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SENATORIAUS FRANK SAVICKO 
GERAS SUMANYMAS

NERUOŠTI OLIMPIADOS VERGŲ IMPERIJOJE

J Olimpiados komitetui žinoti, 
kad mes nesame nejautrūs dėl 

s padėties Sovietų Sąjungoje ir 
Į kad mes nepritariame JAV da
lyvavimui žaidynėse Maskvoje”.

t -------------
Įtakingas Izraelio 
karo ministeris

r

Gazoliną galėjo 
tyčia sumažinti

WASHINGTON. D.C.—Prade- 
j da įsistiprmti nuomonė, kad di- 
dž’osios naf o> bendrovės sąmo
ningai sumaž'r.o pristatomo ga- 

1 zoFno k‘ekį..K«lhu apie gazo
lino taupymą neužtenka. Reikia, 
k-'d žmonės he-e kalingai neva- 
ž’nė^ų Pacifiko pakraščiais ir 
savaitgaliais be re:k?lo nedegin
au gazolino. Sumažmus prista
tomo gazokno kieki, visi tuojau 
susirūpino jo taupymu.

IRANO GYVENTOJAMS JAU ĮGRISO
ŽUDYNĖS IR ILGOS KALBOS

- 'lŲŲ'l 'Tr.ąnk'ScųįS^^^' .'■

SPRINGFIELD, III/ — Sena- 
to Egžekūtyvis.'. komitetas pri
ėmė rezoliuciją, kurią patiekę 
Daugumos lyderis asistentas se
natorius Frank D. Savickas '(D.,

TEL AVIVAS, Izraelis. — Da
bar aiškėja, kad pats Įtakingiau
sias Izraelio ministeris yra karo 
ministeris Weizman. Pirmame 
Izraelio kare buvo geras karo 
lakūnas ir aviacijos vadas.

Praeitą antradienį, svarstant 
Begino planą palestiniečių savi
valdybei, karo ministeris j j pa
keitė. iš pagrindų. Jis patarė 
nieko palestiniečiams neduoti, 
bet negalima siūlyti “autonomi
jos”, tos autonomijos visai ne
duodant.

Aiškėja, kad perkeltos 
žarnos neprigijo

- NEW YORK. N. Y.----- Perkel-
tos širdys kito žmogaus krūti
nėje prigijo. Vienos veikė trum
pai, o kitos tebeveikia kelis me
tus. Gydytojai manė, kad ir per- 
keltos žarnos prigis ir pratęs 
žmonių gyvybę, bet pirmas ban
dymas nepavyko. Visi gydytojų 
specialistų apskaičiavimai neda
vė lauktų rezultatų.

PREMJERAS PRAŠO JAV GALIMAI GREIČIAU 
ATSIŲSTI AMBASADORIŲ Į TEHERANĄ

TEHERANAS, Iranas. — Pra- i .■ -------------—
eitą ketvirtadienį JAV Kongre- PRAMONĖ ATSAKINGA 
so priimtoji rezoliucija, smer | už ŽMONIŲ SAUGUMĄ 
kianti naujos vyriausybės toki!
dideli žmonių žudymą, gerokai ■ NEW YORK. — New York 
sukrėtė dabartinius Irano vals- Times pirmadienio laidoje rašo, 
tybės sluoksnius. Pirmas balsą kad federalinė vyriausybė ruo- 
pakėlė mula Chomeini. kuriam šiasi iškelti didelę bylą prieš 
atrodo, kad Amerikos Kongre- Hooker Chemicals ir Plastic 
sas neturėjo kištis į Irano vidaus Corp., reikalaujant milijonų do- 
re’kalus. Chomeini pareiškė, j lerių už nuostolius, pridarytus 
kad Irano gyventojai sprendžia.! verčiant nuodingų medžiagų ąt- 
ką jie turi sušaudyti ir ko ne- Į matas į Love kanalą ir kitas vie- 
šaudyti. | tas New Yorko valstijoje. Tei-

j _ , . j singumo departamento ir Aplin-
; ruošiamoji 

byla savo apimtimi bus pati di- 
---------- i visoje toje srityje.

