuosius išjuokdami ir save 
niekais paversdami. Bet juokias 
tik tas, kas paskutinis juokias.

Toks yra Alvudas. Jis be la
šo degtinį ir be tabako dūmo 
kelių darbščiųjų šeimų talkina
mas sukūrė pasigėrėtiną Sody
bą, saviems teikiančią pavyzdin
giausią , užuovėją. Gėrisi Sody
ba svetimtaučiai — nuolalį ją 
fotografuoja. Džiaugiasi visi 
Sodybos gyventojai — savi ir 
kitataučiai. Tai be degtinės pa
galbos suteikta^ saviems gėris, 
neturtą lietuvių Istorijoje sau 
lygaus pavyzdžio. Kada net pa
rapijos garbina Bachą — girta
vimo dievaitį, ką norėti kad pra- 
džios mokyklose vaikai negįrtau- 

_ > — sti- tabaką ir narkotikus nępa-
kliukas pakelią jo jėgas. Kėliau- męgtų.’ dabar išmintingi 
jautis pardavėjas geria dėl to^ am®r*^ečiai už galvos grie^asi 
kad jam nuobodu kelionėje. A<L dėl baisaus pragaro mokyklose: 

si nusiminęs ir be energijos, Jis 
sako, kad stikliukas pakelia jo 
dvasią. Mašinistas gerią nes 
yra nusivylęs gyvenimu — jį 
niekas nedomina Mokytojas ge
ria, nes jis esti prislėgtas —

pagerink'jo gyygnimą, nprs.tik- 
rumoje gėrimas nė kiek nepage
rina j ogyvenimo. Rašytojas, ge
ria, nes išgėrimas perkelia jį ki
ton atmosferom Jis nekenčia 
pats savęs geriančiojo, bet-kąi

vis toliau pasakėlėm užsiima, vis 
tave dangun tariasi veda savais 
pasišvaistymais, vis .įpįjąu. tik
ro darbo nes įgriebdami. Lietu
voje dabar yra tikru kunigu, ir 
juos pasekančių, tikru parapi
jiečių. Reikės ko gero iš Lie
tuvos išsirašyti mums tikinčiuo-

jis nežino kitos priemonės tam 
nusiminimui prašalinti. Jis grie
biasi už stikliuko nusiunnžne . ____ _ ____
taip, kaip už aspirino griebiasiyaizdą, 
tas^ kuriam ima galvą skaįidęti. tikras tikėjimas galima ir

Girtuoklis aiškinasi dėl ko geria

■ -Pasiaiškindami ,lr atsiprašy- Išvada, rer.asmenybės Su
danu dėl savo girtavimo žmonės

ja^čiųjų tarpę. Vienas gęriajj-1 pasako savo didžiuosius bei ne- 
tysis sako, kad jis geriąs, kad senai" gaiitus varffiys, Xųi*ię jį 
nutrauktų maršką prieš jo akis privertė nusiminti. Toks daiTi- 

rdė. prisipažįsta gerią^-dėl šęimy- 
:nįšįęų sunkumų. J^x.^npną nuo
lat; ieško priekabi^ ir; jį^ tokio

-reikia skelbti savais elgesiais, 
o ne liežuvio laidymu.

tvarkymą eikime prie alkoholiz
mo balos išdžiovinimo. Tai bai
siai sunkus kęlįaą. Sunkių da^ę- 
•bų griebiasi tik išrinktieji — 
.šventieji. Bet kur jie šiandien?! 
-Už tai mes stenkimės, tikru ke
liu mėginti eiti, pasisukę, šalin 
jono šunkelių. Nurs' pąažą. pra- 
jdžią, padarykime, ųęs kiekvieną,

j>įpįųą žingsniu. Kito kelio , į iš
sigelbėjimą nuo girtuoklystės 
nebuvo, nėra ir nebus. Todėl jo. 
nė n eiėškokime, o save naganj 
-kuo greičiausiai griebkime.;;;
’ . BAsis^rrYTi. ę. si ' ęiue- 

l~ įmel, M. Į), Psychiatry aųd CojO- 
į/Bet tu jai 'nė neuž- mon Sense. The Macmillan Co.

H kitąįp savo, asmenybėje nėąą 
išsivysčiusi iki pilnos moteriš
kės. Ji net nejaučia, kad ji vy- 

rrą varo girtuoklyėtėh. Todėl 
gydytojas negali padėti tokiai 
'šeimai. Tikrumoje reikia gydy
ti abu — ir vyrą stikliuką len
kiantį ir jo žmoną tą Vyrą knak- 
rijančią.
simink apie reikalą, tvarkytis N. Y.
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ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVICIUS

Pirmosios klasės Jreleivis
-

(Tęsinys)

Peržvelgiu antrą-nei Dieve mano. Pagaliau ketvirtame 
užkliūva už tokios žinios: “Vakar greituoju traukiniu at 
vyko į Peterburgą žinomoji provincijos artistė tokia-tai. 
Su malonumu pažymime, kad pietų klimatas gaivinamai 
paveikė mūsų pažįstamąją, jos puiki sceninė išvaizda...” 
— ir nebeatsimenu, kas toliau. Gerokai po šia žinia pa
čiu smulkiausiu petitu išspauzdinta: “Vakar tokiam-tai 
konkurse pirmąja premija įvertintas inžinjerįus tęks — 
tai”. Tiktai. Ir, priedo, dar mano pavardė klaidinga: Kri- 
kūnovo vietoje parašė Kirkūnovą. Štai jums ir pręto cent^ 
ras. Bet tai ne viskas... Kai aš po mėnęsio važiavau iš Pi
terio, tai visi laikraščiai rungčiom paistė apie “mūsų ne
palyginamą, dangišką, aukštai ^alentingą ir jau mano, 
meilužę garbino ne pavarde, o vardu su tėvo prievardžiu 
vadindami...

Keletą metų vėliau aš- buvau Maskvoje; Buvau iš
kviestas miesto majoro savarankiu laišku bylai, apie ku
rią Maskva su savo laikraščiais jau daugiau šimto mėtų 
rėkia. Bylos tarpsnyje aš ten viename muziejų skaiįauį 
penkias viešas paskaitas labdaringu tikslu. Rodosi pa
kanka, kad- tapčiau miestui žinomas, nors tris dienas, ar 
ne tiesa? Bet, deja. Manęs'žodeliu nepaminėjo nei vienas 
Maskvos laikraštis. Apie gaisrus, apie operetę, apie mie- - 
gančius miesto atstovus, apie girtus pirklius — apie viską 
yra, o apie mano reikalą, projektą; lekcijas, —* nei gu-gu.' 
0 mieloji Maskvos publika. Važiuoju aš konke. Vagonas 
kimšte prikimštas: ir darnos, ir kariškiaų ir studen- ’ 
tai ir kursįstės.— visokio,.padaro po porą.

-- Kalba, kad dūmą iškvietė inžinieęįų tojriai — tai 
bylai. —sakau aš kaimynui taip: garsiai, kai visas vagb-' 
nas girdėtų. — Ąr jūs nežinote, kaip šito inžinieriaus pa
vardė? . ' •

Kaimynas neigiamai kryptelėjo galvą.- Likusioji 
publika akimirksniu pažvelgė į mane, ir visų žvilgsniuo
se aš įskaiiau “nežinau”. i

£ — Kalbama, kažkas skaito lekcijas tokiam- taijmu-:

Nie^a^.męt galva nelinktelėjo. Matyt, nę |||g|girdėjo|« 
;apie lekcijas, o ponios damos, net nežinojo,kad yrą. mu-T 
ziėjųs. -Tatai būtų vis dar niękoA bęL^iyąj^duo]dtc, nianos 
pone^pųglikastaiga'pašoka ir veržiasi prie langų. Kas Į 
tatai? Kame reikalas?, j i -■ < i. T -u-TD . 4

mas oėgikas Kingas. K|
Ir visas vagonas, uždusdamas, prašneko apie bėgi- 

kw>, apsiaubusius, tuomet Maskvos protus. , ' g
Daug ir kitų pavyzdžių aš galėčiau Jųms/pateikti, g

■ **- y J- ■ ■ - A- •* f

Dabar prileiskime; kad aš -atžvilgiu- savęs klystu, kad- 
pagyrųniūkštis ir betalęntis, be savęs, aš. galėiąu jums'

;rusų jū

'tingas, trisdešimt tris metus daužo redakcijų slenksčius. - 
prirašo velnias ziab kiek pępįąriaijs, kartų d.viędešįmtĮ J 
■teisiamas ož; difamaciją, -o vią įėko t$įau škmcįį-|

’ros korifėjų, kuris pagarsėtų ankščiau, negu pasklinda že 
mėje šlovę zięn^ani dyikpydje, išėjusiam isjprdto, ėjų-’ 
šiam i tremtį, nešvariai lošusiam kortomis. ; ? • J

-■ ■' > įp
Pirmosios klasės keleivis taip ‘ įsismagino, kad iš-^ 

metė iš burnos sigarą ir atsistojo. . \ |
— Taip, — pasakė, jis; su įtužiu, — lyąegrecia^ šiems | 

žmonėms aš pateiksiu jums šimtus visokių damininkė- > 
litį; akrobatų ir juokdarių, žinomų nei krūčių vęikaliu- 
kams. Taip. - .--L- |

Girkštelėjo durys, papūtė-skersvėjis, ir į vagoną jejo- 
kriminalįnės išvaizdos asmenybė su pelerina it cilinde- 
riu, ir mėlynais akiniais. Asmenybė apžvelgė vietas, su
siraukė ir nuėjo tpliau. , ,

x — Ar žinote, kas tai ? — 
sys iš vagono tolimo kampo. -

y

— Tūlos šule r j žino, o paklauskite jį, aržino jis Semirada i 
kį, čaikovskį arba filosovą Solovjovą, tai jis jums makaii- > 
lę papurtys... Kiaulyba

N MUSĘ ,
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JtyTrnnipego lietuviu klubo veikla: metiniai, visuotini 
bankietal- f susirinkimai ir atskiru komitetu visuome
ninki prie klubo pasidarbavimai-----praeityje, dabar
S ’ ‘ ateities perspektyva.
X* -/’■ ’• - z‘’ • .
r, . r (Tęsinys)
Pirmas parengimas Naujų Metų ėjusių tik 18 porų, bei mišrių 
*! J -: dienoje 1976 metais
f Klubo valdybinjnkai susidedu 
iš senųjų emigrantų ir naujųjų 
ateivių tokią situaciją .matyda
mi-nutarė Naujų Metų vakarui į z 
ir, apie' tai pranešė visiems klu-l .. 
bo nariams, kad sueitų į klubo 
syetąinę pradžioje Naujų 1976' 
Meti) sausio 1 dieną 2 vai. po1 
pietų Naujus Metus pradėti.

