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SUSITARI

iki Arabų smiltynų Azijoje ir

prekybą su minėta valstybe, onenaudai. Ja-

•if
pareiškė, kad jis pasiryžęs nuo- 
ankstyvo pavasario pradėti'

daržais ir žaliuojančia žeme.
Faisal, kuris Saudi Arabijoje

tipą, kad . užsienyje . perkama tvirtina, kad smiltynus bus' ga- 
nafta yra žymiai brangesnė, to- Įima paversti žydinčiais sodais,
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WASHINGTON,. D.C. — Ame
rikos gazolino bendrovės, nepri- 
silaikydamos nustatytų energi
jos kainų kontrolės, pakėlė kai
nas gazolinui, tuo nelegaliai už-

dėl ir jos pakėlė kainas.
Prezidento - paskelbti nuosta-

JAPONAI PASIŽADĖJO SUMAŽINTI DIDELIUS 
PREKYBOS BALANSO SKIRTUMUS

su Uganda
WASHINGTON. — Pasikeitus

NETEISĖTAI PAKĖLĖ KAINAS VIRŠ PUSANTRO BILIJONO DOLERIU 
PREZIDENTAS IMSIS PRIEMONIŲ DIDE

LIAM PELNUI SUVALSTYBINTI

dirbdamos virš pusantro. bilijo- j Princas Mohammed el Faisal 
no dolerių.

Bendrovės sako, kad nafta ir
degalai pardavinėjami žymiai plukdyti ledus iš Pietų Ašigalio 
brangiau, negu reikia. Jos tvir- . . .
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PREZIDENTAS CARTER IR JAPONIJOS PREMJERAS OHIRA ILGAI TARĖSI
Saudi Arabija išnaudos 
Antarktikos ledų kalnus 
JEDDAH, Saudi Arabija. —

tai leidžia bendrovėms- pakelti ’ yra svari asmenybė - Islamo 
kainas iki 9%. Geriau, kad josiUniios banku- direktorius, paša-, 
pakeltu tas kainas-6-arba 7 pro* į k®’ ledli kalnas §ali duoti 
centais; bet.'jei negali-išsiversti, ivandens 22 kartus daugiau negu 
tai gali pakelti kainas net iki i ^do u?ė-
9%. -Bet bendrovės, nesilaikyda- j Parplukdytas Antarktidos le
mos susitarimo, gazolino kainas das yra per amžius nusistovė- 
iškėlė 35%. Prezidentas prašo | jusio ledo švariausias vanduo. 
Kongresą visą tą didį pelną-pa- Jungtinių Valstybių, Europos, 
skirti valstybei, naujiems tyri-Į Egipto bei Libano ekspertai 
nėjimams vesti. Be to, jis nori, 
kad tos bendrovės,;* he pagrindo

pripažįsta, kad toks planas yra

Komunistinėje Kinijoje, kaip ir sovietinėje Rusijoje, gegužės 1 dieną 
valdžia parodo karišką savo galią.BRITAI VAKAR GAUSIAI RINKONAUJA PARLAMENTĄ

i-

ABI PUSĖS GYRĖSI LAIMĖJUSIOS
DAR NESUSKAIČIAVUSIOS BAI

LONDONAS, Anglija. — Va 
kar, gegužės 3 dieną, britai rin-

IWKIMUS, 
LSŲ

Vamzdžiu rūdijimas 
stebina inžinierius

I WASHINGTON, D.C. — Vei- 
I kiančių atomo krosnių tikrini
mas nustatė kelis naujus trūku
mus, kurių niekas nesitikėjo.

mažu pradėtų mažinti kainas ir 
grįžtų prie anksčiau buvusių 
kainų Prezidentas yra- įsitiki' 
nęs, jog tai esąs vienintelis ke
lias grįžti prie normalių kainų.

Tyrinėja sniegui išvežti 
sąskaitas '......

CHICAGO, 111;. —; Cųpk . Ap
skrities _■ prisiekusieji teisėjai, 
prokuroro padedami, pradėjo 
tyrinėti sniego audros metu ap
mokėtas sąskaitas. Teismas nori 
tiksliai nustatyti, ar reikėjo są
skaitose pažymėtas sumas mo
kėti. .

Dėl šių sąskaitų Chicago] e 
kilo didelis triukšmas prieš pa
čius rinkimus. Tada buvo tvir
tinama, kad išmokėtos žymiai 
didesnės sumos negu reikėjo. 
Auditoriai tikrino sąskaitas ir 
kelias jų atmetė, nes neatrodė, 
kad tos bendrovėlės savo mažo
mis mašinomis būtų galėjusios 
tiek sniego vežti.

Sąskaitas tikrina ir federali
nės valdžios atstovai. Federalinė 
valdžia pasižadėjo apmokėti da
lį sniego audros padarytų nuos
tolių. Dabar sąskaitas pradėjo 
tikrinti Cook apskrities prisie
kusiųjų teismas.

RUOŠIA PLANĄ ATEI
NANČIŲ METŲ SNIEGUI

Vasara dar neparodė savo ga
lios, bet naujas miesto meras jau 
pradėjo ruošti planus ateinančių 
metų sniegui. Ji nenori, kad ji 
pati būtų taip kritikuojama, 
kaip ji -kritikavo Bilandiką.-----

KALENDORfiLIS
Gegužės 4: Monika, Florijo

nas, Mintautė, Beržas, Geidvilis.
Saulė teka 5:45, leidžiasi 7:25.

Saudi Arabijos apskaičiavir (]ęa nau ją parlamentą, kuris tu-
mais,. ledų kalno perplukdymas 
iš Antarktidos iki Azijos kran
tų kainuotų apie $100 milijonų, 
o Saudi Arabijai jau reikia 500 
milijonų tonų vandens kiekvie
nais metais.
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Organizuos švietimo 
ministeriją

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų komitetas nutarė 
įsteigti atskirą švietimo depar
tamentą. Iki šio meto visus 
Amerikos švietimo reikalus 
tvarkė Sveikatos departamento 
sekretorius. Visi žino, kad tai 
buvo sudėtingas departamentas. 
Jis apimdavo įvairius sudėtin
gus skyrius, bet taip buvo pa
daryta prieš šimtą metų, ir visas 
reikalas taip buvo tęsiamas.

Dabar Kongreso komitetas jau 
ryžosi atskirti sveikatos ir socia
linės apdraudos reikalus nuo 
švietimo reikalų. Dar nežinia, 
ar Kongresas pritars komiteto 
pasiūlymui, bet reikia manyti, 
kad klausimas bus viešai svars
tomas. Jau anksčiau buvo siū
lyta atskirti švietimo reikalus 
iš Sveikatos departamento, bet 
Kongreso nariai nenorėjo daryti 
bereikalingų išlaidų. Galimas 
daiktas, kad dabar jie pakeis 
savo nuomonę. Tvirtinama, kad 
prez. Carteris taip pat pritaria 
švietimo reikalų išskyrimui iš 
Sveikatos departamento.

Kalifornijai gresia didis 
žemės drebėjimas

rėš valdyti kraštą penkerius 
metus. Diena dar nebuvo pasi
baigusi ir balsai nesuskaičiuoti, 
bet abi pusės gyrėsi laimėjusios 
rinkimus.

Pirmą žinią apie laimėjimą 
paskelbė darbiečiai. Jie vadova
vosi žmonių nuomones apklausi- 
nėjančio instituto duomenimis. 
Institutas tvirtino, kad laimės 
darbiečiai, nes jie pajėgė stabi
lizuoti svarą ir atgaivinti užsie
nio prekybą. Pagyvėjus preky
bai, atgijo visas krašto ūkis. 
Konservatoriai, ilgus metus val
dę kraštą, nepajėgė to padaryti.

Konservatoriai apie vidurdie
nį vakar paskelbė, kad nauju 
krašto premjeru bus Maggie 
(Margaret) Thatcher, konserva
torių partijos vadė parlamente. 
Iš didesnių miestų apylinkių 
atėję balsai rodo, kad daugumą 
gaus konservatoriai. Thatcher 
būtų pirmoji moteris premjerė 
Didžiojoje Britanijoje.

Konservatoriams nuotaikas 
sugadino James Callaghan, pra
nešdamas, kad Valijos gyvento
jai gausiai balsuoja. Valijoje 
gyventojų daugumą sudaro dar
biečiai.

Atomo sutartis 
kelia ginčus

NEW YORK, N.Y. — Jau 
niai pradėta ir iki šio meto dar
nepasirašyta strateginių atomo 
ginklų sutartis pradeda kelti

se-

LOS ANGELES. — Yra 50% 
galimybė, kad įvyks didelis že
mės drebėjimas ateinančių 10 
metų bėgyje, perspėjo Kalifor
nijos universiteto seįsmografi- 
jos stotis, kurios direktorius
Bruce Bolt yra ir Kalifornijos;JAV nuolaidų. 
Seisminės komisijos narys.

» "
Dabar numatyta, kad penkioli
ka ątontu Krosnių turi surūdiju
sius * amzdžius.

Geriausieji inžird- ' 1 staty
dami krosnis, b’" parinkę ge- 

raelio premjeras Beginąs, būda-. • riausius vamzdžius, o dabar nn- 
mas dėkingas Amerikai už įtiki- ; statyta, kad tie genausip’ nėra 
nimą Egipto, kad taikytųsi su .J pakankamai geri, "ainzdžiais 
Izraęliu. dabar jau bando įsaki- | bėga atomo nuodais apkrėstas 
nėti Amerikai, ką ji turi daryti (vanduo, 
su palestiniečiais. Patys izraeli
tai nerado bendros kalbos su 
Palestinoje šimtmečius gyvenu
siais arabais, dabar pyksta ant 

j Amerikos, kad ji davė Įvažiavi
mo vizą vienam palestiniečiui.

Amerika nori išsiaiškinti, ko 
iš tikrųjų palestiniečiai nori, 
kad vėliau galėtų siekti taikos 
su Izraeliu, bet Beginąs taikos 
nenori. Jam nepatinka, kad įsi
leido palestinietį į Ameriką 
trumpam vizitui. Išsiaiškinus 
priežastis, gal pačiame Izraelyje 
nustotų sproginėjusios bombos 
ir nukentėtų mažiau visai 
kaltų žmonių.

Beginąs1 norėtu įsakinėti 
Amerikai

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz-

t III
susirūpinimo ne tik specialistų Į kj 
tarpe, bet ir platesnėje visuo- 
menėje. Susidaro įspūdis, kad 
su rusais vargu bus galima su
sitarti, nes pasibaigusi, bet galio
janti sutartis rusams yra nau
dingesnė, negu naujai ruošia
moji. Rusai neskuba, jie laukia

— Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad dabartiniu metų Rytų Eu- 
ropoje rusai tur^,. karo jėgų 
persvąrą. . , .J JB

ne-

WASHINGTON, D.C. — Nau
jai išrinktas premjeras M. Ohira i 
šiltai buvo priimtas Baltuose I 
Rūmuose ir ilgai tarėsi su pre- j 
zidentu Carteriu įvairiais abi .
valstybes liečiančiais klausi- sąlygoms pačioje Ugandoje, ma
inais. Svarbiausias klausimas, i noma, kad šiomis dienomis bus 
liečiantis Japoniją ir JAV, buvo 1 panaikintas uždraudimas vesti 
prekybos reikalai. Prekyba tarp prekybą su Uganda. Diktatoriui 
abiejų valstybių buvo gyva ir Idi Amin pradėjus savavaliauti, 
tebėra gyva, bet prekybos ba- Kongresas uždraudė bet kokią 
lansas buvo JAV 
ponai parduodavo amerikiečiams . Valstybės departamentas pa
žymiai daugiau prekių, negu skelbė embargo. Dabar jau pa- 
pirkdavo pas amerikiečius. Su- ruošti visi dokumentai tam už
sidarydavo amerikiečiams ne- , draudimui panaikinti, 
naudingas prekybos balansas, ■ Uždraudimas prekiauti bus 
kuris kenkdavo dolerio perka- panaikintas, bet kuri laiką jo- 
majai galiai. Prezidentui Carte- kios prekybos su Uganda, grei- 
riui pavyko įtikinti premjerą čiausia, nebus, nes dabartiniu 
Ohira, kad šitas reikalas turės metu Ugandos iždas tuščias, 
būti išspręstas. Ohira pasižadėjo į Praeis daug laiko, kol pavogti 
imtis visų priemonių prekybos turtai, arba bent jų dalis, bus 
balansui išlyginti.

Amerikiečiai noriai perka Ja-
surasti ir grąžinti į valstybės iž
dą. Amerikos pramonei reika- 

ponijoje gamintus automobilius, įžaliavų yra Lgandoje. be. 
naudojančius mažiau gazolino. Į P*™_ J"°JganiZUOti jų
ir įvairius elektronikos priėMI-Į

i sus, kurie Japonijoje yra žymiai 
pigesni.

Pradžioje reikalas buvo ap- Į 
tartas prezidento ir premjero 
Ohira, bet tuojau klausimą pra
dėjo nagrinėti Japonijos ir Vals
tybės departamento skirti pa
reigūnai. Japonai pasižadėjo 
Amerikoje pirkti žymiai daugiau 
sojos pupelių, kurios japonams 
yra būtinos ne tik maistui, bet 
ir pramonei.