Valdžios advokatai stengsis

Niekad mula Chomeini taip kos apsaugos įstaigos
žiauriai nesmerkė JAV vyriau- j - 
sybės, kaip jis padarė praeitą džiausią 
penktadienį. Tada jis pareiškė,
Kad Amerika raitosi kaip gjva- Į jrodvti. kad tinkamas nuodingu

Chicago), prašant U.S. Olimpia
dos. komitetą, paieškoti 1980 me
tų vasaros žaidimą ms-kitą
.-Rezoliuei je je. pabrėžiama, kad 

Sovietų Sąj ungos vyriausybė 
visiškai nepaiso pagrindinių 
žmogaus teisių, ' kurios yra ga
rantuotos Helsinkio -sutartimi. 
1980/ metų olimpiniai vasaros 
ž.aidjmai; ' šiuo metu /numatyti 
Maskvoje." - ■: ‘ ~.-

‘Savickas pasakė,.kad^yra la
bai- galimas. dalykas,- jog .Sovie- 
tų i Sąjungą jdiskriminūc^ų prieš 
kii kurių taūtų ir yį^įmŲdaly- 
vavimąJ Olimpiados ^žaidimuose. 
Nej&vaizdiįdju,. kad. . Jungtinės 
Valstybės norėtų ' dalyvauti to
kiame krašte, kur kitoms nelei
džiama. Tai nėra Olimpiados 
žardinių tikslas, nei yra suderi
nama su tvirta žmogaus teisių 
pozicija, kurios šis kraštas lai
kosi.

"Sovietų- Sąjunga parodė vi
siškai nenorinti duoti jokių už
tikrinimų dėl dalyvaujančiųjų 
žmogaus teisių. Olimpiniai žai
dimai yra laikas, kuomet tarp
tautinio broliškumo dvasia yra 
vienas iš labiausiai jungiančių 
faktorių. Praskiesti tikrąją žai-

Ministerių dauguma pritarė 
Weizmano pasiūlymui, o Begi
nąs patarė viską užmiršti.

TRIMffjŪjŠ VISUMŲ
, • j. X-S-C

— Jane Byrne atleido garažo 
prižiūrėtoją, ■ nes garaže nebuvo 
apie 100 darbininkų, kurie 8 va
landą ryto tūrėjo būti darbe. 
Ankstyvas jos pasirodymas bu
vo visai nelauktas.

— Londono biržoje auksas pa
brango,- o doleris neatpigo. Nu
tarimas išleisti - mažiau gazolino 
Amerikoj e^. stiprina doleri.

— ■ Kun. Graūslys; patyręs, 
kad jėzuitai nori pagerbti de
mokratinės valdžios vertėją, at
sisakė vykti i jėzuitų koplyčią.

— Maršalas Tito Broz, dvi die
nas praleidęs Maskvoje, grįžo į 
Jugoslaviją patenkintas. Jis 
Brežnevui patarė nesiruošti ka
rui, jei nenori išardyti visą so
vietų sistemą.

— Tito informavo ministerius 
apie pasikalbėjimą su Brežnevu

MažĮns ambasadų 
tcrnautojų skaičių

tė. Islamo revoliucijos įžeista. !

Baigus mulai kalbėti, krašto 
gyventojams ir užsienio žurna
listams reikalus aiškino mulos 
dešinioji ranka. Jis labai griež-

medžiagų atmatų pašalinimas 
yra fabrikanto pirmiausia parei
ga, rašo NY Times. New Yorko 
valstija išleido $20 milijonų už 
tos srities išvalymą ir apskai-

snfėgui ištirpus, didmiesčiai pradeda valytis, 
kad ir miesto centre būtų jaučiamas pavasaris.

Paskutiniam

KINIJA SUTIKO ATIDUOTI VIET
NAMUI SUŽEISTUS KARIUS

'^-Si±^GTON..D.C. — Pre
zidentas Carteris, bandvd^mas 
taupyti valstybė7 V'-idas, yra 
įsitikinęs, ka^ keli geri tarnau
tojai gali atlikti dviejų a-, 
darbą. Prezidentas
nes, kad kartais bereikalingai 
naudojama popieriaus. Dabar, 
vra moderniu masinu nuorašams < 
daryti, tai mašinisčių tiek daug 
neturėtų būti.