*:• Tai jau pereitais 1976 metais 
toks bankietas klubo svetainėje 
buvo surengtas ir gerai pavyko, 
geriau negu manyta. Nes į klu
bo Naujų Metų pradėjimo ban- 
kiėtą šbėjo visi klubo nariai, ku- 
riems tik aplinkybės bei svei
kata leido. Taip jau atėjo prie 
kliilx) prisirašiusieji naujieji 
ateiviai parapijonai, iš kurių vie
nas kitas vakare nebuvo nuėję į 
parapijos parengimą 1975 metus 
užbaigti 'ir'-Naujus 1976 metus 
pasitikti. Tai tokie parapijonai 
nusidėjo. Pagaliau ir pats klebo
nas — kunigas Justinas Berta- 
čiųs, pakviestas kaip garbės sve
čias,, atėjęs nustebo ir, gal ne
jučiom šu senaisiais klubiečiais 
besikalbėdamas;balsiai pasakė: 
“Stebiuosi, kad -tiek daug susi
rinkusių čia' yrą* 
kusių 'Buvo daugiau kaip šim- karštomis gardžiomis dešromis, 
tąš įmonių, 6 į: parapijos paren- su šaltais riekutėmis supiaus- 
jjimą ;1$75. mėtų vakare Naujus pytais kumpiais, atneštomis tor- 
1976 Mėtds pasitikti buvo su- tomis ir kavute. O kas “norėjo

-t ■ ' * 'r* * ' * ' - ■ - • - ■ <

i žmonių ir pats klebonas — viso 
tik $7 žmonės. Apie tai teko 
sužinoti iš pačios parapijos raš
tinės. Tai jau “šventai” tikros 
žinios.

svetainę išnuomoti kitataučiams šių 1977 Naujų Metų bankietas 

'šiais 1977 metais sausio 1 die- 
<ną 2 vai. popiet į klubą Naujus 
į Metus pradėti prisirinko pilna 
svetainė klubo narių ir parapi- 
jonų ir, pats klebonas kunigas 
Justinas Bertašius, mokantis su 
visais gražiai sugyventi, pakvie
stas kaip garbės svečias atvyko. 
Tai visi gražioje draugiškoje 
nuotaikoje Naujus Metus pra
ėjo linksmai, draugiškai pasikal
bėdami.

Tam šių 1977 Naujų Metų ban
kietui surengti pasidarbavo bu
vusi ilgametė klubo parengimų 
gaspadinė Frences-Pranusė Ste
ponavičienė. Jai padėjo pasidar
buoti darbščiosios prie parengi
mų draugės Zavadskienė, Gudžiū 
nienė ir Vidrukienė. Jos visos 
atnešė klubo parengimui dova
nų po gražų tortą. Visą reika
lingą maistą supirko draugė Ste
ponavičienė.

Susirinkusieji buvo pavaišinti 
šutintais kopūstais,Tų susirin-1 karštais

stipriosios, tai galėjo prie baro 
nusipirkti kas kokios norėjo.

Kad muzikos, nebuvo, tai kai- 
kurie jaunesnieji — tvirtosios 
nemėgstantieji' išsiskirstė apy- 
vakarėje, o seniesnieji — bale- 
vojo iki vidurnakčio, prie sta
lų kortas lošdami ir tvirtosios 
užsisakydami. Gaila, kad par 
vyzdingasis klubo pirmininkas 
Bob Urbonas buvo išvažiavęs į 
šteitus pasisvečiuoti, tai jam ne
teko su visais klubiečiais kartu 
pasilinkminti.

Visuotinas —. metinis klubo 
nariu bankietas

žmoną 
Urbonas
žmoną Audrey Urbonienė, Bob:buvo 
Urbonas — įdubo pirmininkas, nukė 
Judy Urboniene, Margaret Yau- traul 
nieškienė — velionio daktaro Al- — d

Grant Parke

Žvilgsnis ateities ekonomijoje
(Tęsinys)

Plicno liejyklos kibirkštys
— US šleell pieno liejyklos 

esančios pietrytinėje Chicagos 
dayje su gegužės mėnesio , pra 
džia žymiai padidino plieno 

{gamybą. Priimta ir nemažai 
naujų darbininkų. Plieno pa- 
leikaavinias yra geras, bet dar 

j nesiekia buvusios rekordinės 
,1971 metu gamybos.

— Televizijos 2 kanalo “žinių 
žinovai” skelbė, kad US Sįeel 
South Works yra didžiausias 
vandens ir oro teršėjas Chica
gos aplinkoje, bet vistiek iš

Mūsų eksploduojanti 
biurokratija

Amerikoje labai populiarus 
j daugmilioninius tiražus turin
tis fcfcReadeiis Diirefl*’ savo i ,
■ kovo mėn. numeryje 115 pus- 
' lapyje palaipin i gana aioinią 
|d:agra iią, kurioje ryškiai vaiz 
; (Įliejama mūsiškės valdžios 
I biurokratinė eksplozija. JAV 
; valdžia jau yra išėjusi iš kont 
rolės. Feijeralinės, valstijų ir 
vietinių valdžios tarnautojų 

, yra 228' j daugiau nei ju bu- 
1 vo prieš 25 metus. Privataus 

, - „ ... . „ - į sektoriaus dirbantieji turiuniversitetų studentu gausios . . , , . J_______ __ išlaikyti vieną valdžios tarnau 
toją. Dabartinis valdžios tar
nautojų atlygninias yra 886% 
didesnis negu jis buvo 1950 m'e 
tais skk/iilinės atrodo sekan
čiai :

Wkas atspausdintą ir . galima gauti knygų rinkoje

LIETUVIŲ ISTORIJA
AiekPO Atarose xnyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) mėtų 
sagais Hetutfų- gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psl. Kaina 

Išleido Amerikoj Lietuvių Istorijos Draugija. \

Šiftąjfi (Matyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
irtų kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
eę. įteigti laikraš&ak kurių viso buvo 121 41 teatro draugija, 48 
fuherakl ėhorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

dokumentai katalikiškų, socaflistinių, laisvamaniškų ir 
LhrttBŽBdjų. atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

AIDUOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
S• ’vardu.ir pasiųsti:'

DOVANA 
puikių knygv, kurios papuoš bet kokią

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 
bei sietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 
$8.

PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini, 
ir Vokietijoje aprašymai, zuskire- 

Vai-na $8.
Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

_ z Maj viršeliais. 338 psL Kaina 38.00. Minkštais virš. 
rrat'Vad hlršHkaT SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 

RUA, I dalis. 208 psl, įrišta — $3,00, minkštais vir- 
. šelfais — $2.00; n dalia. 225 pat, įrišta — $3,00. minkS- 

7 tais virteHaia_____________________________________

Gra- 
$5.00

Norikas Tomas — Tamašauskas/ LIĖTUVIŠKASTb PAMARYS, f
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, illu- X 

4 Atradjomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina 98. į
K KaaNnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalhj Lietuvos !

■ partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. .. 8
JšntM NarOito, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ m P«L 8X88 J

Ml Godelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 2» 
puslapiai____________________________________ - S3.M ,

Knygai užrakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

N A U JIE N OS,
1739 .Į Balated St, Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6108

rrzn knyga parašyta su meile
: \ LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

<■ O. JvexM D»upara«. ŽEMBS ŪKIO iVIETIMAS. Stadija. Siela- 
b Ctafcaaoje ISBd metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų dk- 
thL* iamės fiklo švietimo problemos flldnlnku krašte.
ttto tvtedmas Lietuvoje.

» Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
Mbūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
griov^a gražiai išsugustų ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
tių įr kultūrtnln laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tsuts galėtų didžiuotis tr mflgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr pruyfti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Kaygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
ėbttilttti betariu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
MuQ SbUSkyta lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buv* ūki- 
atakai artas ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso-

dalis:

Uetanf.

č»tį trbt Mosey Orderi dųtoi tokiu edrera:

Iftt fc*. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gar* ptaffoa, taojrn knygą pseSųelme.

s v • j-' *

šiais 1977 metais visuotinis 
— metinis klubo narių bankietas 
buvo šeštadienį, vasario 5 dieną 
prasidedant 7 vai. vakare ir tę
sėsi iki 12 vai. nakties. Klubo na
riams įžanga veltui, kaip ir vi
suomet per visuotinus — meti
nius. klubo narių bankietus.

Tam bankietui surengti pasi
darbavo iš senųjų klubietė —( 
kanadietė Helen Beniušienė. Jai 
padėjo pavyzdingasis klubo pir
mininkas Bob Urbonas ir visos 
senosios — darbščiosios klubo 
parengimų gaspadinės ir jau
nosios lietuvių mišrių, šeimų 
žmonos ir, net viena kita nau
joji ateivė.

Jos visos pasižadėjusios padė
ti, į parengimą ateidamos, Be
niušienės prašomos, atnešė klu
bo parengimui vaišėms paįvai
rinti jų pačių namuose pagamin
tų-įvairių rūšių gardžių maisto 
dovanųj • *

Alfabetiškai iš eilės skaitant, 
kad visas padėjusias ir dova
noms maistą atnešusias lygio
mis parodyti — jos yra: Stasė

nė, Viktorija Daubaraitė, Ann 
Gudžiūnienė, Mrs. Gamble, Bėr- 
tha Kazlauskienė, Rosemary Ma
lišauskienė, Helen Matulevičienė, 
Cicilia Novogrodskienė, Teiry 
Plečkaitienė, Lillian Samulaitie- 
nė, Ella Schiller, Gail Stapon- 
Steponavičienė — Aldermano

Senesnieji senukai ir se- 
pinnininkas, nukės, mažai nuo stalų jteatsi- 

Margaret Yau- traukė — Valgė, gėrė linksmai 
nio daktaro Al

fonso Yauniškio žmona — našlė, 
Emily Jurkšaitienė, Jo Ann Woz
ney — Čekanauskų duktė ir Va- 
ronika Zavadskienė.