Be to, plačiai buvo aptartas ir 
gynybos klausimas Tolimuose 
Rytuose. Savo laiku jį lietė Ki
nijos 
dabar 
tartas 
tartis 
modernių ginklų, bet tarptauti
nei padėčiai besikeičiant, taikos 
sutarties suvaržymai gali būti 
atleisti. Vicepremjeras Tengas 
savo laiku pareiškė, kad Kinija 
nesipriešins, jei taikos sutarties 
suvaržymai bus pakeisti.

Karo pabaigoje Japonija buvo 
Azijos tautų didžiausioji pabai
sa. Japonai veržėsi i Pietų Azi
jos salas ir nepriklausomas vals-

— 40.000 Kambodijos karių ir j tybes. Japonų karo jėgos buvo 
sumuštos, o Japonijai padiktuo
tos gana griežtos taikos srlygos. 
Japonija tapo mikado valdoma 
demokratine valstybe. Japonija 
negalėjo sudaryti pavojaus Azi
jos valstybėms. Dabartiniu metu 
Azijos valstybių pabaisa tapo 
Sovietų Sąjunga. Kinija ir Ja
ponija norėtų gintis nuo sovie
tų karo jėgų. Noras gintis nuo 
Sovietų ekspansijos artina ko
munistinę Kiniją ir Japoniją. 
Japonai nori atgauti karo metu 
rusų pagrobtas salas, o kiniečiai 
bijo, kad sovietų karo jėgos ne- 
įsiveržtų į naujas Kinijos šiau
rės sritis. Kinija neturi moder 
nių ginklų, bet ji turi pakanka
mai karių, kurie gali pristabdyti 
geriausiai ginkluotą, bet sveti- 
mon žemėn besiveržiančią ka
riuomenę.4 Japonijos pramonė 
gali padėti kiniečiams ne tik

• apsiginkluoti, bet ir’ gintis nuo

reikalingas krosnims 
vėsinti. Dabar teks daryti ki
tus vamzdžius.

Prancūzijoje reiškiasi 
bombomanija

PARYŽIUS. — Prancūzų tar
pe anksčiau kartkartėmis būda
vo numesta kokia namų darbo 
bombikė, bet dabar prasidėjo 
tikra 
ėjusį 
žiaus 
kaip
ma, kad tai naujas anarchistų 
darbas.

“bombomanija”. Vien pra- 
trečiadieni įvairiose Pary- 
vietose surasta daugiau 

tuzinas bombų. Spėlioja-

Priežastis galėjo būti nedarbo 
padidėjimas. Sprogimai įvyko 
elektros įmonėio. policijos sto
tyse, darbo ieškojimo biure. 
Žmonių aukų nebuvo, bet me- 
džiaęp’nių nuostolių pridaryta 

i nemažai.
atomines ____________

Įsakymas uždaryti 
tris krosnis

MIDDLETOWN, Pa. — Paga
liau atėjo oficialus įsakymas už- Į 
daryti tris likusias 
elektrai gaminti krosnis. Viena 
jau anksčiau buvo uždaryta, kai 
pradėjo veržtis apnuodytas van
duo iš vieno vamzdžio plyšio.

Krosnys bus uždarytos, bet 
kyla klausimas, iš kur šios apy
linkės gyventojai gaus namams 
ir pramonei reikalingą elektrą. 
Visi pripažįsta, kad atomu varo
mos krosnys yra pačios paran

kiausios. jos gamina pigiausią 
elektrą. Jų elektra būtų ir svei
kiausia. jeigu neskaityti blogai 
prižiūrimos vienos krosnies ir tų Libano zoną, kurioje įsitaisė 
supleišėjusio vandens vamzdžio.

jaunimo įsileisti į Tailandą ir 
maitinami specialiai aptvertoje 
ir silpnai saugojamoje stovyklo
je. Jei pabėgusieji sugaunami, 
tai vėl vežami į stovyklą.

— Izraelio pajūrio sargai die
ną ir naktį labai atidžiai saugo 
visą pajūrį. Joks laivelis nepa
siekia krantų nepastebėtas.

— Izraelis apšaudo plačią pie-

vicepremjeras Tengas, o 
klausimas galutinai ap- 

su M. Ohira. Taikos su
draudė japonams turėti

L . Tuo tarpu Brežnevas vis dėlto 
'nori sutartį pasirašyti, nes jis 
•bijo, kad vilkinimas gali nuvesti 
prie atominių ginklų karo, ku- 
ris išgriaus visą komunistinę 
sistemą. ? b

— Iš Sovietų Sąjungos pabė
gęs ir gavęs teisę gyventi Di
džiojoje Britanijoje rusas prašo 
leisti jam grįžti į Rusiją.

palestiniečiai. Jungtinių Tautų 
kariai nepajėgia tos zonos ap
ginti nuo besibraunančių pales
tiniečių.

:,ęy-

— A. Ginzburgas, vietoj Iz
raelio, norėtų nuvažiuoti į Va
karų Kanadoje esantį sentikių 
vienuolyną.

fgSgįssala

— Cook apskrities prisieku
siųjų teismas nustatė, kad ne 
buvęs meras Bilandic samdė 
sunkvežimius sniegui iš Cftica- 
gos išvežti, bet jo skirti pareik 
gūnai.

•f-

•kasimą ir išvežimą.
Dabartiniu metu Ugandai bū

tinai reikalinga pagalba karo 
I metu sužeistiesiems, alkaniems I
I ir ligoniams. Reikalingi ir vais- 
j tai. Amerikos vyriausybė pra
dėjo ruošti siuntinius. Pradžioje 
Ugandą pasieks būtiniausioj! 
pagalba, o vėliau bus pradėta 
prekyba.

Gen. Meyer — JAV 
štabo viršininkas

leitenantą

generolą 
visi duo-

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas • Carteris pasirinko ir 
paskyrė JAV kariuomenės štabo 
viršininku generolą 
Edward C. Meyer.

Prezidentas jauną 
pasirinko todėl, kad
menys rodo jį esant gabiu, ener
gingu ir apdairiu kariu, turin
čiu organizacinius gabumus.

Prezidentas prašo Kongreso 
komitetą patvirtinti parinkimą 
50 metų amžiaus kario tokioms 
atsakingoms pareigoms. Tvirti
nama. kad tiktai gen. McArthur 
buvo toks jaunas tokioms pa
reigoms. Nepatenkinti vyresni 
ir aukštesnio rango kariai, bet 
jie pasiruošę klausyti naujo šta
bo viršininko.

— Šveicarijos policija žino, 
kari žei evy- vra nepaprastai 
daug sovietu šr. ■,ų. Iš Ženevos 
rus-'; uncia agentus i kitas 
valsivoes.

— Poetu pagarsėjęs A. Ginz
burgas nuvyko pas A. Solženy- 
ciną, kad galėtų pas jį praleisti 
kelias dienas ir išsikalbėti.

— čikagiečiai plačiai komen
tuoja Jūratės K. Tautvilaitės 
pasirodymą Naujienų 65 metų 
sukakties bankete.

sovietinės ekspansijos.
Atrodo, kad premjero Ohira 

vizito metu buvo paliesti ir Azi
jos valstybių gynybos reikalai. 
Šiuo klauikifriū laukiamas plates
nis pranešimas.

ĮEIS
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Atviras laiškas St Petersburgo “Turistui”
Lietuvių Klubas St. Petero-i pasikviesti kitų organizacijų? 
irge mielai laukia turistų — *Bet ji ir neuždraudė prisijungtiburge mielai laukia turistų — 

svečių ir visada linksmomis 
“katutėmis” juos sutinka. Kiek* 
vieną sekmadienį pietų metu, 
ats’lankiusių svečių pavardės 
iššaukiamos ir su lietuvišku vai
šingumu ir pagarba svečiai pri
statomi ir supažindinami su 
klubo nariais. Daugelis tokių 
svečių atsdanko ir klubo kultū
riniuose parengimuose. Vienas 
iš jų atsilankė ir į Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties mi
nėjimą. Tai buvo neeilinis sve
čias. Svečias su "Turisto” kau
ke — kodėl I ne? Gali būti sve
čias, jei jis taip nori ir "incog
nito”.

Gaila, klubas (šį kartą Vil
niaus universiteto 400 metų mi
nėjimo komitetas) negalėjo jo 
nei pristatyti, nei pasveikinti. 
Užtat jis (turistas) ne žodžiu, 
bet ištisu Naujienose (Nr. 91, 
š.m. balandžio 20 d.) straipsniu: 
St. Petersburg, Fla., Alma Ma
ter Vilnensis (1579-1979) “pa
sveikino” ne. tik minėjimo ruo
šėjus, programos dalyvius, bet 
užkliuvo ir už klubo valdybos, 
narių, salėje iškabintų paveiks
lų ir pradėjo ieškoti “dingusio 
rankšluosčio”.

Savo straipsniu, prisidengęs 
Turisto kauke, save pristatė' žy
miu patriotu, dideliu meno ir.

kyje scenos, dešinėje pusėje, ant 
■ienos kabančiame Vytauto Di
džiojo 500 metų atminimo gar
bei sukurtame paveiksle aiš
kiai tarp daugelių pastatų, susi
jusių su Vytauto vardu, buvo ir 
Vytauto Didžiojo Kauno uni
versiteto pastatai. Dęja, Tamsta 
ten matei tik “dominuojančias 
raudonas spalvas”, o ne, kaip ra
šai, “logiško pratęsimo liudinin- 
ką”. Sutinku su Tamstos nuo
mone, kad, gal būt, ji Tr “persi- Į 
stengė” rodydama Kapsuko uni- j 
versitetą su aplink apstatytais. 
bolševikiniais dangoraižiais. Ga
lėjo ir be to apsieiti. Tokiu at- ! 
veju tektų Rengimo komitetą ■ 
kaltinti, o ne jo skirtą skaidrių 
demonstruotoją blokšti skambiu 
ir aiškiu iš auditorijos balsu 
“Gana propagandos”.

Nenoriu ir negaliu užginčyti, Į 
kad ten nebuvo “propagandos”. 
Bet, mano nuomone, visa tai 
buvo atlikta ne iš blogos valios, 
o per neapsižiūrėjimą. Ir tas 
įspėjantis, “aiškus, garsus” bal
sas “Gana propagandos” galėjo 
kantriai palaukti minėjimo pa
baigos ir savo misiją atlikti ra
miu išsiaiškinimu ar įspėjimu 
su minėjimo Rengimo komitetu. į

Vienas dalykas mane stebina, 
teto vaizdų rodymo ekrane ir nors Tamsta, kaip sakaisi, esi 
aiškinimo, Tamstai j skaudžiai ■ “turistas”, turi fenomenišką at

mintį, žinai visus klubo užkuli- 
sus ir kampelius; išvardini pa
vardėmis nuo jauniausio iki se
niausio, kažkokiu “coincidence” 
sutapimu, aiškiausiai girdėjai 
balsą iš publikos “Gana propa
gandos”, bet jokiu būdu negalė
jai žinoti, ar neprisiminei, kas 
buvo tas pranašas — didvyris, 
drįsęs viešai nutildyti “propar 
gandą”. Paprastai tautoje did-j 
vyrių nei darbai, nei vardai nėra 
nei slepiami, nei maskuojami. 
Jų nesigėdinama, bet jiems tei
kiama garbė ir pagarba: jie pa
renkami šefais, jų vardais krikš
tijąs! organizacijos, jų vardais 
vadinasi vieši kultūriniai pasta
tai, muziejai, jiems statomi pa
minklai. Šviesa nebijo tamsos. 
Šiuo atveju judu du, kaip susi
tarę: ir straipsnio autorius, ir 
vakaro didvyris likote “incogni
to”. Ir dar, kas 'svarbiausia, 
straipsnio -autoriaus buvo ten
dencija teisinti “pranašišką, 
įspėjantį balsą” su tiesa prasi
lenkiančiomis p r i e m onėmis: 
“užbaigė tą nelemtą Kulbokie- 
nės darbą: prie jos pribėgusi A. 
Kamiene sustabdė vaizdų rody
mą”. Argi? Mačiau Vilniaus 
vaizdus, stebėjau ir p. V. Kul- 

$ bokienę, skaidrių demonstruo- 
į': toją. Bet, kad būtų pribėgusi p. 
t< A. Kamiene ir sustabdžiusi 
j vaizdų rodymą — turiu pripa- 
*• žinti, — nepastebėjau. Vieną tik

kitoms organizacijoms. Pakanka 
paminėti vieną — ALTos valdy
bos narę p. O. Galvydienę.

Toliau krenta aukomis pro
gramos atlikėjai ir meninės da
lies išpildytojai. Straipsnio au
torius juos apibūdino iš “antro 
galo — aukštyn kojom”: kurie 
yra jam pakeliui ūr prie širdies 
— tuos kelia j padanges, kurie 
ne — tuos gramzdina į gelmes. 
Tendencingos ir neobjektyvios 
kriitkos aukomis tapo du: Liet. 
B. Apygardos pirmininkas p. K. 
Gimžauskas ir muz. A. Matei
ka, kuris autoriaus išvadinamas 
“farsininku” ir vakaro “nupigin- 
toju”, neišlaikiusiu “rimties”. 
Man atrodo, mielas “Turiste”, 
atleisk už atvirumą, — ne muz. 
A. Mateika iš vakaro padarė 
“farsą” ir “nupiginimą”, bet šią 
muz. A. Mateikai segamą etike
tę pilniausiai galėtum užsika
binti sau pačiam, tada pamaty
si savo straipsnį tikroje šviesoje.