įsitiki-..

tai pasmerkė senatorių Javits, čiūoja. kad kitų panašiai apterš-

dynių prasmę ir jas paversti 
politikos įkaitu, veda labai toli 
nuo tikslo. Jungtinių Valstybių 
Olimpiados komitetui šiuo atve
ju geriausia būtų rasti kitą vie
tą. Esu tikras, kad tokioms pas
tangoms susilauktume visapa- 
saulinės žmonių bendruomenės 
daug paramos”, pasakė Frank 
Savickas.

Dabar rezoliuciją svarsto vi
sas Senatas. Senatorius pasakė: 
“Esu tikras, kad mano kole
goms Senate žmogaus teisių ga
rantija rūpi tiek pat kaip ir 
man. Ši rezoliucija duos U.S.

KALENDORtUS
Gegužės 23: Merkurija, Dezi- 

derijus, Tautvyda, Linas, Ger- 
tautas, Kymantas. į

Saulė teka 5:07, leidžiasi 8:08.

Or|s giedras,.vtaus.

ir išvažiavo pailsėti. Kelionės 
lėktuvais jį labai vargina.

— Mokslininkai priėjo įsitiki
nimo, kad nuo žmogaus genų 
priklauso jo amžius. Amžių 
trumpina ligos, ankstyvas ener
gijos eikvojimas, žaizdos, bet 
sveiko žmogaus amžius priklau
so nuo mažų genų, atsiradusių 
gimimo valandą.

— Italų policijai pavyko su
imti Romos apylinkėje kelis te
roristus, jų tarpe buvo viena 
moteris.

— Vilniuje buvę turistai pa
tyrė, kad kalbininką Joną Kaz
lauską tikrai čekistai įmetė į 
Viliją. . -m ■

— Petras Griškevičius ties 
nutuko, kad tapo pats storiau
sias Rusijos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius. Sako, kad 
jį kankina nemiga, todėl jis val
go ir valgo.

—- Washingtone aukšti parei- 
gūųai studijuoja naujus etikos 
dėsnius, kad nebūtoj pažeminti.

NIKARAGVOS NACIONALINĖ GVARDIJA NUŠOVĖ 
RAUDONOJO KRYŽIAUS PIRMININKĄ

TOKIJO; Japonija. — Kinijos įstaigos. Visi žino, kad Raudo- 
ir Vietnamo pasitarimai neina 
taip, kaip komunistai būtų no
rėję, bet jau pavyko išspręsti 
sužeistų karių pasikeitimą: Ki
nija turėjo didoką skaičių su
žeistų Vietnamo karių: Didokas 
skaičius yra sunkiai sužeisti. 
Kad kiniečiams nereikėtų ligo
ninėse laikyti sužeistų vietna
miečių, Kinijos vyriausybė ati
davė Vietnamui sužeistuosius 
karius, o Vietnamas atidavė Ki
nijai paimtus belaisvius.

Manyta, kad pasitarimų me
tu pavyks išspręsti kitas abiejų 
valstybių problemas, bet taip 
neatrodo. Susidaro įspūdis, kad 
Kinija bandys spręsti, kai sueis 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos už
sieni oreikalų ministerial. Kini
jos vyriausybė turi vilties iš
spręsti tuos klausimus, kurių iki

nasis Kryžius teikia pagalbą vi
siems sužeistiesiems. Galimas 
daiktas, kad grupė gvardijos 
njarių, pamačiusi Raudonojo 
Kryžiaus teikiamą pagalbą 
maištininkams, galėjo paleisti 
kelias kulkas į Raudonojo Kry
žiaus direktorių.

Kritikuoja strateginę 
atomo sutartį

WASHINGTON, D.C. — Visa 
eilė Amerikos karo vadų, susi
pažinusių su paruoštu strategi
nių atomo ginklų sutarties pro
jektu, nurodo, kad sutartis nau
dinga tik Sovietų Sąjungai.