Pirmininkas Bob Urbonas, pa
rengimo sąskaiton, papiginta gražiai šokti. Viena poniutė šo- 
klubui kaina, nupirko didelius 
— pirmos rūšies kalakutus iš 
didelės, maisto krautuvės. Iš 
miesto “Sausage Company” nu-, 
pirko daug gerų — gardžių — 
įvairių rūšių , dešrų. IŠ lietuvio 
naujojo ateivio Kleinio mėsos 
perdirbimo - dirbtuvės nupirko 
daug kumpiu ir kitokios gardžios 
mėsos. Ir, iš naujojo ateivio Juo
zo Mikalausko, bei jo žento Bal
čiūno “Natural Bakery” kepyk-

— draugiškai pasišnekučiuoda
mi iki 1 nakties, o jaunesnieji 
labai linksmai šoko, vieni su ki
tais šokikėmis pasimainydami. 
Buvo gražu pasižiūrėti- kaip 
jaunosios mišrios poros moka

ko pasitupčiodama — -lyg. ka- 
zokiukus pamėgdžiodama.

Moterys, kurios prie bankieto 
pasidarbavo .

Pagal alfabetą įš eilės skaitant 
pasidarbavo sekinai: Marta
Bagdonienė, Helen- ^Beniušienė, 
Josie Boychuk, Viktorija Dau
baraitė,. Irena-Frigo, ĖHa^Klei- 

..... „ nienė, Rosemary Mališauskienė, 
Ips lietuviškos duonos,o iš vai- ^-e^en Matulevičienė, Lillian Sa-
džios likerių krautuvės įvairių 
tvirtų gėrimų. Parengimo gas- 
padinė, Helen Beniušienė, su
pirko kas dar? buvo reikalinga 
ant stalų padėti. Tai parengi
mo vaišėms maisto, kietų ir 
minkštų gėrimų buvo užtekti
nai dviem dienom. Tai dėl šeš
tadienio vakaro metinio — vi
suotino nariams .parengimo ir 
dėl sekmadienio visuotino klu
bo narių susirinkimo — visus 
susirinkusius narius pavaišinti. 
Muzika buvo pasamdyta iš lie
tuvio naujojo ateivio Matvėįčiko 
geležies perdirbimo dirbtuvės sa-' 
vininko sūnaus, labai didelis elek
trinių rekordeonas su dviem di
deliais garsiakalbiais, kurių vie
nas buvo šokių svetainėje ant 
scenos prie sienos pritaisytas, o 
antrasis apatinėję vaišių svetai
nėje ant sienos pritaisytas. 
Abudu garsiakalbiai buvo apie 
trijų pėdų aukštumo ir dviejų 
pėdų platumo. Tai valsus, pol
kas ir kitus šokius grojant — 
šokikams buvo linksma šokti. 
Net ir vaišių svetainėje valgan
tieji, kurie jaunesni, net pečius 
kraipė, lyg šokdami,— muzikos 
.besiklausydami —.visi linksmi

mulaitienė, Leona'-Samulaitienė, 
Jean Sawickiene, Ella Schiller, 
Gail Stapon-Steponavičienė — 
Aldermano žmona, Marija Vid- 
rukienė, Jo Anne Wozney, Emi
ly Yurkštienė ir Yvone Zaba- 
lotny. Prie bufeto pasidarbavo: 
klubo pirmininko sūnūs: Waine 
ir Gregory. ’
ftie parengimų prisidėjusiems

Visų prisidėjusių pasidarbuo
ti ir dovanoms maisto atnešusių 
surašiau vardus ir pavardes Įdek

ekskursijos: atvyksta pasižiūrė 
ti moderniausios industrinio 
vandens valymo sistemos ir to 
paties vandens ataušinto vėl 
grąžinimas atgal į plieno ga
mybos procesą. Jeigu mes grį
šime į 1952 ar ‘ankstyvesnius 
metus ir sulyginę taršos padė-Į džios tarnautojų, jiems išino-
tį su dabartimi tai gausime 
taršos sumažinimą net 95%. 
Gana gera pažanga.

— Plieno darbininkų unijos 
“rank and file” vadinamas 
sparnas skelbia, kad dabarti
nis unijos čyfas I. W. Abel bir 
želio pabaigoje išeina pensi- 
j on gaudamas į metus 37,500 do j 
leriu pensijos o mums plieno 
darbininkams teišrūpino tik

1050 <n. mivo 5,7 mil. val-

: kėta 17.2 bil. dolerių, 1960 pi.
. buvo 7.9 mil. valdžios tarnau- ‘ 

tojų, jiems ičmokėta 38.8 bil. 
dolerių, 1970 m. buvę 11.35 mil. 
valdžios tarnautojų, jiems iš
mokėta 95,4 bil. doL 1975 m.- 
buvo 13.03 mil. valdžios tarnau
tojų, jiems išmokėta 152.6 bil..,

Tos Išpūstas valdžios tar
nautojų skaičius ir jų atlygini
mas labai slegia mokesčiams

3% arba vidutiniškai 88 centų Įkraito ekonomijos klestėjimą
atlyginimų pakėlimus 3 metų 
bėgyje. Iš kitos- pusės darbi
ninkai sako, kad atlyginimus 
kelti jau -nereikėtų, bet mažin 
ti visokius “holdapus”, nes 
jie yra pernelyg dideli.

J. J-tis

tik žinių man buvo priduota dėl
to, kad visiems ir visoms prisi- 
dėjusiems-sioms pagarba išreikš
ti, nes su gerais norais prisidė- 
jusieji padedą klubui gyvuoti. 
Garbė visiems ir visoms. Taigi, 
kad jaunąsias mišrias poras prie 
klubo palaikyti, mes senieji klu- 
biečiai-tės turime klubo narių 
susirinkimuose anglų-kalbą var
toti. Kitaip jaunosioms miš

rioms poroms nebus noro prie 
klubo darbuotis.

(Bus daugiau)

Taupykite
pas mus

dabar

ir svarbiausia, kad dar galo ne 
simato biurokratinės valdžios-
eksplozijoje. J. J-tis

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

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

minkšti viršeliai___ ____________________________ 82.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai ........ .................$1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4 Vincas Žemaitis,-PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl._______ ___________ ____ $1.00

173$ 8o. Halsted • Street, Chicago, UlinoU <0608

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

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Gutten — MINTYS IR DARBAI, 250 psL. IMSanaM* 1MB 

metų (vykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir suaL- 
rttpinima. ■_________________ ___ __ ___

Dr. A. J. Gutsan — DANTYS, jų prieiiflra. aveikau tr grdHs.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik __________________________

Dr. A. J. Gu«wn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europą ĮspOdžlaL Dabar tik 

ttOO

Sioo 
sue

ttoo
Galima taip pat ufalsakytl paltu, atsiuntus Wrt artu money ardarĮ, pria 

nurodytos kalnas pridedant 50c. parsiuntimo Išleidom*.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W608
■ " I ......  ■ I I I RMirn ■ nay

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, UI. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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togavau tris savaites. Parvažia
vę radom p. Janę Rimayičianę 
jau laukiant su paruošta vaka
rienę, iri dar pępą poniu, viępg 
iš jų ponios Rimavičienės sęsųo y
Marytę iš Chicagos, Marquet- .
te Parko, Ji pas seserį buvo ap- ų pęaĮi^aaujo, kad. jrą, 

dąg iš UŪtnos šeimos. Jo moti
ną. buvo ištekėjusi už anglo. 
Dabar gyvena New Yorke ir kai 
pa turistas važinėja pasižval
gyti po JAV. Aš jo paklausiau, 

vąįiuos au turu į San 
Francįakp, Trijų dienų tūrąs 
kainuoją &ų zmąistu $184 00, 
kartų įskaitant ir nakvynes ho 
telyje. Tąd jis man, atsakė, kad 
tokiam liuksusui neturi, pinį- 
gų.

Ir taip bekalbant susidrau
gavom ir nepajutom, ka: at
važiavome į Los Angeles, nors, 
žinomą, pakelėje buvom susto
ję užkąsti. T% ponių, i autobuso 
stotį turėjo, atvažiuoti pasiimti

KaJbį, Jis paąiąafc^ kad jis irgi 
yra lietuvių kilmės, kad jo dė
dė tebegyvena Vilniuje, o jo tė
vas vokiečių būva nužudytas

Kaukaite dainavo negalvojantiems
Giedrė Kaukaitė, šį kairią trečio sava vyro, o ne 

maskvinio palydovo lydima, atvyko į Chicagą ir dainavo 
“pažangiems” lietuviams, su “pažangiaisiais” žingsniuo- 
ti norintiems mūsų “intelektualams”, jausmais, o ne pro
tu gyvenantiems mūsų lietuviškos dainos mėgėjams ir 
žingeidumo vedamiems mūsų smalsuoliams, norintiems 
pamatyti, kaip atrodo ta moteriškė, kurios balsas ir ki
tos Dievo dovanos vienų susižavėjusį lietuvį ant cemen
tinės tvoros automobiliu užvarė.

Amerikos lietuvių dauguma žino, kad Kaukaitė, at
kaklaus komunisto Arūno Žebriūno. lydima, atvažiavo 
pagal okupanto įsakymą, o ne todėl, kad jai būtų inipėję 
lietuvių rūpesčiai, ar kad ji bent kada būtų susidomėjusi 
Amerikos lieuvių didžiausia svajone — Lietuvos laisvę. 
Lietuvoje yra tūkstančiai kaukaičių, norinčių Ameriko
je aplankyti savo gimines, bet jos negauna leidimo, tuo 
tarpu Giedrė Amerikon jau antrą karą atsiųsta.