’ Eidamas prie trečios dalies 
minėjimo — Vilniaus universi-

§

vienintelė lietuvaitė, išlai-

Man pataria balsuoti
Prelatas Jonas Bal kūnas, atsi-!tuš. Del praeitų “rinkimų” kelta 

menu, savo laiku atvažiavęs į f metus ėjo ginčas. Jis dar if Šian- 
Chicago, mums pasakojo, kad I dien neaiškus, kaip galėjo bal- 
turime įsteigti .Lietuvių Bend-1 suoti žmonės, kurie nebuvo,

■ -1 '

X-.#?!

■■

aiškinimo, Tamstai 
užkliuvo vaizdų demonstruoto- j 
Ja ir aiškintoja p. Ū. Kulbokie- 
hė. Ji’ “perdaug jų rodė”, “neiš
vengė j nepageidautinų reiški
nių” kartojo < “jaut rodytus vaiz- 

teatro kritiku,, politiniu veikėju, dus”,’.“klaidžiajo po architektū- 
. . ~ A — viską riniūs stilius”,, iš neišmanymo 

kituš1 mokančiu ir .1 darė . “neįprastus šuolius”, “pasi- 
i”. ■ metė”, ir pagaliau iš *‘19 am. nu- 

Ne su pagarba. ir objektyvia šoko į šių-dienų sovietinį Kap-
' suko universitetą” , (Argi šiomis 
okupacinės priespaudos dieno
mis yra įmanomas, kitoks,, kaip

visuomenininku, žodžių
žinančiu,
smerkiančiu "profesoriumi

kritika palietė Vilniaus univer
siteto 490 metų ^minėjimo eigą, 
bet jau straipsnio pradžioje pra
dėjo “kritikiioti” Minėjimo ren
gimo komitetą,kurio pagrindu 
ir avangardu • buvo Lietuvių 
Bendruomenės Floridoje Apy
garda. Kodėl ji merado reikale

»

-miršo, kad Vytauto Didžiojo 
Universitetas buvo tąsa Vilniaus 
universiteto”. Atrodo, kad ir 
Tamsta būsi pamiršęs, nes prie-

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., , Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuviu

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanika* taisymo ir priežiūras deperiamente

JEAN VANCE, Cicero, Ill. yra 
kiusi egzaminus, gavusi Laidotuvių direktorės titulą ir dir
banti savarankiškai. Ji plačiai dalyvauja visuomeninėse ir 
kultūrinėse lietuvių organizacijose, priklauso Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muziejus Moterų vienetui ir yra Stipendijų 
komiteto, pirmininke, buvo pakviesta vadovauti Lietuvių 
kompozitorių kūrinių simfoninio koncerto Vykdomajam ko
mitetui. Ji-atkreipia dėmesį į bendruosius lietuvių darbus 
ir gausiai juos paremia. Naujienoms švenčiant 65 metų su
kaktį, ji pasveikino ir parėmė dienraščio leidimą $200 auka.

nariais? Bet gražiausia, kad są
rašo priešakyje pastatytas žmo
gus, kuris vienus rinkimus su- 
fušeravo ir neleido reikalo iš
aiškinti. Nejaugi nebuvo kito 
žmogaus priešakin pastatyti?

Tie rinkimai man neaiškūs, 
bijau nepakliūti bėdon, todėl aš 
ir neisiu balsuoti. Man atsiuntė 
didelį laišką, bet nepaaiškino, 
kodėl leidžia balsuoti žmonėms, 
kurie jiems -nepriklauso.

A. KAZAITIS,
senas Amerikos lietuvis

ruomenę.
Jam pasakėm, kad turime 

Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
ri tuo metu buvo pati didžiau
sioji Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė. Jis aiškino, kad Bend
ruomenė bus didesnė, bet ji 
Amerikos Lietuvių Tarybai ne
kenks. Ji net padės Amerikos 
Lietuvių Tarybai rinkti pinigus. 
Mes žinome, kad pinigus rinkti 
ne toks sunkus dalykas, truputį 
sunkiau juos duoti. Dažniausiai 
ukvatninkai rinkti, mažiausia 
jų duoda.

— ALTa visU lietuvių neap
ima, o Bendruomenė sujungs vi
sus, — mums pasakojo. — Bet 
.dabar mes jau turime dvi Bend
ruomenes. Visų neapjungė, bet 
susiskaldę. Tiek susiskaldę, kad 
“visus jungianti” Bendruomenė 
traukia teisman išvarytąją. 
Teismas jau tęsiasi du metai ir 
neaišku, kaip jas galės sujungti.

To negana. Viena Bendruo- 
* menė paskelbė rinkimus ir at
siuntė man laišką, kad eičiau 
rinkti. Supratau, kad Bendruo- 

. menė neturi savo narių sąrašo. 
Iaš Bendruomenei nepriklausau, 
i bet mane pakvietė balsuoti. 
Manau, kad ir kiti gavo teisę 
balsuoti. Pas mus kiekviena or
ganizacija turi narių sąrašą. Jį 
paskelbia prieš 30 dienų. Kiek
vienas gali sąrašą matyti. Kas 
neįtrauktas į rinkiminį sąrašą 
prieš 30 dienų, tai tas neturi 

Į teisės balsuoti.
BeL..Bendruomenėje yra ki

taip. Gali nebūti narys, bet gali 
balsuoti. Kai nėra sąrašų, tai

Gegužes Pirmoji kitur
PEKINAS, Kinija. — Pekine 

visą pirmadienio naktį mieste 
degė liktamos raudona šviesa, o 
švietė mylių ilgumo elektros 
lempučių-girliandomis. Apie ka
rą su Vietnamo nieko nepraneš
ta. Diena buvo pašvęsta minių 
pramogoms: parkuose įvairios 
žaidynės ir tokie parengimai 
kaip opera, drama ir komedija. 
Tik prie “Demokratijos sienos” 
priklijuoti keli pikto; turini®-pla
katai, kaip, pavyzdžiui:“Mūsų 
netekusių darbo slampinėjimo 
kaltininkai yra Keturių gauja. 
Badas, persekiojimai, nedirbąs 
ir be tikslo slampinėjimas — 
kaip mes begalime tas blogybes 
pašalinti?” “ . . -1

Oficialiame kinų kompartijos 
laikraštyje “Peoples Daily” pa
sakyta, kad svarbiausias. Kinijos 
uždavinys yra kelti produkciją 
ir pašalinti eikvojimus^

Amnesty International USA 
Vid. Vakarų Rajono Konferen
cija įvyko balandžio 27-28 die
nomis Detroite, kur dalyvavo 
delegatai iš įvairių vietovių ir 
centriniai pareigūnai iš New 
Yorko.

Svarbūs pranešimai buvo pa
daryti apie pabėgėlius, politini 
prieglobstį (asylum) ir . JAV 
imigracijos ' politiką .. (Gerhard 
Elston — AIUSA ’ vykdomasis

žinau, kad po “Įspėjančio bal
so” dar buvo parodyta keletas 
skaidrių ir p. V. Kulbokienė, už
baigusi Vilniaus vaizdų rodymą, 

šviesą 
baigiau

nebaigė

šypsodamasi, užgesino 
šiais žodžiais: “Štai ir 
propagandą”. -Ą" •

Deja, “Turistas”" tuo 
savo “pamokslo nuo kalno”. Jis
dar apkaltino rengėjus, “prara
dusius savigarbą sau, Vilniaus 
universitetui ir klausytojams”, 
išvadinadamas juos “nešvariai 
politikuojančiais asmenimis, su
jaukusiais didelius 400 mėtų 
Vilniaus universiteto kurtus 
darbus”.

Atrodo, kad “pamokymų” vi
siems jau užteko su kaupu. Bet 
tik ne “Turistui”. Jis, palikęs 
Vilniaus minėjimą/nuėjo Į klu
bo salę pakabintų ant sienų pa- 

1 veikslų tvarkyti ir žūt būt su
rasti dingusį rankšluostį su 
išaustais Himno žodžiais.

(Bus daugiau)

*

■ €>
9

i

UNION TOURS, INC. 
6 East 36th Street 
New York. N.Y. 10016 
(212 ) 679-7873

JERRY ZABOROWSKI
Tour Manager

(SPECIAL AIWa'WITH POPE JOHN PAUL II — JULY I AND 
•'AUGUST 1» DEPARTURES. BOTH GROUPS WL BE SPECIFICALLY 
MOTIONED AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE. ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED IADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

Reservations—Information:
VEGA INTERNAT. TRAVEL SVC E. INC 
201 N. W«H« St. • , ’
CMcxw. m. CC6O6 
CM2I ?3t-72M ' .

on GIT Air Fare — subject l»

Rafurn » Ctfies/Whts Tots! Cost

Chtc*£o/N. York including
r. c GIT Air Fare

•
Ch'go/N. Y.

June IX •hihc M Vilnius 5, Moscow 2 S1053/$e26
July 04 July i« ., Vilnius 5, Moscow 2; Rome S S1529/$142O_
August 15 August 2d Vilnius 5, Moscow- 2, Rome 6 $1529/$1420’
Sept. 19 Sept. . 27 • Vilnius 5, Moscow 2 S1003/S876

pėc double occupancy; based
change and/or govčrnmriht approval; add $3 departure lax; tour director 
will accompany each tour with minimum 30 j>articiparits; participants 
from West Const and Canady welcome.

VRS. ZOHA SZYMANSKI 
Manager, E. Europe Dcpat.

SCANDINAVIAN AIRLINES

Amnesty International konferencija
direktorius), apie mirties baus
mę (David Weissbrodt — AI- gaiį balsuoti, ko gero, kelis kar-
USA tarybos narys), apie JAV -------
prekybą su spaudžiančiais rėži- garsiausiems disidentams išvyk- 
mais (Robert Maurer ir kt.), ti dėl noro susitarti apie nusi- 
apie kalinių išlaisvinimo strate- ginklavimą ir prekybą, dėl olim- 
gijas (Robert Sharlet — Rytų j pinių žaidimų pasisekimo. Ta- 
Europos koordinatorius) ir apie 
įvairius rūpimus klausimus.

Pietų Afrikos.,juodas, poetas 
Dennis Brutus paskaitė jaudi- 

. nančius eilėraščius apie savo 
patirtį žiauriuose pietų afrikie
čių kalėjimuose vien dėl to, jog 
jis norėjo, kad juodi atletai būtų 
priimti į sporto komandas.

Amnesty International statu
tas neleidžia tautiniams pada-. 
liniams rūpintis savo politiniais 
tautiniais kaliniais. Tokiu būdu 
amerikiečiai rūpinasi sovieti
niais kaliniais ir šis dėmesys vis 
didėja. AI mielai priima žinias 
iš tremtinių (egzilų) grupių, bet 
nesusideda su jokia organizaci
jai nes toks yra AI statutas. 
AI darbuotojų tarpe yra lenkų, 
čekų, rumunų, vengrų, žydų iš 
Rytų Europos, bet trūksta pa- 
baltiečių, . ukrainiečių ir kitų 
tautybių žmonių iš Sovietų im
perijos.

Robert Sharlet apgailestavo, 
'jog šįkart su penkiais disiden
tais iš Sovietų Sąjungos nebuvo 
paleistas ir Viktoras Petkus. Ta
čiau jis yra. tikras, jog antras 
sąrašas turės šaranskį, Orlovą ir 

i Petkų Sovietų Sąjunga leidžia

čiau ' mes, gyveną Vakaruose, 
padarome disidentus garsiais 
žmonėmis. Tai yra būtina, kad 
juos būtų galima išvaduoti. At
vykę disidentai dažnai - -turi 
trumpą pasireiškimą. Iš pradžių

i keliauja per įvairius miestus su 
paskaitomis, vėliau ir paskaiti
ninkams, ir klausytojams reika
las nusibosta, gi po metų kitų 
disidentai sutirpsta laisvoje vi
suomenėje. Jie yra reikalingi 
AI judėjimui ir tūrėtų padėti 
kitiems politiniams kaliniams 
pasiekti laisvę.

Saulius šimoliūnas draustos.

TEHERAN, Iranas.-'— Mulai 
Khomeini ■ ištikimi šalininkai 
darbininkai, celebruodami Ge
gužės Pirmąją “pirmą kartą 
kaip laisvi žmonės”, susikirto su 
kairiaspamiais demonstruojan
čiais Khomeini šalininkais šū
kaudami “Mirtis komunistams!” 
Daugiausia demonstravo Irano 
“laukininkai”, -Irano kaimiečiai.

’ \ DAR ES SALAAM, Tanzani
jai — Tanzanijos nacionalinė 
darbįninkų organizacija Juwata 
pranešė, kad Gegužės Pirmąją 
jie neturi laiko švęsti, nes rei
kia atstatyti tvarką ir gerbūvi 
po išlaidingo karo su Idi Aminu.

ANKARA, Turkija. — Anka
roje suimta 500 jaunuomenės, o 
karo stoviui esant, Gegužės Pir
mosios demonstracijos visai už-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than- any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

TAUPYKITE PIRKDAMI B
FABRIKO SANDĖLIŲ

SEKMADIENI, GEGUŽĖS 6 D. NUO 8 RYTO 
IKI 4 Y A L. POPIET

; ’ f chŲiar do.vanaįį saviškiams ir siuntiniams
>.viAIA5S BARGENAI TIK PER ŠĮ IŠPARDAVIMĄ 

SAULĖS SUKNELĖS — bttyo $13.50 dabar $3 
DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
15 Y ARDU NAILONAS 108’ platumo -i $5/ 
JUOSTOS flį TISTANTI MEDŽIAGA —< 24 ar 5 

centai nž yūtdą . ’’
CHALATAI,-PIŽAMOS,1 KELNAITĖS, SUKNELĖS 
IR KITA u 

Specialus įvairios Gabalu Maišelis buvo 50 c. iki |
DABAR 25c.