Adm. Zumwalt tvirtina, kad 
už metų Sovietų Sąjungos ato
minis pajėgumas bus žymiai 
stipresnis negu Amerikos. JAV

šio meto nepa jėgė išspręsti. Pir- j vykdys susitarimus, o rusai pa- 
mon eilėn, aišku, bus paliesti 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos pa
sienio klausimai, o vėliau bus 
paliestas ir karo bazės įsteigi
mas. šiaurės Vietname. Kinija 
negalėjo pakęsti, sovietų bazių' 
Kinijoje ir negalės pakęsti so
vietų laivyno bazės Vietname. 
Vėliau turės sekti Kambodįjos, 
Laoso, Tailando ir kiti neiš
spręsti klausimai. . .

NIKARAGVOJE TĘSIA
ŽMONIŲ ŽUDYMĄ ’f

MANAGUA. - Nikaragva. • — 
Nikaragvos nacionalinė gvardija 
nušovė Raudonojo Kryžiaus di
rektorių. Policija nori išaiškinti, 
kaip tokia nelaimė įvyko. ,Nife- 
kas nenori tikėtŲ kad valstybės 
kariai tyčia būtų šovę idįfekto- 
rtų tokios svarbios- valstybinės

gamins daugiau ir stipresnių 
ginklų.

PREZIDENTAS TOKIO
PAVOJAUS NEBIJO

Prezidentas Carter, sekreto
rius Vance, atomo ginklų spe
cialistai tvirtina, kad tokio pa
vojaus nebėra. Rusai yra atsili
kę ir naujovių nepajėgs išrasti, 
šiuo atveju, amerikiečiai mokės 
greičiau žengti pirmyn.

labai- • i— Polėstinos arabams 
nepatinka nuolatinis bombų 
sproginėjimas autobusų stotyse 
arba turguose: Palestiniečiai no
ri Tamybės ir gyventi taikoje.

tų" Vietų išvalymas kaštuos iki 
$150 milijonų.

Branduolių (atominė) indust
rija ir vyriausybė “turės kartu 
su valdžia keltis iš lovos” po to^ 
kai prisiekusių teismas priteisė 
sumokėti Karen Silkwood šęi- 

o senatoriaus žmona’mai $10-5 milijono kompensaci- 
I jos. Aš manau, kad atominė 
pramonė tikrai nepasakė publi
kai apie, nesaugumo problemas 
plutonium pramonėje”, pareiškė 
per NBC’ advokatas, atstovaująs 
Silkwood nuosavybes.

Federalinio teismo jury 
eitą penktadienį nutarė. 
Kerr-McGee korporacija 
kalta dėl apsileidimo savo 
minėje jėgainėje, kur Karen 
Silkwood dirbo kaip laboratori
jos technikė. Ten ji buvo už
krėsta plutoniumo radiacijos. _

Iš krautuvių išvagia 
$2 bilijonus

WASHINGTON, D.C. — Ap- 
draudos . bendrovės apskaičiavo, 
kad Amerikoje kiekvienais me
tais įvairūs vagiliai išneša įvai
raus turto beveik už dviejus bi
lijonus dolerių ($1.9 bil.). Ima
mos priemonės apsisaugoti nuo 
vagilių, bet visa tai brangiai 
kainuoja.

Ministeriai apkarpė

valdovus smerkiančią rezoliuci
ją ir pastangas vienbalsiai ją 
pravesti. Pirmą kartą oficialus 
Irano pareigūnas smerkė Javit- 
są. kaip žydą. Jis pradėjo aiš
kinti, kad Javits buvo šacho 
draugas,
kiekvienais metais gaudavusi iš 
šacho 75.000 dolerių. Ar tokios 
žinios tikros, ar jos dabartinių 
islam’stų išgalvotos, tuo tarpu 
dar neišaiškinta. Prieš kelis me
tus buvo pasirodžiusi žinia, kad 
ponia Javits rūpinasi Irano ūkio 
ir prekybos informacijos-, reika
lais. Ji paruošdavo pranešimus 
Amerikos spaudai apie Irano 
prekybą ir gamtą.