Be lietuvių, Chicagoje Kaukaitė- dainavo ukrainie
čiams, gudams, lenkams, rusinams ir kitiems Rytų Eu
ropos tremtiniams, kurie vis dar žavisi daina ir nori pa
sidžiaugti tomis melodijomis, kurias jaunatvėje girdėjo. 
Chicagoje buvo Įkinkytas ne tik “Demokratinis balno 
klubas”, bet visi “pažangieji”, kurie, yra pasišovę atsiliep 
ti į kiekviena balsą, slaptai ar viešąjį ateinantį iš Rytų. Is 
viso Kaukaitės pasiklausyti atėjo apie pusketvirto šimto 
žmonių, kurių apie pusę buvo lietuviai Kalifornijoje, 
S-ta Monica miestelyje jai buvo suruoštas pradžioje mi
nėtų ’’pažangiųjų” koncertas, bet ten tesusirinko. vps45. 
žmoiiės, tuo tarpu Chicagoje, panaudojus visus galimus 
spaudimus, susirinko žymiai daugiau, nors lietuvių skai
čius ir eia, palyginus, buvo nedidelis.

Stasys Jokubka Vilnyje pranešė, kad praeitą trečia
dienį, praėjus porai dienų po koncerto Vilnies salėje jai 
buvo' suruoštas susitikimas. Kam teko su ja anksčiau su
sipažinti, tai Vilnies salėje galės atnaujinti su šia operos 
soliste savo pažintį, o kas josios dar nepažino, tai turės 
progos su ja susitikti, pasikeisti nuomonėmis ir net pak
lausti, kodėl kitos liętuvaitės iš Lietuvos neišleidžiamos, 
o Kaukaitei randami kelionei reikalingi doleriai ir pri
dedamas daų vyras palydovas.

Bet pati įdomiausioji yra Stasio Jokubkos parašyto
ji korespondencija apie Kaukaitės Chicagoje suruoštą 
koncertą. Kad seni Vilnies skaitytojai ątkręiptų daugiau 
dėmesio į koncerto aprašymą, JJokubka ją paleido įžan
ginio vietoje. Be visos eilės kitų dalykų, apie suruoštą 
šios gerą balsą turinčios, solistės koncertą Jokubkos Vil
nies įžanginis šitaip, rašo:

“Pagaliau, po kiek laiko pasirodė ir iš rankų į rankas 
einantys lapeliai, kad Giedrė Kaukaitė geg. 22 d.
koncertuos First Chicago Center teatru Lapeliai pa 
siekė ir laikraštį Vilnį. Su džiugsmu (tąjį hj. R.) pas
kelbėm. Nacionalistų laikraščiai ir vėl ne gu-gu. Toks bet koncertų rengimą parėmė

Foto V. Augustino PAA ASARIS JLAISVOJE LIETUVOJE

tavo bilietą į Phoenix, Arizo
ną, ir atgal bilietą iš San Fran
cisco, nes turėjau planą pada-

sižavėjo San City pensinįųk^ 
miesteliu ir nusipirko reziden
ciją.

Kainos namams dabar ten 
labai pradėjo kilti. Kadangi An 
zona pasidarė labiausiai augan
tis steitas, 28% per metus. Tad, 
tą vakarą tos dvi ponios, aš ir 
ponia Rimavičienė susitarėm 
penktadienį vykti autųmobiliu 
apie? 100 mylių į Prescott pa
laistyti medelius, nes netoli Pre
scott miesto p. Rimavičiai turi 
niobil home (namą ant ratų). 
Tuomet dar nuvažiavome į Pie- 
scott miestą pasigrožėti ir“ dar 
pąvažinėjome po miestą, o mie
stas yra kurortinis. — pušyną, 
oras kvepia. Dar užkandome ir 
vėl grįžome namo. Nors diena 
buvo saulėta, bet pūtė žyąrbųs 
vėjas ir reikėjo palto. Dykumo
se dar nebuvo to grožio, ką ti
kėjausi rasti, tik kai ■ kur prieš 
saulę teko matyti, žydinčias gė
les. Šeštadienis buvo Juozinių 
vakaras, tad daug kas šventė 
vardines.

-Sekmadienį nuvykome į lie-, 
tuvių pamaldas, bet lietuvių su

mane nuvežti j Baltimore, ho-

geles į San Francisco. Buvo at
sakyta, kad yra tik viena gali
mybė skristi naktį. Man nebu- 
'vo kito pasirinkimo,' nes aš 
skambinau pirmadienį, o ko
vo 16 d., ketvirtadienio vakare 
:0O v. v. išskridau iš? O’Hare 
aerodromo.

Kadangi, nebuvo laiko kada 
laiškus, rašyti tad trečiadienį

! Nors daug kas važiuoja lie- biuras per spaudą pradėjo ra
mų praleisti atostogas i seiles- j ginti, kad reikia vaduoti pasi
nius kraštus, pav. į Floridą, bet! žvalgyti į Havajus balandžio 15 
Floridoje šiemet šaltis paspąu- d. Tad ir susigudžiau. Kaip tai 
dė ir sniegu pavaišino. Dėdė merginai, ėmė ir prikalbėjo. O, 
Juozas Kriščiūnas iš St. Peters- aš topas kelionėms kažkaip pa- 
burgo rašė, kad tris mėnesius si dariau minkštos širdies, kaip 
buvo šalta. ‘tie rūkoriai, ;negali pasakyti,

D pas mus Chicagoje, nors Į kad ne. Ir paskambinau telefo- 
šaltis buvo stiprus, sumušė vi-, nu. Užsisakiau vietą skristi į 
sus rekordus, per žiemą spaudė Havajus su ekskursija. Nusipir 
be atodrėkio, vis pripildydama kau bilietą į lietuvių statomą 
sniego dangą. Ir privertė daug ‘operą “Romeo ir Julija” ir lau- 
fabrikų sustabdyti darbą dėl ku tkiu Velykų, issl 
ro trūkumo..Be to, sniegas bu-į Bet netikėtai radau spaudoje 
vo sausas, lengvas, kaip pūkai,; straipsniuką, kad kas nori pa
tari ir atsikasti šaligatvius bu- matyti dykumas pilname jų! nešiau, kad- 'lėktuvas TWA at- 
vo nesunku. Bet perdaug ir ne- grožyje, pilnas .žiedų, tad kovo skris-ll-3& jv. =£ Phoenix .aė- 
prisnigo, po kokius 4L-5 inčus. -ir balandžio mėnesiai1 yra pa- rodromą. Ir p, AL Rimavičius

• - • L ’ - • ' ‘ ‘ prižadėjo atvažiuoti manęs par
sivežti. Tik paklausė kaip aš 
būsiu apsirengęs, kad galėtų 
'mane pažinti. Kadangi daug į-: 
vairių žmonių pereina, tad ne
žinojau su kuo kalba, bet aš at
sakiau, kad aš jus- pažinsiu.

ir Janinai Rimavičiams, Barba
ra motei savininkams ir pašilei 
ravau ar bus vietos apsistoti pa

Gavęs teigiamą atsakymą pra

Aš per žiemą jaučiausi labai ,tys geriausi. Tad ir sudrumstė 
gerai, ir sveikai, tad ir negal-man ramybę ir ėmiau galvoti, 
vojau, kad- reikia kuy bėgti jieš- j O galvoti nebuvo, laiko, nes čia 
koti geriau, nes sausas oras, kau pat opera ir Velykos. O po Vė
lų nesukino, tik šaltis kiek i Tykų reikia skubėti į Havajus, 
nosį įgnypdavo. Tad vėl greitai skambinu p.

Bet p. Raščiausko kelionių iRašeiauskui, kad užsakytų lėk-

koti geriau, nes sausas oras, kau pat opera ir Velykos. O po Ve- w *- ‘ • i ■ * “H * • I 'V v *i 1 •* < • * TT ** *
Tad vėl greitai skambinu p.

pasitiko ilgai trukusiais aplodismentai^” (Vilais, 
1977 m. geg. 25 d., 2 psl.)
Kaip tylėjimas galėjo skaitytojų tarpe sukelti sen

saciją tai tiktai vienas Vilnies faktorius, galėtu pąiš- 
kinti. Sensacija padaroma, kai. paskelbiama kokią nęij- 
kėtą ir. svarbi žinia, bet niekas jokios sensacijos negali 
paskelbti, jeigu tyli.

Koncertą teko garsinti kažkokiais lapęliais, kurių 
nei vienas nepasiekė šios redakcijos. Tie lapeliai turi būti 
nepaprastai įdomūs, jeigu juos pasirašė “netgi toks To
mas Remeikis”. Nežinau, kuriais sumetimais Jokubka ne 
paskelbė kitų Kaukaitės koncerto orgarrlzatonų. Taj bū
tų sensacija ne tik Vilnies seniams, bet visiems . Ameri
kos lietuviams. Žmonės nori žinoti, kas yrą pasiryžęs ei
ti Jokubkos, Andriulio, Abeko ir Joniko pėdomis. Kiek 
mes žinome, didžiausia Jokubkos, Kaukaitės, ir gal net 
žebriūno tragedija, kad iki šio meto Amerikoje neatsira
do lietuvių, norinčiu įsitraukti į okupanto vedamą darbą. 
Ąuks^iaų, kaukaitėms b; kaukaičiams koncertus teko 
ti tiems patiems Vilnies žmonėms, tuo tarpu š'endien

i “toks Tomas Remeikis”

išvykau autobusu į miesto, cen
trą, State ir Monroe St., M.on- 
roe. St yra Palmeu House Ho- 
tęt, iš čia specialus, autobusas, 
pąipąą keleivius, ir be siiptoįmo 
tiesįąį nųvęžą į O’Hare aęrodjją-. 
mą^ ir išlipdant sumoki $3,15,

i (J’įlare aerodromą būtinai tu
ri kas. nors nuvežti su automo
biliu. arba reikia važiuoti sų 
taxi.