/ • ' • M , ■■ •

. 1022 W. VAN BUREN STREET
PRAKEIKITE IR ATVYKITE. KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS
7 , Didelė automobiliams aikštė veltui 4

$1

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wayto:

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATS
• WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUA INuOMl

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 73/*°'

^Ptod mi 
CompmmtM

2212 WEST CERMAK ROAD
P>na JYtrfJi

CHICAGO. ILLINOIS <00* 
Pkeme t Vfaitaia ?«?74f'

A, JU VV**
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MOTINOS DIENA

diena ir

$*.0t

$10.30

Minkšti viršeliai $10.00

$10.00

$5.W

tremtiniu rtovyk- 
aini 4 doL

savaitę, 
mokyto- 
jaunieji

vaišių ir dainų, o juokams ir

ii, $1.00.
80 psl. $2.50.

...._____ ____ ___ _______________ 80 psl. $3.00
StNOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltolorilo, posmai.

3JęouTiFUL ,£CHO 
L-F-Klč NEW
YS so Ėnclossd sy 
HILLS An 
ORDINAI?'/ TCN! 
OF THE voter IS 
Repeated F7VA

TIMES'

___i”, vertima*, 42 psL $2.00.
Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

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

Medžiotojas sugalvojo kaip 
atsilyginti už jo šuns suėdimą: 
ant nekęstančio gyvulio kailio 
uždėjo karštų tebedegančių ang
lių ir pastūmėjo į ežerą pavėjui. 
Nieko netrukus, iš 150 pėdų eže
ro gelmių iškilo ta pabaisa, čiu
po tą odą su tebedegančiomis 
anglimis, ir panėrė į gelmes, bet 
greit vėl iškilo, baisiu balsu rėk
damas ir blaskydamašis. Me
džiotojas tikras, kad pabaisa su 
gyvatės galva tą odą surijo 
kartu su tebedegančiomis ang
limis.

tų bolševikų prievartą, iškelia 
lietuvių protestus bei demons
tracijas. siekiant laisvės. Alma
nachą redagavo D. NVallechins- 
ky ir I. Wallace, išleido W. Mor- 
ro & Co. New Yorke.

K. Petrokaitis

But-ter was nRS 
USED AS A MEDICINE 
AND A BODy 
Oinyment! Later | 

WAS employed To 
Burn lamps AND q 
FINALLY as a food, 4 
Eaten yn liquid 

-- I FORMl .

Balsuoti ragina ir Stasys 
Barzdukas, LB garbės pirminin
kas. Draugo 85 nr. jis užsime
na apie buvusius rinkimus ir 
taip rašo:

Tiesa, Bendruomenės tarybos 
rinkiniuose taip pat dalyvauja 
palyginti nedaug lietuvių. Vis

GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvi*, kuriam rūpi šimtinio kraite laisvė ir lietu- 

ritj gerbūvis, privalo susipažinti *u žemiau Hvardintoml* knygom!*, 
čia suminėtai knyga* galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačlnakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenini 
loae Vokietijoje. 273 psl., kietai* drobės viršeliai*

Juozai Kapačlnskaa, IIEIVIO DALIA. Atsiminimai. Gelvto Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t***. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kndančio ir patvariai |sirflru*lo asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO,.kIKTUVO... 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką tai žmonės pasakė. X psl. $1.50. Yra taip pat 
Šventa Į anglų kalba.

M ŽoHanko SATYRINĖS NOVELĖS. Genialiu* rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An 
tariaus pastabumą neapgauna Intuatato ir agltpropo propaganda W 
ažauukavlsaL Abi knygos parašytos lengvų, gražiu itllimnl.

Prsi. P. Pakarklh, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likim*. 
Kaina JO. M

Vincas žamaltia. LIUBLINO U N UOS SUKAKTUS P A RA IT Ė JI, 
M paL Kaina SUM,

■ta Ir kiti laidiniai yra gnaanB
MAUJiĖNOSB. 17EĖ Sa. MALSTWD IT., CNICABO, ILU MM*
štili—Ra s< Sterke vai—Ii artea stiikaat paita Ir sHdĮs—i 

i*M — ptetoaf pariaM*.

Už Registruotą LB balsavo
80 nuošimčiu

to, norėdamos 
k ek džiangsiuo, . 
neturtingų šeimų 
g nes premijas. J 
tos trims nepriklausomybės ko 

ienai.invalido ii

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

“gyvena” šalčiausiame vande
nyje viename Sibiro ežere La- 
binkir, Jakutijoje. Jau daug 

ma-

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. ’""’W
Minkšti viršeliai ..........     $15.0(1

KNYGOS: ANGLŲ KALBA
J. Jasminw, A KISS IN THE DARK. KksntHkų Ir Intymių nuutykfe 

sprsžymii, paimti Iž gyvenimą Lengva* stilius, gyva kalba, snžial IŽIeism 
IfiO p^TKina S2J0. ....

Dr. JiMCM B. KmSu*. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoa IstorifcS 
aantnoim nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
p*L, kainuoja 13.00. I i •

br.’Jwatt B. Končlos, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DTK Vy 
tauto brūrfai, paliečiant to laiko Lietuvo* valstybės ir jo* kaimynų »torij* 
211 paL Kaina S3.00. Kietais virieHaii S4.00.

Dauguma 
kitas knygas 
pinigine

500 tonu marijuanos
MIAMI, Fla. — Teisingumo 

departamento pranešimu, per 
16 mėnesių konfiskuota 500 to
nų iš Kolumbijos į JAV įšmu- 
geliuotos marijuanos. Areštuota 
14 asmenų, du iš jų stambūs 
biznieriai.

Toks milžiniškas marijuanos 
kiekis nustebino patį Vyriausią
jį Valstybės prokurorą Griffin 
B. Bell, kuris pripažino, kad tai 
didžiausias grobis, apie kurį jis 
būtų girdėjęs.

Pabaisa su gyvatės galva 
gąsdina Sibiro žmones

UST NĖRA, Sibiras. — Dide-

si ir ilgai minėtina. Garbė šau
liams, jų darbuotojams, valdy
bai ir veikėjams. Čia prisimena 
ir šaulių praeities nuopelnai.

Anų laikų Lietuvos laukų ar
tojas, palikęs arklą, mielus bro- , 
liūs, seses ir senus tėvelius, pa- 1 
ėmęs aprūdijusį šautuvą, ryžosi j 
didžiausiam žygiui: bermonti
ninkams ir bolševikams masko
liams išvyti iš Tėvynės laukų. 
Jis ir sugrįžęs, Tėvynės garbę 
apgynęs, vėl ėmėsi arklo ir vėl, , 
nepasitikėdamas priešu, šaulių 
gretas sukūrė. Jis nereikalavo j 
sau garbės vainiko, nė medalio ‘ 
auksinio; nesiskundė jis nedalia, ■ 
nesijaudino nė matydamas sau- 
naudžius, sau krūtines išdabinu
sius neužtarnautos garbės me- 
daliais. Apgailėtina ir nesupran
tama šiandien, matant 
visuomenę, pamiršusią 
didvyrius. Stebėtina, kodėl ir 
visuomenės veikėjai taip nedė
kingai vengia tų didvyrių — 
partizanų ir vardais minėti. 
Faktas yra žinomas mums: jei 
nebūtų buvę partizanų, šiandien 
nebūtu ir kūrėjų savanorių.

J. Krs.

dėlto tai yra apie 20 procentui 
bet kokioje lietuviškoje veiklo- 

mūsų je dalyvaujančių lietuvių, c' esa- 
anuos niomis sąlygomis tai gana reikš

mingas skaičius.
Reiškia, yra apie 80% akty

vių lietuvių, kurie nėra paten
kinti LB veikla, jos vadų šunuo 
degiavimu okupanto agentams, 
landžiojimu Washingtono įstai
gose vien dėl propagandos sau 
ir savo organizacijai. Jie nebal
suos ir šiuose LB rinkimuose-

Vis girdisi balsai apie LB vi
suotinumą: jei esi lietuvis, tai 
priklausai Bendruomenei. Bet 
per rinkimus S. Barzdukas jau 
tenkinasi aktyviais lietuviais, 

Rinkiminiai agitatoriai iky--kad tik rinkimuose dalyvavusių 
riai ragina balsuoti LB tarybos skaičius būtų patrauklesnis ir 
rinkimuose, nors 
parodžiuosi, kad 
urėjai yra išrenkami ne rinkė 
jų ar atstovų, 
mi Cicero miestelyje ar Lemon

I.
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gu$—n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečtančhu 1906 

metų Įvykiai. J*blon«kic ir Totoraičio jaunu dienu Ir *usl_ 
rapiniru*. _______ ' ' . ______ _____________

Dr. A J. Gu«—n — DANTYS, jų priežiūra, įveikita Ir frežiz
Kietai* Tirželiai*, vietoje >4.00 dabar tik - ----- ;-------
RinHt.1. vlrleliils tik ___________________ ——

AUKŽTA KULTŪRA — Ž1AUK0I ŽMONĖ1
Kelionė* po Korop* Įipfldžiei. Dabar tik ---------—

The SyJIMMING

By MAK>y Hawaiian womeio 
>ARE made Completely

—OF // _

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui Sskleisti mažuti deimantu spindint} žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Jveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausritų Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yn gausu* pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. AuRusfaltyN - VaWIOhlon*, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina SL—.
2. JurpI* Battrulaltte, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljo*, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Buffcv Juzė, EILtRAičIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
£ Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŽNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 18S 

psl. Kaina $3.00.
B. Kl—pu Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 r*l. $2.00.
8. An*toll|us Kairys, AUKSINĖ StJA. Eilėraščiai. 88 psL $2.0v.
7. Neda* Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŽVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nodas Rastenis, THE FOREST OF ANYKlčIAI, Antano Baranausko 

-Anykščių gileli*'
9. Berys T". , ____, .. _
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. $3.00
11. Stasys Sastveres, AUKAS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Segate*. SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14. Eugenl|ut Gruodi*, AGUONOS 15 SMĖLIS. Eilės, 70 * " “
15. Ilona Tumia n*, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. EUėraščli
18. Alfo«s*« TyruoUs. MITU VINGIAI. Lyriko? rinktinė.
17. Jonas Valaiti*, StNOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. 7“

^18. AdS»e« BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami Jaigyti šia* ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti pašto, pridedant čeki ar pinigini orderi.

ti, bet iš ežero staiga iškilęs pa- 
. baisa surijo ne tik žąsį, bet ir 

“Seimu savaitės proga, Kuni-'s„„- T isunp
gaikstienės Birutės Karininkui 
šeiniu Moterų Draugija sveiki
na Tamstą, Motinėle, ir prašo 
priimti iš mūsų kuklią pinigi
nę. dovaną, kaip pareiškimą gi
laus mūsų pagarbos jausmo už 
tą didžią Tėvynės meilę, kurią 
Tamsta, Motinėle, mokėjai įk
vėpti savo didvyriui sūnui: jis 
mūsų nepriklausomybės metu 
ne ką kitą, bet pats save auko
jo Tėvynei”. (“Moteris ir pa
saulis”, 1938 m. Nr- 5).

Taip Lietuvoje buvo mylimos 
kareivio kapo buvo ’ ir gerbiamos motinos. Ir ankš

čiau būti motina buvo kiekvie- 
mc'ters gyvenimo tikslas: 

šeimą mū
sų mylimai Tėvynei, t 

V- Vvtenietis.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, ČĖicago, UL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Jeimui kilniiųia. Toji.Najmą bus tytji iy fotografuota ir rusai di- 
IrtUresnę. kurį lurs <taugjuu pa- džiuojasidabar turį Škotijos 
tyrusi tėvų, o ypač ■.motinos Loch Ness pabaisos seserį ar 
meilės. Tos ininlk-s-raginamos, brolį. .
birutietis nutarė ,kuo "daugiau į Sibiro čiabuviai apie tą mis- 
pasišvęsti savo šeimos židiniui tinį sutvėrimą žino nuo senų 
ir Motinos dieną praleisti, savo lankų, o dabar turi galimybę 
vaikų ir motučių; šeinjojėu. Be‘ susipažinti iš sovietų žurnalisto 

suteikti j-cD.ors Anatoly Pankow neseniai para
du tarė Jseletai šytos knygos “Oymyakonsky 

paskinti pini- Merittian”.
ios.buvo paskir-t Iš pasakojimų apie tą sutvė- 

' ’ ' r rimą daug pasako nauji nuoty- 
1 vose žuvusių, vienai.invalido ;r kiai. Pavyzdžiui, vienas medžio- 
. keturioms savanorių motinoms, toj as, prisiartinęs prie to Labin- 
! Kartu su dovanomis motinoms -kir ežero, nušovė laukinę žąsį ir 
'buvo Įteiktas ir toks sveikini- pasiuntė savo šunį žąsį pameš- 
■ mas

Smetona, o koncertinę dalį atli-i 
ko žymieji Valstybės teatro ar
tistai. Netilpę salėje, progra
mos klausėsi muziejaus sodely
je, kur kartu buvo išsirikiavu
sios skautų eilės. Visa programa j 
taip pat buvo transliuojama ir j (js gyvulys su gyvatės galva 
per radiją. Tą dieną ne tik Kau-j pradėjo dažniau pasirodyti, bet 
ne, bet ir visoje Lietuvoje buvo 
ruošiamos paskaitos, vaidini
mai, kino seansai ir gatvėse vy
ko rinkliavos beturčių molinų kartų ta ilgakaklė pabaisa 
šalpai. Visą savaitę šeimos rei-j 
kalais per radiją buvo skaito-į 
mc's paskaitos, o spaudoje pa-! 
sirodė įdomių ir rimtų straips
nių. Tas rodė, kad ateity šeimos 
klausimais -bus dar labiau susi
rūpinta. Tuomet kilo dar nau
ja mintis, kad ateity reikėtų su
jungti Motinos dieną, Vaiko ir 
Šeimos savaites Į vieną šeimos 
savaitę ir kartu minėti.