Visi žino, kad mula Chomeini 
neturi jokios atsakingos pozici
jos Irano vyriausybėje, tačiau 
visi pripažįsta, kad jo įtaka yra 
didelė vyriausybės ir visuome
nės sluoksniuose. Nežiūrint visų 
mulos Chomeini pareiškimų 

Į prieš JAV, premjeras Bazarga- 
i nas kreipėsi į JAV prezidentą 
Carterį, prašydamas galimai 
greič:au atsiusti ambasadorių i 
Iraną ir padėti valstybei išbristi 
š dabartinės nelemtos padėties. 
Premjeras Bazarganas priminė, 
kad Iranui labai reikalinga duo
na, riebalai, o dar svarbiau — 
doleriai. Iranui reikalinga didelė 
paskola, kad galėtų užsienyje 
nusipirkti būtiniausių prekių. 
Jeigu Amerika norės, tai ji gali 
atsiųsti maisto, bet jeigu JAV 
negalėtų ar nenorėtų to pada
ryti, tai patys iraniečiai galėtų 
nusipirkti duonos ir kitų būtinų 
maisto produktų.

Iranas pripažįsta, kad doleris 
šiandien yra pati geriausioji 
mainų priemonė. Galima naudo
ti auksą reikalingiems produk-

pra-

yra 
ato-

TEL AVIVAS. Izraelis, 
šiandien susirinkęs Izraelio 
binetas geroka iapkarpė prem
jero Begino apetitus palestinie- T 
č’u planuojamai savivaldybei. 
Beeinąs norėjo pasiūlyti pales
tiniečiams nepriimtinas autono
mijos sąlygas, bet visas Begino 
projektas buvo gerokai apkar
pytas. Logiškiausios buvo karo 
ministerio Weizman nuomonės, 
kurioms dauguma pritarė. Mi
nisters dauguma nori pasiekti 
taikos ne tik su Egiptu, bet ir 
su palestiniečių dauguma. Jeigu 
palestiniečiai ir toliau mėtys 
bombas, tai taikos Izraelyje ne
bus. Kaimynai bijo, kad Izraelio 
karo mašina neužimtų Libano ir 
neišnaikintų visus svarbesnius 
palestiniečių lizdus. Libano 
okupacija būtų labai greita ir 
palestiniečių nubaudimas griež-ftams pirkti, bet auksas nėra 
tas. į toks pastovus ir parankus, kaip

--—----------- — t yra doleris.
JAV pranešė premjerui Bazar

ka-

Europa pasipiktinusi 
, degalų eikvojimu

BONA. Vokietija. — Didelė 
europiečių dauguma yra pasi
piktinusi amerikiečių nepapras
tai dideliu degalų vartojimu. 
Amerikiečiai pasivažinėjimams 
sudegina nepaprastai didelius 
gazolino kiekius, tuo nuvertin
dami dolerį ir pakeldami gazo
lino kainas. Visa Europa moka 
žymiai daugiau už gazoliną, kad 
jis būtų rac ■’'■namas pramonės ir 
susisiekimo tikslams. tuo tarpu 
amer ' ė’ai gazoliną leidžia 
tua. L'.ai pasivažinėjimui, savait
galių ekskursijoms. Gazolino 
taupymas sustiprintų dolerį ir 
visą tarptautinę prekybą.

— Pirmadienį majore Byrne 
pranešė, kad atleis septynis 
wardų superintendentus, prižiū
rėjusius \ darbą sanitariniame 
distrikte.

— Arabų degalų kartelio na
riai bijo, kad Amerika nepasiga- ganui, kad jos sutinka siųsti sa-

— Šią vasarą gali p-i‘< 
gazolino net ivairio e v.1 
bėse.