Atvykęs į Phoenix aerodro- 
mą belipant laiptais į bagažinę 
žemyn, pastebėjau jau belau
kiantį p. Al. Riinavičių ir leng
vai vienas kitą a (pažinome, nes 
pernai vasarą aš pats juos atos-

ruoš

tylėjimas apie būsimą Giedrės Kaukaitės koncertą’k
• ‘'i silkelė sensaciją, ypač naujų ateivių tarpe., Pažan-|^ _________

giems Chicagos lietuviams pasidarė keista, kad ną- mėgsfo įgijau, negu rusiškas, lenkiškas ar kitokias dal
ei onalistų tarpe esama tiek daug pykčio, lįetuviškąįj nas.Jiems dąv Iftbiaų_pąjinka,kai tas lietuviškas da’nas gra 

žiai padainuoja gerą balsą turinti lietuvaitė. Bet be dai
nos, lietuviai turi ir protą. Lietuviai galvoja,/kas tą kau
kaitę ar kaųkaitį Amerikon atsiuntė, ir kurie ,yxa okupan 
to išskaičiavimai. Jeigu jie ųori gražiu balsu, prisivilioti 
į sales lietuvhią o vėliau tose salėse užmauti! jiems kilpg

da>na ji

dainai dėl to, kad jos čia emigracijos. lietuviams at
vežė iš Lietuvos tarybinė menininkė dainininkė, gar 
sėjanti visame pasaulyje. Tačiau nacionalistų laik
raščių redaktorių slėpimas koncerto nuo visuomenės; 

šovė kaip sena muškėta per antrą galą. Sekmadienį,! ~ _ ___
geg. 22 d., tuoj po pietų, žmonės būriais suplaukė į ant kaklo, kaip ją užmovė visiems Lietuvos ūįpninkamS, 
First Chicago Center teati-ą. Sus'riųko mažiausia tai į tokių'kaukaičių koncertus lietuviai neinaL, net jeigu 
apie 500, o gal ir daugiau. Ir pasirodė, koncertą ren-1 juos organizuoja ir “toks Tomas Remeikas”. Iš visp lietu- 
gė ne kokię slapukai, o plačiai žinomi naujų atęi? yįų taj|to& koyos už savo laisvę jis niekad nesuprato, o Me
rių tarpe inteligentai antitarybinių nuotaikų,, bet sa- tuvių šiandien'Vedamos kovos jis nepažįsta. Tik pesusip- 
vo krūtinėje nešiojantys lietuvišką sūriu Progra- ratėlrar ir negalvojantieji eina į Amerikoje okupanto ruo 
mop lą^eh’jpse net vienuolikos jų viešai paskelbtos šiamus koncertus. Paprasti lietuviai niekad nesileidžia 
pavardė, n®i.gi ir tokio Tomo Ręmeikip. ęųį)lika Gied. sirenoms juos sužavėtu 
rę Kaukaite ir jos akompanuotoją Darių Lapinską’—------------------- ----------- - -----------------------------------
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Kadangi iš Phoenix išėjo . dų 
autobusai kartu, ir musų baga
žas buvo pakrautas kitame aų^ 
tob.use, o jis atvyko pusvalan
džiu vėliau ir per tą laiką nie
kas neatvyko tos ponios” paim
ti, tai aš atsisveikinęs išvykau 
su taxi. Kadangi aš turėjau Ca
lifornia Parlor car tours inf or- 
mącijoą brošiūrą, o ten nuro- 
dyta, kad tųraą išvažiuoją nųų 
Biltmore hotel 9:30 vai. ryto, o 
nubuvo, nurodytas adresas, taxi 
vairuotojas žįjįęję kuę yra tas

Juozinių visi buvo pavargę... 
Oras ir tenai buvo pavasaris?- 
kas ir nevienodas, šaltokas, ir 
retą dieną buvo šilta. Tad jau- hotęlįs, tai buvo, tik 6 blokai 
čiųosi nusivylęs ir nemačiau to stptięs.
dykumų grožio, ką tikėjausi ir 
dėl ko važiavau. Tad ir kitiems 
nepatarčiau taip ai&sti pavasa
rį važiuoti ir nesu dėkingas to 
straipsnio autoriui. -

Pirmadienį,- kovo 20 d-, 8:30 
v. r. Greyhound autobusu išvy
kau Į Los Angeles. Beyažiuojaht 
susipažinau su viena vyresnio 
amžiaus moterimi,, sėdėjusia s^u pigiau. Išėjusišh otelio, žiū 
šalia manęs.' Bekalbant pasitei
ravau iš kur ji važiuoją ir kur? 
Ji man paaiškino, kad su maši
na važinėjo po įvairias.valstijas 
visą mėnesį bažnyčios^ reikalais 
ir man ji pasiūlė, ar aš nenorė
čiau , užeiti į jų bažnyčią Los 
Angeles. Atsiprašiau, kad aš 
neturėsiu, laiko.

Gi turinti dukrą Los-angeles, 
tad dabar aplankys, o vėliau va
žius į namus Washington State. 
Tuomet aš paklausiau pos var
do. Monika Phillipe. Tai ji pa
rašė pilną adresą iri, prašė pa
rašyti jai laišką ir kada nors 
aplankyti. Sako: aš gyvenu vie
nų viena ir nebijau duoti savo 
adreso. Aš pasisakiau,' kad esu 
lietuvis ir kad manp tėvynė, yra 
rusų komunistų okupuota, ir

. ; Užėjau hotelį pasitfeirau-

raštinė jau buvo uždaryta, tad 
aš pasiteravau apie kambarį m 
paklausiau, kiek kainuoja? — 
$35.00' Aš. nustebau'ir neėmiau. 
Galvojau, truputį pavažiuoti au, 
tobusu už. centro, tai gal gau-

yra netoli motelis ? Jis man pa-

klausiaiįjar nežinai- -kiek - ■jie

10 dolerių. Aš užėjęs pasiteira
vau. Jie paprašė $13.72. Aš. nie-

buvq San Carlos hotel Tad su^ 
taupiau $21.28. ė

vos padėtį. xx-
Mūsų pokalbį nugirdo, kitoje 

pusėje sėdėjęs jaunas vyrukas, 
kokių 20 metų, sų barzdele, pa
prastai apsirengęs. Kartais ką 
tai rašė. Turėjo medžiagini kre 
pšį ir iš jo išsiėmęs suvalgyda
vo sumuštinį-. Tuomet pasikrei
pė į mūsų pusę ir įsijungė į po-

buvo miesto centras, ties 5-ta 
-Avenue. Pietų pusėj buvę 
tė su gėlynais, vieno bloko di-< 
durno, o po apačia, garažas au
tomobiliams pasistatyti' Rytų 
pusėje, už popos įkalnio, 
kryžiavosi greitketiędL~ '

Iš ryto 8-tą v; r. susiradau 
California Parlor Car Tours, 
kuris buvo čia pat šone Bilt-. 
more kotelio. Sumokėjau už' bi~ 
lietą $184.00. 9:30 v. r- kovo 22 
d. autobusas išvažiavo, bet kiek 
.pavažiavęs, vėl bustojo prie, 
naujo gražaus 8 aukštų hotelioc 
turistų. ■’
-- (Bus daugiau)

JONO
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PR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ulGOS 
GINEKQLQG4N* CHIRURGIJA 

6449 ta. PmI.^J (QwfVd 
Medicel Building), T<L LU 5-6444 

Priima ligonius Jtagsl susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Padėtinis alsisveikinijąas su 
kun. Alfredu Gufciu

| Latvių koloniją padurke liūd
na žinia, 
men. 9 d.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telet 6954533 
Fox VolUy Modic«l Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 5S, ELGIN, ILLINOIS

■■ ■■ — —— —— —

įlK. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos direktorius

1938 S..Manheim Rd„ Wostchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis Ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-0873 ’ ■  . . . ■ - _ r 4 - į-

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave„ WĄ 5-247Q 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

. silicpla, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103 r d Street 
Valaądog pagal susitarimą

DR. K. A. V. JŲCĄS
489-4441; 561-4405 T

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
.1002 N. WESTERN AVE.

5214 N*. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas .12 vai. -

FR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. *reč.

ALEKSANDRA VAlSICNIENfr

Motiw Dienos atlaidai Venesueloje
Nepapjautoje nuotaikoje pra- Pirmininkas pripažino, 

ėjo jotine? Dūmos “atlaidai” valdyba vęrfa ir kritikos, ^ di- na žinia m. gegužės
šiais metais. Ir saulė švietė, ir dieji darbai atlikti su didele tai- ni^n (J d VkiėUjoje Strom 
žmonių prigužėjo^ o jaunimas ka už bendruomenės valdybos ’o ko4oniLį Jnirė kunigas 
mtltau .Mova- rita. Ir ji. dtaugtsi, Ui AlfredaJ Mirlia iiUku
lojo. Vaikai krykštavo sode — -vadybai ir -bendruoipępė gražiai _ •*_ u lov - Ku_
ir jie šventė. Mišių metu visi talkininkavo — taip, Xad pasku- ■>. J ... u •. um r
nuo'irdžiai meldėsi ir darniai time ji metai visų pripažinimu n.1^S . . re 1
tirtojo, o klebonas Terkumas turi būt laikomi patys svarbiaų-j
•amoksle naujai paryškino lie-'si iar prasmingiausi visoj Vene-i™5 Z1,,O8U:>-

L—... _ __ _______ i-:_ L T_ inios ir švelniai MV a iždus, pju-

larnA‘^M vk 
■ tįį jį pagęŲ»a bu

vo reikalinga, Llįkko ti^. vieu

f 

do jų Ui progai pritaikin-

Kunigas Alfreda* Gulbis bū
vy didelis ir nuoširdus lietuvių 
draugas. Draugiškai bendra
darbiavo su mūsų kunigu An
tenų Perkamu, Nekart:} daly
vavo -bęndirnye suruoštose Pa, 
ballijų pamaldose.

WWWUVWWVWAJVWWWWWW/WWWWWWWWVWWWAI 
į ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKSCIQNIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas ji mylės, nes pas 
jį ateisime ir apsigyvensime**. — Jono 14:23,

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, as pas ji užeisiu ir va
karieniausiu su juo**. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai, “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriau Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais“. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo' kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Vi#} žįno? kad nuriji yra žiaųn U paliečia ktokvton<_ Bot kur yra mi 
rus.«.y? J t< klausima anaka knygutė *'Viltjs po miriits", kurią gausite 
nemokarpai. Rašykite:

•L ZAV'IST, 3715 WEST S6th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAITO TYRINS TOJAI

tuvėa motinos vaidmenį šeimo- zuelos lietuvių istorijoj. Ir baltai < 
e. tautoje ir pasaulyje.