Birutietės moterys tais me-: 
tais paskleidė tokį šūkį: “Tauri 
šeima tautos pagrindas”. Gera 
motina, tarytum skaisti saulė, 
savo-meile gaivina ir įkvepia

VUsu hriji >rl užsfsakyti p*ižtu, aMuntu* č»k( «rb* •r^w}, ><•$• 
wrWyta* kalne* pridedant 58c. persiuntime Ulridoms,

Lietuvoje Motinos diena pra^nėti gegužės 1 d- Kaune prie 
dėta minėti 1929 m. Ji buvo mi-;žinomojo 
nirna pirmąjį gegužės mėnesio padėtas vainikas. Kalbėjo S 
sekmadienį. Ta diena iškilmin 
gai pagerbdavome mirusias h

ST. PETERSBURG, FLA.
Romo Kalantos šaulių kuopos gegužinė
Pirmadienį, balandžio 23 d., Gegužinė užsitęsė iki vėlu- 

Seminole parke įvyko įspūdin- mos. Rodos, svečiai ir išsiskirs- 
gas Romo Kalantos šaulių kuo- tyti nedrįso. Vis dar buvo gana 
pos piknikas. Diena buvo pui 
kiausia, gražus būrys ir svečių l galo nesimatė. Taigi, gegužinė 
buvo. Buvo net ir iš tolimosios buvo visais atžvilgiais nusiseku- 
Kalifornijos ir Kanados, jų skai
čiuje ir nenuilstantis Kaliforni
jos visuomenės veikėjas p. Juo
zas Gedmintas, jo žmona Leo
kadija, darbšti veikėja p. Ona 
Macėnienė ir Rūtos Lee mamytė 
p. Marija Kilmonienė.

Svečiams susirinkus, skirtu 
laiku prasidėjo programos pir
moji dalis. Gražiųjų palmių pa
vėsyje buvo suvaidintas įdomus, 
juokingas vaizdelis — Jurgio su 
Motiejum pašnekesys. Jurgį vai
dino veikalo autorė p. Irena Ra- 
činskienė, Motiejų — muzikas 
Mateika, paštininkę — šaulė p. 
Stasė Steponkienė ir praeinan
čią ponią — viešnia iš Hamil
tono. Kanados, p. Marija Boču- 
nienė. Vykusiai suvaidinta ko
medija buvo tiek juokinga, kad 
ir rimčiausiam flegmatikui bu
vo sunku susilaikyti nesijuokus. 
Ir kodėl nesijuokti, jei ir “negra
ms tni” skaito ir rašo.

Po komedijos svečiai susibūrė 
paviljone, kur vėl, reikia pasa
kyti, įvyko antroji linksmosios 
programos dalis. Tuoj buvo su
rastas ir “areštuotas” dienos kal
tininkas, šaulių kuopos pirmi
ninkas, menininkas p. Jurgis 
Juodis. Jis buvo pasodintas į 
“kaltinamųjų suolą” ir jam su
dainuota ilgiausių ir sėkmin
giausių metų linkėjimai. Ir tuo 
buvo “bausmė” dovanota ir pra
sidėjo vaišės.

Po vaišių svečiai, pasistipri-] 
nę mūsų' gabių šeimininkių ga
mintais lietuviškais valgiais, už- 
sigardžiavę pyragais - pyragai
čiais ir kavute, tuoj ėmėsi dar
bų. Vieni suko polkutę, valsą ar 
suktinį prie lietuviškos muzi
kos, kiti draugiškai pasikalbėjo. 
Buvo progos daug senų pažin
čių atnaujinti ir naujų įsigyti.

• Bet dovanų - laimėjimų sta
las tikrai stebėtinai gausiai bu
vo apdėtas. Didžiulis stalas, bet 
vietos nebuvo gana, reikėjo 
“pasiskolinti” vietos ir ant suolo. •

lingas. Iškilmingas minėjimas Inos 
vyko Karo Muziejaus salėje- duoti sveiką ir taurią 

gyvas motinas. Bet 1938 m. kilo Paskaitą skaitė prezidentas A 
sumanymas ne tik švęsti Moti
nos diena, bet dar ir visa savai
te paskirti šeimos klausimams 
gvildenti- Inciatyvos ėmėsi Lie
tuvos Motinoms ir Vaikams Glo
boti Organizacijų Sąjunga. Pa
sitarime dalyvavo 20 Įvairių or
ganizacijų ir įstaigų atstovų. 
Buvo nutarta kartu minėti Mo
tinos diena ir Šeimos 
Talkininkatiti sutiko 
jai, šauliai, skautai, 
ūkininkai ir kt.

Tais metais Motinos 
šeimos savaitę buvo pradėta mi'

praktika yra nuošimtis aukštesnis-
vyriausi LBį Tikrumoje JAV lietuvių yra 

. daug daugiau, negu S. Barzdu- 
bet nusprendžia- protas gali aprėpti- “Sanda

ra” 6 nr. duoda tokią žinutę:
— Nauja 1978 mi laida “The 

People’s Almanac No. 2” turi 
straipsnį apie Amerikos lietu
vius; pažymi, kad dabar JAV- 
se yra 1,650,000 lietuvių. Alma
nachas gana objektyviai rašo 
apie Lietuvą, pabrėžia ckupan-

r.'
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Naujienoe eina kasdien, Iii ki rimt 
sekmadieniui. T Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Hilsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Telež. 421-6100.
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PrieplaukaA. Rykštelė

‘‘ Dėįa, ir vėl nevainikuoti Maskvos carai sugriovė j 
i laisvėje pradėtą Lietuvos Valstybės darbą. Jie sunaik
ino mūsų valstybę, sunaikino laisvę spauvą. Šiandien 
<ten liko lotyniškos raidės, lietuviški žodžiai, lietuviški 
laikraščiai ,bet per juos kalba nebe Lietuva, o maskvinė 
Rusija . . i

Viešpatie, šaindien veikia pogrindžio spauda, nors 
jos išvaizda skurdi, bet dvasia stipri. Ji yra tapusi ta 
srove, kuri palengva griauna vergijos krantus. Tas lie
tuviškas -pogrindyje spausdintas žodis gaivina, džiugi
na, guodžia ir stiprina pavergtą Tautą. Tai tikras Tau
tos balsas, žadinantis lietuviškąją sąmonę, atskleidžiąs 
grėsmingus pavergėjo kėslus. Į tą balsą šiandien jun
giasi ir -“Naujienų” dienraštis žadindamas ir įspėda
mas lietuviškąją išeiviją budėti dėl pavergėjo klastingų 
vilionių.

Mes tikime, Viešpatie, kad ir šiandien Tavoji Ap
vaizda padės lietuviškai spaudai taip kaip anuomet, 
padėjo atnešti mums tautinį atgimimą laisvam gyve- i 
nimui.

Viešpatie, suteik amžiną Šviesą tiems, kurie - gy
vendami šioje laisvės šalyje neleido užgesti laisvės švie-, 
sos žibintui, ir kurie lietuviška spauda gynė lietuvio 
teisę laisvam gyventi savoje žemėje. Taip pat, stiprink

Kanauninko invokacija
“NAUJIENŲ” 65 METŲ SUKAKTĮ MININT Š. M. BALANDŽIO 
29 D/ MARTINIQUE RESTORANE, KANAUNINKAS VACLO

VAS ZAKARAUSKAS PASAKĖ ŠIĄ INVOKACIJĄ:

Tamsūs mūsų Tautai buvo laikai. Rusijos carai pa- 
glemžę Lietuvą, panūdo ją suvirškinti, ir tam panaudo- 
lėjimų ir Sibiro kančiomis, išpirko lietuviškos spaudos

dvasią ir tų, kad nepailstų, kurie šiandien spaudos žo
džiu veda žūtbūtinę kovą dėl Tautos laisvės . . .

j K. STREVA

NAINIO GALVOJE “KAŽKAS”

! veiklą? Iki šiol mes žinojome, nėra antibendruomeniška veik- žai. Tai tiesa- Ji bus išrinkta.
— !kad yra du veiksniai, kurie vei- la. Ji. jau išrinkta! . . .. Tokių “iš-

kia laisvinimo veiklą. O jų po- Arba ir vėl rašo kitą užuomi- rinkimų” pavyzdžių turime. Tai 
litinė veikla yra skirta tik pa- ną apie kaž kokias “vos nepro- pagal tokį paskelbtą balsavimo 
vergtai Lietuvai, jos laisvės at- fesionališkas priemones.” Nai- būdą, kdks yra paskelbtas, gali- 
gavimui- Kodėl nutylėjo šių nys turėtų atskleisti kokios tai ma drąsiai jau iš anksto pasa

Tamsūs mūs ųTautai buvo laikai. Rusijos carai pa
glamžę Lietuvą, panądo ją suvirškinti, ir tam panaudo
jo visas žiauriausias priemones, uždraudžiant spaus
dintą žodį, spausdintą knygą. Viešpatie, kokia buvo 
sunki kova gelbėti tautą, kai. jai buvo smogtas, mirtinas 
Smūgis/Tada graudžiu skundu prabilo vysk. A. Bara
nauskas: “Anei rašto, anei druko mums turėt ne
duoda” ... ? ■

Bet Tavoji, Viešpatie, Apvaizda neleido mūsų Tau
tai surusėti, už tat, kad jos dvasią stiprinai. Tavoji Ap
vaizda pažadino mūsų Tautos sūnus ir dukras, palikti 
dvigalvio erelio užgrobtą tėvynę, vykti anapus plataus 
banguojančio Atlanto vandenyno j laisvės šalį — Ame- Į

Jei iki šiol Nainys buvo ne vi- mis, kurios parodo jo necbjek- veiksnių vardus? O rašo, kad priemonės ir kas jas naudoja, kyti, kad balsavime dalyvaus 
sai aiškus, tai balandžio mėn. tyvumą ir jo asmens menkystę, “kaž kas”, reikalauja solidaru-! Kitaip jis pučia miglas visuo-. šimtas su viršum procentų. . 
*>/ dienos Drauge, jis save pil-. bet kartu parodo visuomenei, mo mokesčio' tokiai organizaci-menei tiesiai į akis. Ypač jo toks Iš viso, toks Nainio rašinys 
nai išr\’škino, kad jo galvoje kokiose rankose yra atsidūrusi jai, kuri užsiima tik politine'skelbimas, kad Chicagoje yra apie “kaž kas” yra labai menka 
yra “kaž kas”. Savo rašiny at- LB-nė. Juk jis o ne “kaž kas” veikla. Kodėl nepaminėjo, kokia tik pora dešimčių paklydusių rinkimams skirta propaganda, 
spausdintame Drauge: “Ar rei-' patarnavo, kaip spaudoje rašo- ~ ' j -
kia balsuoti” dažnai kartoja ma, suskaldyti B-nę. Juk jis nė veikla skirta? Pagaliau, tai; 
slaptažodį: “kaž kas”- šis raši- įnešė nesantaiką į Bendruome- tik vienintelis Nainys tegali prie-1 

atskleidžia, kad jo galvose- ne dėl Vasario 16-sios aukų rin- kaistanti, kam šie veiksniai;
sukiurusi, kuri neįneša kimo ne laisvinimo veiksniams, prašo iš Bendruomenės juos pin-

’ ■ LB-nės reikalams. Jis yra giniai paremti. Nejaugi, jo gal-

nys
na yra t . . .
nieką pozityvaus į lietuviškos bet. ir . .
visuomenės gyvenimą, išskyrus tas pats, kuris-skelbe, kad LB-ne voje, tas jo' “kaž kas
tik erzeli |- ra risų. or»anizacDlI- J‘s leidžia? Nejaugi, jam pavergta

is viso neaišku, kam jis tą yra tas pats, kuris būdamas PLB ' — ■ .--------
slaptažodį “kaž kas” taiko. Ar pirmininku nerado reikalo įspė- 
RLB - nei

organizacija ir kam jos politi-,tokių amatininkų- Jei jis žino, Deto, ji netinka sąmoningai iš- 
kad tokia maža ir nereikšminga 
paklydėlių grupė, tai kam jis 
juos murgdo melo ir niekinimo 
pamazgose, Juk tokių nėra ko 
bijoti ir nėra ko? apie juos ra
šyti. O vis tik apie juos jis rašo. 
Juk jo minimi “amatininkai- 
B-nės nepuola, o tik pasisako 
prieš jos vadukus, kurie ją nu
vairavo į labai siauro būrelio 
rankas, kuris skelbiasi turįs tei-

, „ • , . r n ■ j i s§ kalbėti visų lietuvių vardu-kas sieke LB-nes vadovybę „ v , , .... ! Nainys rašo, kad yra mekma-
..... . . mi ir šmeižiami lietuviškai nū-tah demokratas santvarką. siteikusiefl B.nės M 
Tki npnarpms airi savo! . r .,-' pikta jo demagogija, kuria 

graudena visuomenę, kad iš jos 
susilaukus užuojautos, .mat jie 
kenčia persekidjimus. Bet tai

sios Lietuvos laisvinimo veikla 
nesvarbi?

Arba ir vėl jo antras demago
giškas svaiščiojimas, būk “kaž

RLB - nei ar kuriam nc'rs mū- ti išeiviją dėl okupanto agentų 
su laisvinimo veiksniui, ar net klastingų vilionių. Jis yra tas 

___ _________ _ pačiai JAV Vyriausybei? Nebūt kuris už suaukotus Bendruome- 
riką, kur galės kurti laisva lietuvišką spaudą. Ir vos‘tikslu jam tą “kaž kas” taiky-įnei pinigus vazmejo po P. Ame- pa-mti i ir panie-i
dešimčiai metu praslintus/kai pavergtoje LieEuvojeĮti RLB-nei, nes jos:atširadimui-,rn T“ ataarStf 

NniiP- kaip spauda skelbia, jis pats ne-]jo keliones atgarsiai- iNujie h y ______  __ . T + j i t žvbuvo atkovota spaudai laisvė, gimė šioje šalyje “
nos”, kurių pagrindinis tikslas — laisvas lietuviškas 
žodis ir kova dėl Lietuvos laisvės.

Viešpatie, ta kova dėl Tautos laisvės ir lietuviškos kUSį visuotiną narių susirinki- 
spaudos tapo visos Tautos kova UŽ savo gyvybę.Toji ko- l mą, jame^ dalyvavo ir Nainys, 

f 
vienas iš dalyvių kreipėsi, į tuo
metinį PLB pirmininką Nainį 
prašydamas jį, kad jis PLB-nės

mažai patarnavęs. Spaudoje ra
šoma, kad kai Marquette Par
ko LB-nės apylinkė buvo sušau

va sustiprino sąmonę, jungė mūsų Tautos sūnus kovai Pradėjus l^ytĮ 
dėl tautinio genocido vykdymo.

Tada Tu, Viešpatie, pašaukei knygnešius, kurie

lki Nainys neparems šio savo 
svaiščiojimo konkrečiais fak
tais, reik jį laikyti pikčiausios, 
netiesos skleidėju.

Jis savo rešinyje parašęs ir’jfariziejizmas! Jei B-nės vadai 
daugiau įtarinėjančių užuomi- gavo atkirtį, tai tik už jų šmei-

eivijai,

kaip skruzdės nakties sutemose gabeno lietuviškas kny- pįrniinihkas, turįs aukštą aiito- 
gas į savo kraštą ir maitino tautiiečius laisvės žodžiu. * ritėtą sustabdytų tokį nešvaru 
Tai slaptoji spauda, kuri ruošė kėlią ne tik spaudos, bet; bendruomeninkų užmojį-, tokį 
ir i Tautos laisvę. j sauvaliavimą.^ Deja, jis tylėjo,

Gyvai prsiimename ir mūsų Tautos laisvės metus, '^bu^^
kai spauda stiprino brolių ir sesių tautinę sąmonę. Tie-: prįe jo prirašy
si nors ir tada Įvairių srovių atstovai kėlė ginčus po- tų Drauge užuominų, kurios yra 
litiniais klausimais, bet jie sutarė pagrindiniuose da- žibalas pilamas ant žėruojančių 
lykuose ir brandino Tautą ateities grėsmėms. ; _ .

Tat dar kartą žvilgterėkime 
iš arčiau į jo minėtą rašinį- Jau 
nekalbant, kad. šis jo rašinys 
parašytas lababtnėnka lietuvių 
kalba. Nejaugi-Draugo lituanis
tai negalėjo jo .ištaisyti.'

Ar tai tiesa, ką jis rašo, kad nų, jis jas pridengia vis tuo pa-!žinią ar ipavardžiavimą, niekihi- 
“kaž kas” pareikalavo iš LB-nės čiu slaptažodžiu “kaž kas”. Sa- 
metinid solidarumo įnašo dalies, kysim, būk antibendruomeniš-
kitos išimtinaLtik politine veik- ka akcija užsiima “tie”. Kas gi hė juos laiko neteisėtais ir jais 
la užsiimančia organizacijai? “tie”? Jei Nainys juos žino, kas
Tai pikta ir kurstanti ūžuomi- “i

kią . kitaip manančių.
O kas dėl rinkimų, tai RLB-

Nauja Ugandos armija
Naujasis Ugandos prezidentas 

Youssef Lule atsišaukime į tau
tą per radiją' paskelbė, kad nau
joji Ugandos armija perims pa
reigas iš Tanzanijos, kuri padėjo - 
nuversti Idi Aminą. Antras iš 
eilės svarbus reikalas — per
tvarkyti Ugandos policiją, kuri 
Idi Amino siautėjimo metais bu- ■ 
vd visiškai demoralizuota. Aiv; 
mijai ir policijai kandidatai pa
renkami iš visų Ugandos sluoks
nį ų. gerai išauklėtų, mokyklas 
lankiusių jaunų -asmenų Tan
zanijos armija, page Ibėjusi 

Į Ugandai nusikratyti kraugerio 
Idi Amino, dar ryžosi geram 
darbui ir išmaršavo į šiaurę gel
bėti šimtus svetimšalių misio
nierių, likusių be apsaugos pri
klausomai nuo sužvėrėjusių Idi 
Amino armijos skerdikų malo
nės ir nemalonės.i nemano pasinaudoti Bet jie 

tie”, tai kodėl jis jų nedemas- nedraudžia tiems juose dalyvau- 
na, sukelianti piktus ginčus, ar- kuoja ir jų nepaskelbia visuo- ti, kurie pateisina B-nės vadų 
dant vienybę." Kodėl jis rado menei? Tokių, kurie veiktų'nukrypimus, jos suskaldymą- 
reikalą kelti viešumon, kad so- prieš Bendruomenę Amerikoje Kurie mano, kad paštu baisavi- 
lidarumo mokesčio reikalauja nėra. Kritika reiškiama ne Ben- mas nėra komedija.

Dainys pareiškė savo rašiny,! — Irano dešinieji skundžiasi, 
tik politinę veiklą? Kuri oYgani- jos vadų pasimetimą ir pačios kad taryba bus išrinkta, ne- kad mulos Chonieini partizanai 

anglių. Jos paremtos bendrybė- j zacija veikia grynai politinę B-nės pavertimą partija, bet tai svarbu ar daug balsuos ar ma-Į juos persekioja be jokio reikalo,

— JAV teismas uždraudė 
Woolworth bendrovei pardavi
nėti akcijas.

tokia organizacija, kuri veikia drtiomenei kaip tokiai, o prieš

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES fflGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Mes provincininkai tuos gandus aptarinėjo
me ir pridėjome išvadų, kad tie gandai yra fak
tų apraiškos, nes Kremliuje sėdi, tie patys užkau- 
kažio respublikų: Azerbaidžano, Gruzijos ir Ar
mėnijos likvidatoriai — Mikojanas, Stalinas . . . 
tie patys tautų smaugikai bei sukilimų reži
sieriai.

Tiesą pasakius^ galima buvo pramatyti, kad 
Hitleriui kariaujant su Prancūzija ir Anglija, 
Maskva skverbsis į Pabaltijį ir jį užgrobs. Spė
liojimai tuojau pasitvirtino, kai Maskva pradėjo 
kibti prie Lietuvos su visokiais išgalvotais kalti
nimais.

Maskvos radijas prapliupo 1940 m. gegužės 
mėti. 25 d., kad SSSR užsienių reikalų komisaras 
Molotovas kaltino Lietuvos vyriausybę tariamu 
sovietinių karių grobimu. Maskva pareikalavo 
atvyk4! nas save ministrą p-ką Merkį. Mūšų de
legacija išvyko Į Maskvą 1940 m. birželio mėlt' 
6 dieną. ............j.., . £ ,
— Varėnos noe -indininkas *komunistas Jakele-

vičius (Šimo brolis) apie tuos Maskvos reikalavi
mus man girdint taip tarė:

— Dabar paaiškės, kas kaltas dėl gegužės L 
d. Raudonosios armijos neleidimo žygiuoti per-; 
Alytaus miestą ir komunistų areštus išvakarėse. 
Tie žalčiai atsakys savo galvomis. ■

Po šito mes buvome tikri, kad 1940 m. gegu
žės mėn. 1 d. perversmas buvo ruoštas.

1940 m. birželio mėn. 8 d. ryte užėjęs pas vai
stininką Dabkų radau Petrą Kopcių, grįžusį iš 
Kauno. Štai ką jis papasakojo:

—Molotovas iškėlė nepagrįstus Lietuvai kal
tinimus ir pareikalavo vidaus reikalų ministrą 
Skučą ir saugumo departamento direktorių Po
vilaitį perduoti teismui neva už raudonarmiečių 
grobimą ir sudalyti tokią vyriausybę, kuri hfatų 
SSSR priimtina.

Trakų apskrities pradžios mokyklų inspek
toriaus padėjėjas Mudėnas tą pačią dieną buvo 
atvykęs į Varėną pas savo sužadėtinę mokytoją 
Adomaitytę ir jie abudu pas mane pietavo. Mu
dėnas į viską žiūrėjo pro ružavus akinius ir suta
rė su tuometiniu klebonu kun. Šatu dėl vestuvių 
birželio mėn. 15 d. 6 vai. vakaro. Atsisveikinda
mas žadėjo atvykti su broliu, kaipo pabroliu, 
bitelio mėn. 15 d. apie 10 vai. lyto (šešta-
«« • \ ‘Mm f % » - > *6 B J ė ’ • -ędieni).

Darbas mokykloje buvo baigtas birželio

mėn. 13 d. Tos dienos popietėje užėjau pas vais
tininką Dabkų i? radau vaistinėje vietos dvari
ninką Dodą Lvovą. Jis ką tik buvo grįžęs iš Kaū- 
on. Prašomas papasakoti naujienas, sakėsi, kad 
papasakosiąs ftaūjienOs girdėtas iš kun. Mirono 
lūpų. Pasakotojas nusiteikęs buvo pesimistiš
kai..

Pradėjo Lvovas:
— Lietuvos delegacija buvo priimta Krem

liuje net tris kartus, būtent: birželio mėn. 7 ir 9 
d. ir su prezidento Antano Smetonos laišku — 
asmenišku raštu 11 d. Visos Lietuvos delegacijos 
pastangos paliko bergždžios, atsimušdamos į 
Kremliaus nepagrįstus reikalavimus.

— Ar yra Kaune bei Vilniuje komunistinis 
politbiuras? — paklausė Dabkus.

— Sovietai politbiuro Kaune nesteigė, — sa 
ko Lvovas, nes bijo; kad lietuviai nesunaikintų 
to Sovietų statytinio komunistinio lizdo, kaip tai 
padarė 1926 m. gruodžio mėn. 17 d. Politbiuro 
pareigas atlieka Sovietų atstovybė, naudodama
si savo eksteritoriahimo teisėmis.Sovietų atstovy
bė su patikimais komunistais ir savo agentais su
darė apskričių kompartijų sekretoriatus ir, re
gis, parenka Lietuvai visos, administracijos tink
lui personalą. 1

Pagaliau birželio mėn. 14 d. vakare Maskvos 
radiofonas papliupo komunistų praktikuojamais 
sodriais keiksmažodžiais Lietuvos vyriausybės

adresu. Prieš 11 valandą vakaro užėjo susijau
dinęs vaistininkas Dabkus. Atsukę radijo imtu
vą išgirdome Maskvos diktatoriaus kartojamą 
Lietuvai ultimatumą.

Birželio mėn. 13 d. ryte, kaip žemės ūkio ko
operatyvo p-kas rengiausi eiti į kooperatyvą 
įkainuoti naujai atvežtų iš toliau prekių. Išėjr/s 
iš mokyklos kiemo prie Ragausko krautuvės ra
dau būrį varėniečių ūkininkų ir vorą stovinčių 
kaimo vežimų su ūkio padargais. Visi klausėsi 
nuo Lietuvos pasienio Ūlos upės apie 28 metų 
vyro pasakojamas naujienas... Jis iiems sakė:

— Vyrajį, blogai! Naujienos prastos. Šian
dien ryte saulei tekant iš rusų pusės sieną perėjo 
(sausa siena)3 civiliai, paskui juos būrys ginkluo
tų raudonarmiečių karininko vadovybėje. Civi
liai su kardais suėjo į sargybos viršininko polici
ninko Aleksos Barausko buto prieangį, išvertė 
duris į vidų ir įsibrovė į gryčią. Barauskas buvęs 
gavęs atostogas, nėjo pareigų ir rengėsi tą die
ną važiuoti pas uošvį Bučinską į Perloją, todėl 
ramiai miegojo. Durų tremsmas pabudino Ba
rauską, kuris iššokęs iš lovos lindo po Stalu ir ten 
jį beginklį trys vyrai kardais nužudė.
, Išėjusius iš gryčios žudikus, rusas' karinin
kas pasitiko plačiu šypsniu ir pats su jais ir ka
riais nuskubėjo prie rajono viršininką, Skinkio , 
būstinės. . /

' (Bus daugiau)
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MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is fvširiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 37W996
K -•* - - •

SOPHIE BARČUS Į 

RADIJO iEIMOS VALANDOS I

- Vhot programos H WOPA,
A 14P9 HL A. M.

LlthMy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Vedėja Aldona Daukva

Tele*.: HEmlock 4-241?