To neužteko. Caracas bend- 
'uomenės valdyba sušaukė su- 

, sirinklmą. kurio metu be ginčų 
k peštynių išrinkta nauja xąb. 
4.yba. Išrinkti nauji žmonės, bet 
lareiklta nuoširdi padėka sena- 
ai valdybai. Išreikštas įsitikini

mas, kad kolocj^aį tarpusąvy 
mąrtėi^s, visi hMay glaus gre- 
tas. kad bendruomenė tautiniai 
išsilaikytų ir dirbtu išvien tautos 
,’aisvei nepalankiose išeivijos są- 
•ygose. y

Pavrindinę Motinos Dienos 
paskaitą skaidė Dr. Vytautas 
Dambrama. Kalbėjo šiltai ir in- 
timiąi, paliesdamas giliausias ir 
sųbtiliausiąs dvasios stygas. 
Prieš akis atsivėrė subtilusis 
šeimos pasaulis, išryškinęs šir
dies ryšį tarp valios ir motinos. 
Epizodai ■ šildė sielą ir grude- 
no širdį. Atskleista liętuvė mo
tina savo džiaugsmijiga, sopu
linga ir gari?ing£ esybe,-, kaip 
rašinyje..., amžiais budinti, am
žiais ištikima Dievui, tautai ir 
seimai. Ašarom tyliai riedant, 
visi, vyrai ir moterys, jungėsi 
į širdies giesmę mętinai ar čia 
besėdinčiai, ar tėvynėje kovojan- 
"iai, ar garbės atpildo susilau
kusiai amžinybėje. ’Su prelegen
tu visi kartojo, jpg “iŠ visn šven
tą dalykų žemėje yra tiktai vie- 

; ras tikrai gyvas ir tikrai šven-.
■as — Motina”.

RinlainHiis susirinkimas bu- 
' . o darnus ir prasmingąs — ir
ti dovaną Motinai. Išrinkta nau- 
|ia dešimtfas narių valdyba ir 

•eviziios komisiją, kuri Įnagiai 
’ tatutą tarpusavyje" pasiskirstys 
pareigomis — jų vardai bus pa-

I pirmą kartę taiko aukštai vėlia- kaus sugyven|^p būdo, 
vas iškėlė. "Kai lietuvi* nori — n,e^ pasirengęs ūaiam<vas iškėlę. “Kai lietuvis nori — 
jis dar daug gali” — ;
rki^niflk^. Ųj-. Dąj^ava —

;|tus atliktas m^..r,r^__^

pastebėjo sienis; kam

ruųšta šventė ar subuvimas, 
fi^praęjų jei pabūtų buvę pak 
vieįti ir lietuviai, ar lai niuzi- 

' kos koncertai, ar latvių daini- 
nlnkų rečitaliai, ar kitos ver-fTer Mst^aiypyiis tęęjig ujc- pažvelgti į jį. jgjmijaus

tus atliktas tai jame, did^pasilikęwą.(paskaitos ir kon
Daugelis dirbo, ęerai dirbo, o Jo paliktinas la^p: pasiaųkų#. Neprjklausomv-
jęj kąs tai tik tie, ‘ mas žmonijos laĮtyn. neribptaū j.
V^iry. iŠ viąo nięko nędarė. JĮkįit, artimui meile, IE bendradar- r 
kai dą^bai laųto, ' biavimas su visomis ejjjigran-
negirib skundų iję pgtanjpų, lįaįntų grupęjĘgj.% ‘V^zuęloje isgy- 
geriaų lędų dar įlaužyti, nes vępo: 23 JBuvo įstęigė-
gal ir patys kada ištirps, ar. pa- jas evan^ęlil^ų l^nyėios Čara- 

. ........... čę ir kieboąj^. pastatų, ku: 
cie šiaųdieD y^». .milijonais į- 
kaįuuiojajųi. Gifljč 1913 metais 
liepos mėp. 19 <įlieną. Į kuni
gus įšventintas buvo 1940 me
teis, Rygoje, Latvijoje. 

• F-

1932 metais įstojo į Latvių 
Korporaciją Frątemitas Aka
demiją — nariu, Ikil944 i»ę,tų

tarimas ledus laužti kitaip, kai 
jie jau sulaužyti...”

Mažeika SJ Evansitį minėjimai, kaip iš 
vienos taip ir iš kitos pusės bu 
vo gausiai lankomi. Man pa
čiai keletą kartų teko sveikin
ti latviu^ jų Nepriklausomy- 
bčs Šventės minėjimo progose, 
vis iškeliant bendro bendra
darbiavimo mintį, ir jo reikš
mę, draugiškam'mūsų sugyve
nimui. Toks mano sumanymas 
ir skatinimas, Kunigo Alfredo 
Gidbto buvo šiltai priimtas, ir 
pritapdavo jo reikalingumą. 
Jūratės Statkutės de Rosales 
iniciatyvą jungti pabaltiečius 
j>er jaunimą, jau keli metai 
kai duodą puikius rezultatus. 
Šiandien latvių, lietuvių, ir es
tų jaunimas draugauja jau 
vienoje- bendroje grupėje. 
Bendrus Pabaltijų Valstybių 
susivienijimo rezultatus jau 
matėme š. m. vasario mėn. 11 
— 13 dienomis per bendrą 
“Baltų Dienų” suvažiavimą Ca 
race.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
p! Mašinoms Vieta 
S Tek 737-8600

Tel. 737-8601

vo kard. Mindszenty atsiįa-n- 
kymas, bendros Kūčios ir Ve
lykos, lituanistinė mokykla, pa- 
gyvėj urnos ir paįvairėjusios pa
maldos, grandiozinės Baltų Die
nos, kultūrinė programa, Gairės 
leidinys, išjudėjęs lietuviškas 
jaunimas, o jo dėka ir visas bal
tų jaunimas, stovyklos ir t-1.

O po susirinkimo? Po jo pir
mininkas visiems “užfundijo” 
puikius atsisveikinimo pietus. 
Visi praleido smagiai laiką, be-.

: tivaišindami, besišnekučiuoda-. 
mi ir... prisimindami mamytes. 
Pagal poetą: “Nors mūsų, bro
liai nedaug yra, bet stiprūs, mes, 

Į jei riš vienybė”.
i šv. : mišios, Motinos Djųnop. 
; minėjimas, rinkiminis susirin
kimas ir pietūą vyko toje, pa
čioje didžiulėje, svetingoje ir 
' iątųyiško j e Dr. Vytauto Dam- 
’trayoą rezidencijoje. Ačiū jam !.

1941 emigruoją į Vokietiją 
Drezdeną. Pokario melai^ dir
ba kaipo .Latvių Pagalbos ko
miteto pirmininkas. 1949 me
tais iškeliauja į JAV - bes, ir 
Chicagoje dirba liuteronų baž
nyčioje. 1950 metais išvažiuo
ja į Šiaurės Caroli ną ip dirbą 
kaipo Latvių iunigas. 1952 
metais atvažiuoja į Vęnezuelą. 
Carace taip pat buvo ir visų 
tautų Liuteronų Draugijos pir- 
nųiuinkas. • metais jo 2Q 
metų darbo jų^įlėjuje, latvių 
archiviskupas jį apdovanojo 
‘‘Nuopelnų Vąjpjku'’.

Geguąės m. 13 d. latvių ko
lonija suruošė' iškilmingą pą- 
mihčjimą už jo vėlę. Bažnyčia 
pilną įvairių taaulybjų žmonių, 
puikiai išpuošia gėlėmis. Iškilr 
mingaą pamaldąs atlaikė trys, 
eyengelifcų kunjgai įj~ svečių bendroje pabaltiečių grupėje, 
tąrpe. malėsi ir kitų tikybų ku-

GAIDAS - DAIMID
,. • - _ - -- r ■ ■- - ■ . •
9 SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Antras didelis ir vertingas 
kunigo Alfredo Gulbio darbas 
buvo atliktas, suorganizuojant : 
ir nuperkant didelį žemės plo- ‘ 
tą Carace’—-naujose kapinėse 
Pabaltijų Valstybių tautiečių ' 
naudai, šį jo sumanymą ir ; 
įgyvendinimą mes labai Įver- j 
tinome, žinodami, kad ateityje 
mirties atveju, jau nebeišsi- 
barstysiniee po visus kapinių 
kampus, - būsime palaidoti •

TeL; Y Aidi 7-1741 -1742

pradėjo'-kunigas Romans. Rein
J *

-A

PERKRAUSTYMA!

"S

mint<*h<o irj

I S^LISBUBY. — Ketvirtoje-, 
nį atlikus kariškas laidojimo Atlikęs tokią gausybę darbų, 

visų Pabaltijų Valstybių darbų, 
dai, 1975 metais pasitraukia į 
Vokietiją —i Strdmbergo kle
boniją.

— švedai leido sovietu lėktų-

Leidimai — Pilni apdraudė 
SEMA KAINA* 

R i I d » U 4 $
< _T< WA HC63

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 

Telef,: PRospect 6-5084

ORTHOPEDĄS-PROIEZISTAS 
Aparatai- Protezai. Med. Ban-

i
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
• f * t 2

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET , Phone: Y Ards 7-1311

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALltUKNLA AVE. Phone: LAfayęUe 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJ>publ'c 7-1215
2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'nii 7-6672
11028 SOUTH WEST HIGHWAY. Palos Hilla, DI. S74-4416

GEUKGE F, RUDMINaS
3319 So. LITUANIKA AVĖ, Tel: YArda 74138-1139

i

DR.LEONAO °EIBUTIS 
PŪSLĖStiR 

rROSTATojt CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
Vai. antrad. nuo 1—« po pietų, 

’ ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 
pfisę telef.: 775-2380

Naujas rez. tę|ef,t 44B-554S z

. DR.AYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., treciad, 
ir penkti 2-4 ir 6-8 vai. v ak. 'šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu įžulni 

pagal susitarimą.