H59 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO ILL. 60629

- - -
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Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000

Tel. 925-7400
S929 SO. HARLEM AVE^

AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Pwima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AH 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius z

193i S, Manheūn Rd., Westchester, iL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kis antri šeštadienį 8—3 vai 
ftl.: 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

D£t A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgą?

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3*07 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR.■ tfRANK PLECKAS
- ZUOPTOMETRISTAS

■» 'KALBĄ (at rc V1SKAJ 
? , ei. 737-5145
Llkriua akis.’ .Prilaiko akinius u

\ '*<fonuči lenses’”
!,aj /a^ai. shsuąrtmą. Uždaryta tre*

,-^pNAŠ SEJLBl T1 
‘ tNfKSTŲ, PŪSLĖS IR 

Prostatos chirurgija
:26?6 WEST 63rd STREET
■ Vai? intrad. 1—4 popiet,

•; vKetvrnzt. 5—7 vai. v<ck
yOfifp telef.: 776-2880 

Rezidencijos talef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

gii 1

'-•
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'-'
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Kauno baziLKa

APIE PABALTIJO TAUTAS
. , (Tęsinys)

- / ' (Tęsinys) • ’ •'
senųjų gyventojų “Ginta-1kadgutt-ų negalima tapatinti

___ ' __L j* ______ • 2* *
su

, , ... Iro pakrantė” tikriausiai buvo'gotais. Įkandin Zeusui, jis šau-
^ndr* praktika, MOTERŲ Ilge-. g. „ . .. ą a.-' Salti™,,šiaurinėje Sembos pusiasalio da- kėši skandinavinių šaltinių- 

.yje. Dauguma XIX a. moksli- Skandinavų sagoje “Snorra Ed- 
uinkų buvo nuomonės, kad upė da” yra paminėta kažin kokia 
Guttaius tai Prieglius. Tas tai go'ėų gentis, kuri mūsų eros

2652 WEST ROET 
Tel. PR 8-1222

*hTSO VAL.: pirm., antračl, trema, 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. š^štadie- .

2-4 vaL popiet ir kitu Unm]Pitėjo guttai tuo atveju turėjo pradžioje (arba, paskutiniame 
f būti Tacite? aisčiai, vadinasi dešimtmetyje pr. Kr.) persikė- 
1 Sembos pusiasalio gyventojai; lė iš Skandinavijos (iš Gotlan- 

.aip manė vokiečių mokslinio-‘.do salos?) į pietinį Baltijos ju
kai Zeusas ir Piersonas. Tačiau ros' pakraštį.ir iš Vyslos žemu- 

Ivokiečių nacionalistai, pvz., Vo-'pio pradėjusi savo lolimesnę ke- 
gfas, buvo priešingi, tokiam . Pi-Uionę. Tie gotai jokiu būdu ne- 
iėjb teksto aiškinimui ir tvirti-! galėju gyventi IV a- pr- Kr. ‘’Gin- 

1__ i— j —.t-: x—- ~ t- 4._l»--------k—*A’V. Kitų germanų
genčių kilnojimąsis, kaip prane-

nagai susitarimą.

ORTHOPEDas-PROTE^JSTAS 
Aparatai - Protezai. Mėd. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 

r iArcb SuuDort;) ir t. t.

Utt West 63rd St., Chicago Id. 50629 
Tslsf.; PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAf

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

no, kad guttai — tai gJtai.-Iš tojtaro pakrantėje'
Beitų, kad germanų gotai buvę f
seniausieji B visų tautų, gyve- ša skandinavų šaltiniai, vyko iš 
ausiu pietinėje Pabaltijo terito- pietų į šiaurę (bet ne i priešin- 
rijoje. gą pusę), t.y. iš Danijos į šve-

V. Piersonas savo ve:kale diją-
“El?ktron‘aiba apie senųjų prū-i Išanalizavęs istorinius šalti- 
sų protėvius, giminystę ir jų pa-. nius ir plačiai panaudojęs ling- 
vadinimus”, (18G9) įrodinėja,! vistinius duomenis, V. Piersonas

priėjo išvados, kad Pitėjo “gul- dų vardu pradėta vadinti ta 
tai” galėjo būti ne germanų, bet 
cik lietuvių protėviai. Piersonas 
tapatinę’ guttus su Ptolemėjo gi-

I tonais, Jordano gettais (VI a.
po Kr.)„ gudais (XIV—XVI a.), s us”, kad atskirtų nuo lietuvių. 
Bendru guttų (“guddai’, “gu- Ne viskas šioje Piersoną teo- 
dai ’), getų ir net “gotų” vardų, rijoje aišku ir įrodoma, o kai 
xaip tvirtina Piersonas, iki pat kurios detalės suponuoja ir vi- 
XVII a., t.y. iki to laiko, kai din- sai kitokį aiškinimą. Pavyzdžiui, 
go prūsai kaipo tauta, buvo va- j s perdaug supaprastintai aus
dinamos visos pietų rytų Pabal- kiną “gudo” vardo atsirldĮmų, 
Ljy gyvenusios prūsų-lietuvių juos laikydamas ne lietuvius, 
gentys- . bet “baltarusius”. Jeigu etnoni-

Tas vardas daug kur minimas mai gudai ir getai lietuvių buvo 
storiniuose šaltiniuose. Pvz- vartojami kaip sinonimai, tai 

Boleslavas I, lenkų karalius, sa- šio vardo priskyrimas lietuviams 
j testamente (XI a.) rašė, kad galėjo įvykti dėl kitos priežas- 
is yra slavų, lenkų ir “gotų” ties, visai ne tos, kurią nurc'dė 
,aldovąs. Kalbėdamas apie “go- Piersonas. Getai (jetui) pagal 
cus”, j s turėjo galvoje prūsus- viduramžių kronininkus buvo 
.etuvius. Lenkų kronikininkas jotvingiai, sūduviai- Vėliau žy- 
Kadlubekas savo kronikoje 1200 
m, data rašė apie “getus”, iš 
Kurių ypač išskyrė prūsus-

Rašydamas apie XIII a. įvy
kius, tas pats kronininkas sako: 
’getai O 
jais”; 
d lietuviai, prūsai ir kitos tes 
jačios kilmės taūt ;s XIV a. 
/ienoje Silezijos.kronikos vieto
je getai vadinami prūsais, kito- 
e — 1 etuviais. Iki pat XVII a- 

patys prūsai vadino savo žemie- 
.us, kurie; gyveno .Kuršių įlan

kos pakrantėje^'‘ p ,Uip pat ir vi
sus lietuvius .'t^daį's’* .Be te, 
pagal Piersoirų^'j^jonuoše prie 
Nemuno' lietuviu Jautos; -gentys moji pasitaikė blogame ore: vi- 
bendrai buvjo;'^U^namos gutais ” L
(gudais) , o pietiniuose rajonuo
se — getais” ^Resibginė šių pa
vadinimų prasmė buvo viena ir

.tapati.
* ■ ’ . .

Gudų -pavadįffimas išslliko 
' lietuviuose iki m&šų dienų, bet 
jie tuo vardu va'dina “baltaru
sius”. Atrodor'-Įyg tai priešta
rautų Piersono x teorij ai, bet 
mosklininkas čia bematė kokio 
ribrs prieštaravimo. Jis įrodė, 
kad šiuo atvejų. Įvyko taip daž
nai kalboje, pasitaikęs vieno ob
jekto prasmės' perkėlimas ki
tam. Kadangi lietuviuose, tvir
tino Piersonas, įsivyravo jų pa- ma metai iš metų, 
vadinimui viep-os1 genties vardas ■ Gegužės Pirmosios parade 
Lietuva, tai gudųrvardu prade- Raudonojoje aikštėje dalyvavo 
ta vadinti ■ ta tatifą, su kuriais apie 100,000 publikos, 
genties vbrdaš Lietuva, tai

tauta, su kuriais lietuviai kartu 
gyveno vienoje teritorijoje Lie
tuvos — rusų valstybės metu, 
ilseit, juo pavadino “bąltaru-

mi jotvingių dalis susimaišė su 
gudais, todėl nenuostabu, kad 
l.etuvių kalboje (kurios pagrin
dą usdarė, jeigu kalbėti apie da
bartinę lietuvių kalbą, sūduvių 

kurie vadinasi jatvia- kalbai artima vakarų aukštaičių 
“getais vadinami yra vi- tarmė) gudų asimiliuoti jotvin

giai ir toliau išlaikė savo pirmi
nį pavadinimą, c vėliau šiuo 
vardu buvo vadinami visi gudai 
(“baltarusiai”).

(Bus daugiau)

Sergantis L. Brežnevas 
Gegužės 1 parade

MASKVA. — Gegužės Pir-

są dieną be pertraukos šaltas 
smulkus lietus dulksnojo, tad ir 
Kremliaus ponybė susirinko pa
rado žiūrėti iš balkono viršum 
Lenino mauzoliejaus' skrybėlė
mis apsimovę-'ir beveik žiemiš
kai apsirengę.

Sovietų imperijos prezidentas 
-— 72 metų amžiaus — lipo laip
tais kitų valdžios viršininkų ly
dimas ir karts, nuo karto jų pa
dedamas. Pirmą kartą per 10 
metų parade dalyvavo ir kariuo
menės daliniai su karo pabūk
lais. Sovietų televizija dignito
rių laiptais lipimo visiškai ne- 
befilmavo kaip kad buvo daro-

- Jei Žinote utnenia, kur<* 
gklėtų užsisakyti Naujienas, pre 
tome atsiųsti jų adresus. Me# 
jiems siusime Naujienai dvi sa
vaites nemokamai.

ENERGY

gu-j -------------------- -
— Didieji Amerikos karo lėk

tuvai telaikomi JAV, bet jie į 
■ kelias valandas gali būti Vaka
rų ir Rytų' Europoje.

— Sovietų agentai Įsakė Je- 
menui sustabdyti karo veiks
mus, kai padangėje pasirodė 

•' artėjančio JAV lėktuvnešio du 
Į žvalgybos lėktuvai.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vak«r« Ir ryt* |r vidudieny ai dejuoju Ir saukiu, o jis iigirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariikai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėcų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis j 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIK1S
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741—1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SUSIRINKIMŲ

Limit use of diswasher 
to once a day. after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bom Laser!

1914metų

Chicago? Lietuviu Taryba saukia 
metinę konferenciją gegukės mėn, 
6d. 2vaL po pietų Lietuvos Šaulių 
Sąjungos namuose (2417 W. 43rd. 

i Street Chicagoje). Lietuvių visuo- 
linenė maloniai kviečiama joje daly

vauti.I
l------ —----------y-------------------------
I Upytės Draugiškas Klubas turės 
' susirinkimą penktadienį, gegužės 4 d., 
Anelės salėje. 4500 So. Talman Avė. 
Pradžia 1 vai. popiet.

Kviečiami visi nariai atsilankyti, 
nes turime daug reikalų aptarti.

Po susirinkamo bus vaišės.
A. Krlys

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apple? 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your tab>«* 

Fresh Carolina Apple Quiche
tablespoon fresh lemon 

juice
tablespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded 

. Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 
9-hich pie

i and thytae until sausage

pound bulk sausage
cup chopped fresh

onion
teaspoon dried leaf

thyme T,
Red Delicious apples* 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(1 1/2 cups>

In large skillet cook sausage, onion 
k browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Line a B-inch quiche di ah' or Die 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 3506F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is set. Let stand 10 
minutes before cutting to serve.
Makes: 6 servings.

U 
H
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1
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2

Midland Savings apta?
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojamo 
Jum$ už mitins parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi h
aistyje.

2457 W. 69 STREET
Chicago. IL 60629

Bridgeview, IL 60455
Tat. 598-9400

AU accounts com
pounded daily 
Passbook Savings.

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

MIDLAND
SAVINGS
and loan association
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

pHONE 254-4470

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000).
—

3319 So. LITUANICA AVĖ. 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, Bl. 974-4416

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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mė-

Kauno miesto teatro rūmai

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS 
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

• Yra užregistruotu ir klasi- stas susideda iš 4 grupių: 
fikuota apie 17.IKU Įvairių kva- sos bei jos produktų, vaisių ir 
pų. Tarpe jų yra brangūs per- daržovių, javainių taip pat pie- 
furnai, dažniausiai gaminami iš no ir jo produktų. Visi šie pro
gelių. Prancūzijoje gaminamas 
janimino prefunias yra bran
giausias. Jo viena uncija rinko
je kainuoja apie $200. Malonų 
kvapą skleidžia Įvairūs maisto 
produktai, vaisiai bei jų įvairia 
po pavidalo sultys.

• Amerikoje yra įsigalėję 
mitai, kad aukštos kokybės pro
teinas, taip pat vaisiai ir daržo
vės neturi kalorijų. Taipgi yra 
prietaras, kad jų neturi ir ne
priduoda kūnui svorio želatina, 
patiekiama popietiniam pasma- 
gmiavimui. ■ Klaidinga prielai- nant. Nosinės gerai išsiplauna 
da, kad margarinas yra žemes- išmirkius sūriame ir muilina
mo kalcringumo už sviestą. At- me vadenyje- Pageltusias stal- 
simintina, kad balansuotas mai- tieses galima vėl baltai išplauti

kiti — į kitos lietuvių kolonijas, 
o likusieji tvirtina, kad jų vai-. £2 
dybos posėdis buvęs prieš pen**-1-^

•-kis melus; iF'kathjis b«vęs-įfeis-. 
kutinis ir-tuo LB apylinkes veik- 
la ir pasibaigusi-. ; j

šiomis dienomis Chicagoje per 
Liet, radijo valandėlę mirusios 
LB pirmininkas skelbiasi, kad 
jis Bridgėporte vykdysiąs rinki
mus į LB Tarybą. Kad A. Būga 
laiko save Bridgeporto LB pir
mininku, tai jo reikalas, todėl 
jis ir atstovauja tik pats save, 
o ne Bridgeporto lietuvius. Toks 

! nesamos padėties vaizdavimas 
į yra visuomenės klaidinimas ir 
jos buvusiam vadovui garbės 
nedaro. Bridgeportietis

* K*

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iŠSIMOKEJIMAIS

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

.j PETRAS KAZANA (JSKAS, PrerdentM

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747
dūktai kasdien yra reikalingi 
žmogaus kūnui.

• Vonios maudytis buvo iš
rastas tik 1850 metais. Ištisus 
25 metus žmonės galėjo ramiai, 
niekeno netrukdomi, maudytis- se, 0 įjpioVUS džiovinant saulėje, nepatiks-

1 — Nebūk pavydi ir neužsi
pulk ant savo vyro, jeigu pakal
ba ar pajuokauja su kitomis 
moterimis. Pavydas yra blo
giausias įrankis, kurį žmc-na tu
rėtų panaudoti.

— Dalinkis su savo vyru ne 
tik džiaugsmais, bet ir liūdesiu- 
Bandyk būti jo geru draugu, o 
ne sunkenybe ant jo pečių-

— Jei tau nepatinka vienas ar 
kitas vyro pasielgimas, tai pas
tebėk jam apie tai kiek galima, 
švelnesnėje formoje, ;be užsi
puolimų ar barnių. Atsimink, 
jog piktumu toli nenueisi.

šių patarimų turėtų prisilai
kyti ne tik moterys, bet ir vyrai.

- M. Miškinytė

kurį laiką jas išmirkius pasuke- skarmalais. Aišku, jog vyrui tas
Registruokite savo namus, j DAR SENA KAINA

Po 25 metų buvo išrastas tele
fonas-

• Skalbiniai būna sniego bal
tumo, jei juos išmirkysite karš
tame vandenyje su šaukšteliu 
peroksido ir tik tada skalbsite. 
Supiaustyta citrina išima iš bal
tinių dėmes tuos baltinius viri- 

osinės gerai išsiplauna

j • Net 31,000,000 amerikiečių 
augina savo sklypuose daržoves. 
1978 m. jie išleido savo daržams 
apie po 20 dolerių, o užaugino 
daržovių bei uogų po apie $350 
vertėte. Taigi držininkystė yra 
geras užsiėmimas ir dar geres
nis investavimas. Apie 90% au
ginamų tuose daržuose daržovių

; buvo pomidorai.
3 Amerikiečių psichologai ir 

šeimos gyvenimo žinovai ilgai

biznius, sklypus pardavimui jau LABAI SVARUS 2 butu narnas tr 
o,. . ' • ,•„»„? garažas, elektrinės durys, atskiri ga-..b-tus metus veikia nčioj įstai zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

TRUMPAI goj, o pirkdami pasiteiraukite. NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.aktus; 
Sudarome iškvietimus ■ giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiarne infer- 
macijas visais kelionių reikalais. . 4'

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

davė tekius patarimus darniam 
šeimos gyvenimui:

Į — Rūpinkis, kad patiekiamas 
maistas būtų ne vien gerai pa
ruoštas, bet skanus ir sukelian
tis apetitą. Pusryčių, pietų ir 
vakarienės metu niešpasakok 
vyrui visų savo rūpesčių ir ne- 

I daryk jam išmetinėjimų. Tą 
į gali atlikti kitu laiku.

• — Prižiūrėk jo drabužius, ir 
jei reikia — įsiūk sagutes ir pri
žiūrėk kojines.

— Duok jam suprasti, jog jis 
yra svarbi asmenybė tavo gy-

Naujlenų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi L Tisas venime. Pagirk, kuomet jis to 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietirvižkos span-l • n3Uyprk aeras in
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, į pe o n paorezK oeras jo 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- Į būdo ypatybes, užmirštant apie 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos | hlcioasias 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis* o<^> 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei_ 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado -mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- 
tinimo vajaus labai vertingomiš-devanomis naujiems skaitytojams. V_ . -

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vlešbuSs, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniką.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

APIE ARTĖJANČIUS
"RINKIMUS"

Gerbiamieji,, prašau neatsisa
kyti Tamstų dienraštyje kas že
miau pasakyta:

“Draugo” siu metų gegužes 
mėn. 1 d. laidoje tilpo Leono 
Galinio straipsnis “Vidurio Va
karų Apygardos LB Apylinkių 
Atstovų Suvažiavimas”, kuria
me sakoma,, kad apylinkių pir
mininkai darę jpranešimus, tarp 
jų ir is Bridgeporto — A. Būga. 
Mums bridgeportieciams puikiai 
'žinoma, kad LB Bridgeporto 
Apylinkė mire ^aū prieš penkis 

* nesusišukavusi, neapsi- metus, rinktosios valdybos na-
• -J • T 1 . . . '.v «.,7“

— Paskatink, kad jis. lanky
tų ; draugijų, klubų susirinki
mus, užsiimtų kokiu sportu ar 
net pakortuotų su prieteliais.

— Kad ir namuose nevaikš
čiok ■
praususi ar apsidengusi kokiais riai vieni išsikėlė iš Čhicagos,.

Prennmeratos pratęsimo, užsakymų, bei f*limų skaitytoju rttixiasa 
pniorn* pasimudoti žemiau esančiomis atkirpcmla.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ .. ; .
MARIJA NOREIKIENĖ C - ? 1

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeV WĄ 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių. i 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Į Du butai, medinis su,skiepu ir ga- Daug
JL ] ražas. Švarus, gerai pnziuretas. 63 ir 1 5 s- -

, Troy.
J. šeštokas ir Marquette Par-j ( . ..

ko pratęsė be raginimo prenu-j auto garažas. Avers ir 26-ta. 
merata, o savo sveikinimus ir i _ __________
gerus linkėjimus atlydėjo $10 ware) prekių_krautuve. Nebrangus, 

auka. Dėkui.
— Detroito Lietuvių Organi-j 

zacijų Centras parėmė Naujie-i 
nų leidimą $35 auka ir ją atsi-! 
untė per mūsų atstovą ir korės- 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878 
pondentą A; Sukauską. Dėkui •--------- —:--------
valdybai ir tą junginį sudarau- M. L. S.
čioYns organizacijoms bei jų na
riams- j Gausus namų pasirinkimas

, . , pietvakariuose—■ 65 metų sukakties proga, 
sveikino Naujienas ir aukojo po BUDRAITIS REALTY 
$25 joms bei jų banketo progra- Įvairi apdrauda _[NSURANCE 
mos leidiniui: Porter banko Pi- rtitit MTiniMAVIMAS—nnren- 
nes skyrius Indijanoje, Power; 
FcTd Brighton Parke, Antanas 
ir Viola Plienis, A&J Meats sav.1 
Marquette Parke, Norman Burs-’ _ 
teino kailių galanterijos 'preky\ ' 
ba, Gene ir Barbara Drish, sav. 
Beverly Hills Florai, Bruno G. 
Shots ir Walter J. Klemka 
sav. Woodinas Bowl Rainbow 2 
Lounge, Lietuvos Vyčių Illinois; 
ir Indiana Apskritis, Klaudijus 
ir Birutė (Pumpučiai, Deividas; 
P. Gaidas ir Geraldas F. Daimi-I - T
das, Brighton Parko Lietuviui*' 
Moterų Klubo valdyba ir narės,! 
Milda ir Antanas Vaivadai, dail.l ' 
Janina Monkutė — Marks, Ze-’ ' BEN'S SHRIMP HOUSE 
maičiu Kultūros klubo valdvba We smoke our own EEL, SHUBS, : , . x . ., ;. TROUT and STURGEON. Frenchir nares, taip pat Amerikos Lae- frįed shrimps, Fish Chips and Smelts, 
tuvių Piliečių Pašalpos Klubo A
valdyba ir narės. Dėkui visoms1 
ir visiems.

vertingų priedų.
_ , , . .... . 2 AUKŠTU mūro namas ir 2 autoaS S6.M0 Jį- 

j jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
Medinis namas su geležies (Hard- nuo potvyniu, aluminum langai, ga

lite pirkti už $41,800. k
MODERNUS 15 metu mūro namas. 

2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Dau p nriedu. Marquette 

į Parke, aukšta kokybė, $60,000.
MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 

’apie SIS,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tef737-7200 arba 737-8534

NAUJIENOS 
I7» SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 606M

* H įnirto be nginlBe pratęsia javo preaumeratą, taupydasas laiką Ir 
aažLadaiBai inrirašinėjimo Išlaidai, Priede  čoL

Frrardė Ir nrdu .

Adresai

3*

, tarų» U&tfcaw Niujlenai kiip dortų save _ 
yra naujas skaitytoju. Pried* doL

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
ka m nuomininkus

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

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI ■.. 

Turiu Čhicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559— —

43rd & ARCHER
STORES — 1 OFFICE — 4 APART

MENTS. Excellent investment.
Annual income: S30.000.

STANLEY J. RUBIN 445-8900.

ARTHUR RUBLOFF & CO.

MISCELLANEOUS 
{vairus Dalykai

1049 W. North Ave., Chicago 
337-0263

PERSONAL
Asmeny Ieško— Nauj’ienas jubiliejaus pro' 

Įga sveikino ir aukas prisiuntė:
Michalina Baronienė, Janis Ko’-Į Noriu susipožinti su būsima gyve-i 
slowskis, Aldona ir Vincas Ka- nim°_ drauge- Tytas.2n^Y-arb^;?I^L' 1 v. , . _ _. __ .v . kite ir is Kanados, is toh - uz juru
cinskai, Jozenna Knsciūnienė, marių. Į rimtus laiškus visoms atsa- 
Mary Leppa, Amerikos Lietuvių kFsiu-J^sytįNn<; RQX 226 
Taryba, Lietuvių Žagarės klu
bas, The Edelson Organization 
ir Petras Subačius. Dėkui vi
siems-

Firirdė !r vardu

Adresu

Pavardė ir vardai

A drew PERSONNEL OFFICE

INTERNATIONAL HARVESTER
Earardė Ir Tardai

Adresai

Pavardė ir Tardai
——

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ruiipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Niujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ________  dol.

IH.EXPERIMENTAL 
SPRING MAKER
FACTORY

Our Hinsdale Agricultural Equipment Engineering 
Center has an immediate opening for an Experi
mental Spring Maker. Qualified applicants must 
be able to make all types of experimental coil 
springs and wire forms by bench or machine me
thods to specifications; develop springs of given di
mensions but with various characteristics to meet 
engineering requirements; sketch and develop ne
cessary tooling; use spring testing equipment, use 
bench fixtures and hand tools; operate thermosta
tically controlled heat treat equipment for harden
ing, drawing, stress relieving, annealing, etc. in 
conjunction with proper quench mediums on springs 
and spring materials. 1
We offer an excellent wage and benefits package.. 

For interview, call or apply at:

— Leonas Kazlauskas iš 
Brighton Parko kartu su me
tine prenumerata atsiuntė gerus 
linkėjimus ir $7 auką. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės tau
tiečiui, užsisakiusiam Naujienas 
vieneriems metams ir atsiuntu
siam $2. auką, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME 
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. cT better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas'.

ir

4207 So. Sacramento,

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija rengia Motinos Dienos mi
nėjimą ir motinų pagerbimą 
š.m. gegužės 12 d., šeštadieni, 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 

Į Trumpa programa, veiks Lai- 
imės šulinys, šokiams gros gel

7 S. 600 County Line Rd. 

Hindsdele, 11. 60321

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

X

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

NAUJIENOS, BOX 226 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
tifjpagerinimai.

Tel. 776-4959

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’J 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina S3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c. |

asmuo I 
išgerti

Vidutinio’ ūgio suaugęs 
kiekvieną dieną turi 
kvortą vandeny arba sunaudoti[ras orkestras, šalti ir Šilti pa-l T"* V<M T"*- ,-,7 v,“niekalai. Pradžia 7:30 vai. vakj l."k pat sn“1>0!! " ^"Okl° skyS"

auka $10 asmeniui. Informaci
jai ir rezervacija:

Tel. 776-3727 (I¥.)
• Priimami asmenys, reika- 

j lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436. 
6294. (Pr).

• Lino liemuo, akmens šak 
nys, medžio viršūnė? (Tinklas)

CIO.
•_

• -Kai kurie asmenys yra 
klaidingai įsitikinę, kad nuo 
rūgščių agurkų jie Suplonėjo-

• Motinos kraitis nepaneša- 
mas, brolio žirgas nepajojamas,

Siimtmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. Y A 7-5980

Netiry Pvblk 
INCOME TAX SERVICE

Taip pat darcml vertisud, giminių 
ijft-rietimai- pildomi pilietybė! pra- i

BEST THINGS IN LIFE

>41 Frt«k Z«p«IIi
CKWVi W.TSrti St.

GA 4-U54

| Slate. Farm Life Insurance Company

t

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street.
Tai. 776-5162 ’

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5Q47.

t 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. |

The Di-Gel*
y

Dt-Gel adds tofts

$$

sesės kaapihesupinimos? (Kros-j c Di-Gel- 1
nis, dūmai Iiepsrtą) • TheAnti-Gas Antacid. 1nis, dūmai 'Ir liepsna)
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