Jau 2 amerikiečiai
! 7UVA RoApTiiftip

Irjomenės valdybos pirmininko 
į gydytojo Povilo Dambravos siū
lymu - susirinkimas vienbalsiai 
suteikė garbės -nario laipsnį nu- 
sipęlnusiems- kun, Anatųi Per- 
kumai, veteranui veikėjui Sta
siui Jankauskui ir ąmžinai ben- 
druomenės pąrepgiipiĮ šeiminin
kei poniai Janinai Klovienei. Su
giedota ilgiausių metų.

Veiklos apžvalgoje, pirminin
kas gyd. Povilas Dambrava ra
gino bendruomenę rauti- iš pa
grindų senus, ’atgyvenusius vei
klos būdus ir veikti, atliepiant 
’ laiko dvasią ir laiko reikala- 
.imus. .

zaniniame kare Rodezijoje žu- 
vęs amerikietis karys George 
William Clarke, 28.

Clarke, Rodezijos vien baltų
jų lengvosios infanterijoš narys, 
buvo nušautas susirėmime su 
juodžių nacionalistų partiza
nais. jis. 18 mėnesių ištarnavo 
Rodezijos kariuomenėje, jo per 
lenai persiųsti jo tėvams Kana
doje.

Gunars, Lazdjps. dalyvavimu. 
Daugelio akyse matėsi liūde-. 
šio ašaros. Koncertinę dalį at
liko muzikė Irena . Eberštain 
— vąrgopąis, venęzpliečių. gar
sus dainininkas Ramon Iriarte 
sugiedojo solo evengelišką

nezueloje jisai visas savo gy 
venimo žinias ir pasiryžimą' 
buvo atidavęs gyvenhno^tikro- i 
vei, kurio siekiai buvo labai 

T . 'dideli ir gyvenimo rėmai bu- gigsmę, o jo žmona N uja Inar 
te taip pat dainininkė, sugie- (Nukelta į 6 psl.)

4338-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MDDERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

< TIVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNĘRĄL HOlME' 

2533 W. 71st Street 
Telęt: GRovehill 6-2345-S

1410 So. 5Qth Avė., Cicero 
r Telefi: TOwnhall 3-2108-S 

/
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

* 
t

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY, HJLLS GEuiiVYčIA 

24*3 WEST Mrd STREET
8-§633 Ir. PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaroj ir 
Genė Oirishiv krautuvė - ‘

T.HĘ DAISY STORE 
zzię Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Taj. 499-1313

A odrausto perkrtuifymx 
ivairšvotftumv

ANTANAS VILIMAS

V f N G

T-?- »»■’»» -f 3« S”4 
«■ m W ■■ ........................ f ■■ ■ ,

SOPĮUGE BARČUS j
RAOUQ ŠEIMOS VALANDOS ,

VIm>« progrtmot H W0PA,

1490 kll. A. M.

nuo P

*4 oty.
I W •#*"*»<*
L 7159 ta. MAPLEWOOD AVE.

■* CHICAGO, ILV. 60629

Jisai ragino puoselėti vui( grįžti į Ryg£> oj paliktą ke- 
■ertybes, kurios lietuviams yra leivę atidavė teismui. Manomą, 
amžinos, pirmiausia gi ištiki- .kad jam suteiks tremtinio tei
sybė. savo tautai ir religijai seą. Visiems brangiems draugams Vidugiriams

: Jūsų vyrui, tėvui ir seneliui

A. 4, POVILUI MIRUS,

Chicagos

Laidotuvių 
SireK torių 
A asociacijos

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

! than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 

. erry-sąvinJr features in de
sign, materials and appli
ances can ėtil energy
needs by np to 5$ percent It 
has tire heat-eircnlatini

thrX<h ’th<' lbwer vęBtč 
warn' 14 mW then re-di«4 
the heated Mr b^ck into the

raiif the tftst ot 
pling our homei 
being proven by 

New York’s Long Island Sav
ings Bank, tts "Centenergy 
•W9 house was bųgt to demon
strate the many practical way* 
of conserving energy. The to
tal addlUnnąJ <fcęt of these 
lmpr6VFfiier*t* <ks approxl*

years through reduced exr

sulation within walls and-ceil
ing as well as in earthen berms;

tudes. energy-SMvtap »J?P^

The two HeatilaXor Fire
places’ re-cIrcQ]4U heated air 
back into the rpbfh. This fea
ture alone reveries the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de-

The fireplaces were suppHed

Fireplace, A OMSkHCf VM

gili ir tikra užųpjauta.
R. ir&'Mišauskai, 
J. čižauskas.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAM1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144Č So. ąUth Ave„ Cicero, ill. Phone: ULympic 2-1093

VALDO V 
VAITIEKŪNO 

knyga
“Lietuviu Tautos 
Reinkarnacinė

Vedą Žinyčią” 
visuomenei bus pristatyta, j 
š. m. birželių mėn. 3 d. 7 
v. v. šaulių Namuose — 
2117 \V, 43rd St., Chicago.

. w ... - J
Knygą galima įsigyti j 

QUESTAR PRINT., INC., 
VAL. KRŪMPLIS

' 5825 S. Western Avc.
Chicago, IH. 60636.

Tuo Įiačiu bus Išstatyta 
Reinkarnacinė ir Tautinio 
turinio dailės paroda.



Paskutinis atsisveikinimas
(Atkelta iš 5 psl.) 

vo per maži, kad sutalpinus 
viską, nes 
veržėsi per 
riu baigti

praktikinė veikla 
visus šonus. No- 
kunigo Reinfeldo 
žodžiais: visiems 

pergyvenimo laiko- 
yra reikalingas savo 
laikas džiaugsmui, 

liūdesiui, laikas dar- 
Mums

žmogaus 
tarpiams 
laikas, — 
— laikas
bui, ir laikas mirčiai.
kunigas Alfredas Gulbis pasi
liks visuomet, lyg buvęs drau
giškumo ryšininkas tarp mū
sų — ir kaimyninės broliškos 
latvių tautos.

A leksandra Vaisiūn’enė

dentų sąrašas. Tarpe kitų jame 
yra Nijolė M. Astra. Konstanci
ja A. Balta. Janė Borys, Wil
liam H. Noris, James J. Petro
nis, C.. A. Venckus ir Jonas A. 
Yucailis. ., ,v

— Mark J. Kosmmskas iš Kel
ly aukšt. mokyklos Brighton 
Parke gavo Daley Jaunimo fon
do stipendiją. Jis studijuos psi
chologiją Chicago State univer 
sitete. į

— Jack Talalas, vyresnės kar 
tos Amerikos lietuvis ir lietu
viškos spaudos rėmėjas, iš ša- 
vo kuklių pensininko pajamų į- 
teikė dešimkę Mašinų fondui. 
Antanas Slušnis iš Cicero įteikė 
$2 už kalendorių. Dėkui. .

— Sofija ir inž. Raimundas 
Mišauskai iš .Stone. Park, Ill., 
kiekviena proga, paremia^-1 skaii 
tomus laikraščius. Dėkuf'už $Q 
auką, atsiųstą pratęsiant prenup 
meratą. Dėkui šiaurės ■ yakartį 
priemiesčio tautieSui,? užsisa
kiusiam Naujienas ° viėneriems

Vilnius. Aušros Vartai ". . ‘ - •

— Stella O. Grabauskaitė ir 
Aleksandra T. Daugvilaitė bai
gė Daley (Southwest) kolegiją. 
Diplomų įteikimo iškilmėse da- metams, taip pat dėkui jo drau- 
lysavo miesto meras Michael gui, supažindinusiam jį su Nauv 
Bilandic. Paskelbtas garbės stu j ienomis ir padariusiam teigia-

.. ... ■ 
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* naujam skaitytojui

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 

su virs nurodytu 

prenumeratom 

mokesčiu.

(Pavardė, ir vardas)

(Tikslus adresas)

AMERIKOJE '
SLA. — jau 80 maty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip .SEPTYNIOS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tipmg rrarifimg, į ' z*

SLA —- didžiausia lietuvių fraternaHnė organizacija —• duoda gyvy- 
bės apdraudą ir ligoje pašaipi, kuri yrą pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 

. pagalbos pagrindo.

SLA — jau turi daugiau, kaip trie « puse milijono dolerių kapitalų, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100X0 
iki $10,000,00.

- SLA žŠ jaunimu! duoda. gera Taupomai* Apdraudę Endowment Ifr 
surance, kad jaunrnfli^ gautų pinigus aukštojo makalo stuffl- 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama'■ lietuvBkų KLUBŲ - ir draugijų na-

- rlams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ' . ■ -

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysft:

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001^

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
sus ir atitekant

NAUJIENOS tvirtai atari ir kovoj* už Lietuvos ir pavergta ttetaris Iderg. 
ueidamoa ir oeridMaaog į madėrtua su okupantais , ar jų IgaBo-

dėnienė — sekr., Ona Daškevi
čienė —ižd., Ignas Andrašiūnas 
kultūros reikalams. Skyrius gy
vai .reiškiasi visuomeninėj, pu- 

, litinėj ir kultūrinėj veikloj.
|' —Juozas Palionis iš Rockfor 
tlo, pčatęsrfatnas prenumeratą, 
athiuritė penkinę Naujienų pa
ramai. Po $4 atsiuntė Jonas Gri 
galiūnas iš Elizabeth, JŲ J7, ir 
Stepas L- Everiin Avenel,N J, St. 
Lungys iš Dearborn Heights, 
Mich., įteikė per A. Bukauską 
$2.Detroito tautietė užsisakė ‘N*’ 
3 mėnį tinkame$niaxn susipaži
nimui, todėl pavardės prašė ne 
minėti; Dėkui visiems.

% > * ■ - • ; ■ ■

• Stefanija Barmus įŠ Mąr- 
quette-Parko apylinkės gavo A- 
merikoš - pilietybę.

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

■ ............................. .... ....................—1 "

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

PEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFflS į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezdentas

2212 W- Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-

vajaus piu- | —Naujienų; gegužinė-piknikas 
siunčiamos I bus sekmadieni, liepos 17 d.,

mą įtaką. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra i 
susipažinimui 2 savaites hemo 
karnai pagal gautus pageidavi
mus arba atsiųstus galimų skąi 
lytoj ų adresus.. ■ ■ ' ‘ *

— Rašyt. Jurgis Gliaudą iš 
Los Angeles laimėjo^ Lietirvių Klevėlando apyl. pirmininku. 
Rašytojų Draugijos skelbto kon Valdybon jšrnikti bei perrii^i-

ti: Vį J^rifinas — vicepirm.,3?. 
Karalius —- sekr., S. Astrauskas 
— ižd., B. Gražulis - 
vaidovu, V. Biliūnas ■ _
mams, V; -Baicevičius —^socia
liniams-reikalams. ' - '

—Amerikos Lietuvių Tary
bos Klevelando skyriaus valdy
bapasiskirstė pareigomis: A. 
Rukšėnas. —- piirm., I. Bublienė,

kurso $250 už novelę apie .Vysk. 
M. Valančių. “Vyskupo -šešėly
je”. Dramai ir romanui premi
jos nepaskirtos. Premijų mece
natas yra žinomas kultūrinin
kas. ir knygų leidėjas1 dr. Jonas 
Lenktaitis. Vertinimo komisiją 
sudarė Alina Staknįenė, dr. Juo 
zas Girnius, Henrikas Kačins
kas, Vytautas. Volertas ir Leo
pardas Žitkevičius.

—- Marijos aukšt. mokyklą 
baigė 312 abiturienčių,, tarp ių, 
yra 14' nepraleidusių. nei vienos 
dienos laike 4 mokslo metų. Į 
tą skaičių įeina Lisa Gudelytė 
ir Šharon Gerlikaitė. -

— Southwest News-Herald 
įdėjo žinią, apie Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir jos pirm. dr. K. 
Bobelio liudijimą JAV kongre
so komitetui dėl Pabaltijo kra-' 
štu okupacijos ir okupanto pra
silenkimu su Helsinkio bei žmo 
gaus teisių nuostatais. ■ ?

tįstais. '

NAUJIENOS pataiko rises lietuvių detsokratinea grupes. Jų bendra instita- 
rijas ir remta visų lietuvių bendruoriua darbu* bei tikrina.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu daugumą Kata 
rikos ir poltinių nfuzijų laikais. Jos yra visiems 
ir reikalingos, net būtino*. Ne veltai, gerose draugija 
nas yra mada. Lai ta mada tampė jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vaja 
■delbdama platinimo vajų kreipi 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užn£ 
Suodine tolimeėniems darbams 1 

p pat pavergtos Lietuvos ir joi 
cariškų reikalų renesaMau
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metama — F«el mrtų — $1*JB, 

trim* mėn. — $830, vienam mėn. $X0C. KHuao JAV vtataaa metama 
— $26X0, putei metų — $14X0, vienam mėn. — $230. Užaienlue- 
«« — $31X0 metams, fudpafinlmul dun&seu aevrity eemekaaeL

Prašomi naudoti žemiau esančią atkarpą.

naui

Jaus komtaija JubUtajinių metų proga 
[ l vtaua lietuviu* pasekti Hetuvttoa 
numeruojant Naujienas tikrin atidaryti

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, DL 60608

iv

Q Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, lubfliejinto

f~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARĖ® IR VARDAS —--------------------------------------------------

ADRESAS

Polonia Grove prie 49-tos Jr 
Arceh Aye^_ Tarp kiltį pfleniko 
įvairunuį bus šokių konkursas. 
Visi" kviečiaini dalyvauti'. |

- • - ? \
— J. Malskis perrinktas LB

—J. Augustaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų. varžybos. 154 p«l. .$3XX>. 
Naujai pasirodžiusi e j i autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepf. Lietuvos laikotąrpį nuo 
T926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ul
timatumas Lietuvai ir jo pasė
kos. Galima gauti'NAUJIENO
JE, prisiuntūs $3.00 ir $25 cen
tus pašto išlaidoms.

* SEKTŲ apartment u puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
me jf ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

^3 BUTAI ir biznis., gera transport 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje; Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTIFmedinis. $12.000.

švietimo 
parengi-

tis —. vicepirm., inž..A. jPautię- 
nįus ir. J. Malskis — sekr., K;

Stasys šSmoliūnas," Detroit;

riaūs pirimmhku. Valdybon pėri 
rinktas: Kazys’Daugvydas ir Jo- 
nas šepetys — vicepirm., Juo-

Tatarūnas—ižd. j

— ALT S-gos Chicagos. sky
riaus valdybą sudaro: Adolfas 
Švažas — pirm., - Donatas Stu- 
kas—vicepirmJ, Genovaitė Mal;

T"

2608 West 69fh SU<3diago, m. 60629 * TeL Y^A 5-278?
Didelis pasirinkimas gerta rOšįet tyalriu pįe0^ ; j; 

MAISTAS Ii EUROPOS SANMUŪc^T.? • T

• ’ -y f

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

: 3333 So. Halsted Ft, Chicago, IIL’60608. — TeL 254-3328 '

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. 1 •

Juozas Kapaėlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

* Juozas Kapažlnslcaa, IŠEIVIO DALIA. AtsiminlmaL Heivto Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaustai iliu
struota. 300 P«L Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. NaudakluoM. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L $130. Yra taip pat 
Uversta 1 anglu kalbą.

M. Žottonko, SATYRINtS NOVftLtS. Genialaus tusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi, kaina $2. , (

D. Kuraitis, K ELION 8 | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. A»

Prof. P. Pekertdh, KRYilUdefŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuot* irtorinė stadija »pio prtta likimą. 
Kaina 32.

Vincą* lamaltH- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAtAlWS.

Ke ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60666 

•HllantaM tarto ralaetamb arta utaakanf palta Ir pffdodoof 
Mcf ar P*"*d*»t porUMa.

1 Ct'Suvalkiežių dėmesiui ?
' Jono Valaičio parašyta ir iš

leista apysaka ; “Jaunamartė” 
Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūki 
ninko sodyba, jo būtis su vestu
vinėm apeigom- dainom ir kt. 
Gaunama adresu: Jonas Valai
tis, 1822 S. 49 Avenue, Cicero, 
60650. Te!.: 652-0312.

Kairia su persiuntimu paštu 
.$3.75. J • " ' • (pr.)

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

SKELBIMAS

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquett 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng 
tas beismantas, garažas. $32.000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atsk 
ri nauji gazu šildymai, platus skly 
pas, 2 auto mūro garažai Marquett 
Pąrke. $43.900.

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

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

s ■ • Muz. A. Jurgučio pianino 
klasės mokinių koncertas. įvyks 
birželio 5 d. 3 vai. Jaunimo cen
tre; Prašomi atvykti. A. Jurgu
čio tel 471-0985. (pr.)

. TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

I Namai pardavimui:

r S'MEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Apyl 66 ir Mozart.

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

; 5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

T EMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

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

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

-. r Naujos telefono kainos

IHinois Komercijos Komisij'a 
potvarkė, kad telefono kainos 
beturčiams ir- seniems Chicagos 
srityje-būtų sumažintos,. y tuo 
pačiu leido Illinois Bell Tele
phone kompanijai pakelti teie- 
fono.kairias.* Centre ir WATS 
biznieriams ir UŽ tolimos dis- 
■tanęijos.. skambinimu iš tele
fono . būdelių. Tuo būdu kom
panija galės gauti metinių pa
jamų$8,96 milijonais daugiau 
arba 8.1 nuošimčius pageidautos 
:$jl0 milijonų sumos.

Komunistai gresia paimti 
t katalikiškiausią Italipą 
j - ? ?.v jg ■ - '
I’ ROMA: -ų 'Ketvirtadienį pa
skelbti apklausinėjimų duome
nys" parodė, kad Jei rinkimai 
būtų pravedami dabar, tąi nuo
lat didėjanti komunistų partija 
pirmą kartą pokarinėje istori
joje pralenktų ilgus metus do
minavusius krikščionis demo
kratus. Žurnalas Panorama pra
neša, kad anketa (poli) parodė, 
kad tokiuose rinkimuose komu
nistų balsų padaugėtų 1.8 nuo
šimčiu ir iš viso gautų 36.2%, 
p krikščionys' demokratai gautų 
35.4%, tai yra 0.8% mažiau. 
Socialistų partija, kuri dauge
lių klausimų dedasi išvien su 
komunistais, pasiliktų be paki
timų 0.6%^

HELP WANTED — MALI
Darbininkų įtaikia

DIE SETTER 

EXPERIENCED ON PROGRESSIVE 
DIE & AUTOMATIC FEED 

, COMPANY BENEFITS 
C. J. B. INDUSTRIES, INC. . , 

‘31’bI NORTH ELSTON 
‘ > 267-2794.

EXPERIENCED CUTTER
i ą ! ..<■rr“ ' ■ -«* -• —
To work on safety clothing. 
Near’ North Side air conditioned 

shop. Excellent transportation.
Permanent AU benefits.

787-1156

MISCELLANEOUS 
tyafrOa Dalykai

, Įvairi apdrauda — INSURANCES 

BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam 
niinmiriinkusr

4243 W. 63rd St, Chicago
” / Tel. 767-0600.

' NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Tdefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

REAL ESTATE —- OUT OF TOWN 
z Nuosavybės 'kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regionai Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
52S8775

Didžiausios kailių

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBRS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublIc 7-1941

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant — Healer & Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

I 1037 West Owing Pt. Chdago, Hl. 
For appointment call 871-8528

North

fu vlealstelį 
Itetavt tadUnlTiką 

Chicagoje

NORMANĄ

263-5826 
(įstaigos) ir, 
677-8489

all smokes

• « MAUJHMM, OMCANO HA.— Tuaaday. M^r £1, ItlT
i, .. * ’ dr

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
tymai ir kitokį blankai

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

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.

• Spalvota TV. šildomas maudymo

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

BEST THINGS IN LIFE

Igail Frank Zapolta

GA 4-8654

IT*rt

INtUtAMCf 
v

State Farm life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcUr Av*. 

Chicago, III- 60631. T< YA 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATAI

SKAITYTI "NAUJIENAS"

v