,‘lyku^ dar1 prieš anjba^a^orirus 
išsiuntimą. JAV nori patirti, ar

Kinijos vyriausybė nusi-įmintų nedidelio dizeiinio auto- vo ambasadorių tartis įvairiais
^itkb didoką, kiekį javų Austrą’1 mbbilio: Tartai amerikiečiams abiejų.- valstybių reikalais,, bet__________ r k „■.
lijejėrKtoieČtakmaka Auksu, nafta Kebus reikalinga, -norf pimk'i&iaiškinti kėlte da- j Iranas laftrčsis-'šUsitairifrfų
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

KVIETIMAS MAIKIUI IR TĖVUI

tave įgavau pats daugiau 
razumo, tai, vot, ir piš 1 . . . 
niekam abudu nereikalin-

Oi baisus, baisus,
Baisus miško žvėris, 

O dar yr’ baisesnis
Žmogus nedagėręs...

(Iš modernios tautosakos)

MODERNUS SAPNININKAS

paskutiniame nu- nų cukierkom syrupą . . .’ kai 
prie Bruklyno kriaučių siuvau 
j prezidentų kelnes guzikus . . .

Mūsų žiniomis Tėvas dar ne-! 
mirė. Jam buvo užėjęs tik prie
puolis. Maikis spintos kampu
tyje rado vaistų: gyvatinės, 
maišytos su krupio ašarom. Jis 
dabar visai negalvoja apie mir
tį, tik rengiasi aplankyti savo 
gimtąją Plungę.

Netiesa, kad Maikį ir Tėvą 
apleido net geriausi draugai. 
Mozaikos dėstytojai ir magary
čių pilstytojai, užjausdami juos, 
kviečia pas save į Švenčius, o jei 
patiks, tai ir visam, laikui- Jie 
jau užpylė ant šermukšnės uo
gų, taip pat ant žolelių, šakne
lių ir ant čemeryčių gero gėri
mo ir kviečia pas save.

Rimas Nerimavičius

“Keleivio” 
ineryje, dėjusiame gegužės 15 
d., Tėvas klausia Maikį:

— Klauryk, Malki, ar teisybė, 
kad jau mūsų “Keleivis” mirš
ta?

— Taip, tėve, šiandien pasku- 
t nė jo diena . . •

— O, znoėijas, šitaip ... Ir 
anakaip . . . Septyniasdešimt ke
turis metus žmonės jame šidi- 
josi iš mano durnumo ir šlovi
no tvao razumą, o dabar, kai 
per 
savi 
Jau

trumpo čėso net mano geriausi 
f rentai jau paminavos, kad bu
vau čia ant svieto . . .kad Pen- 
silvenijos mamose kasėme sy
kiu anglis - . ., cukraus fabrike 
sunkėme iš tarakonų skūros po-

VILKAS IR ŠUO
(Iš lietuvių tautosakos)

Liesas vilkas vaikščiojo šalia 
kaimd ir sutiko riebų šunį. Vil
kas ir klausia:

‘ *— Pasakyk, šunie, kur tu gau
ni ėsti?

— Turbūt, tu sunkiai jiems tu. 
ri dirbti? — teiravosi vilkas.

šuo tarė: — Ne, man visai 
nesunku. Tik naktimis kiemą! 
saugoju.

— Tai už ką tave taip maiti
na? — klausia vilkas. — Aš taip 
pat sutikčiau tarnauti tavo šei 
mininkui, nes mums, vilkams, 
dabar sunku gauti maisto.

— Tai ko tu, neišmanėli, nei* 
m? šeimininkas ir tau duotų

didžiausius plotus, skiriamus 
aerodromui'.

Jis klausė, kiek darbininkų ir 
tarnautojų dirba tame aerodro
me ir po kiek valandų jie kas
dien dirba?

Chruščiovą lydėjęs pareigū
nas paaiškino, kad Londono ae- 

žnionės duoda, rodromą paprastai aptarnauja 
nuo 3,000 iki 4,000 žmonių ir 
kad kiekvienas- jų_dirba_3-kjva- 
iandas per savaitę.

— Tai yra labai negerai, —
pastebėjo Chruščiovas — Rusi- daikte, gali padaryti nemažų

stebėjo kad vienai pasagai trūk
sta uknolio- Bet jis pamanė: 
“Tai nieko, del to vieno uknolio 
galiu joti”, ir išjojo.

: Dar neįjojo nė pusės kelio, Į Einame šį poeto Baltakio eilėraštį: 
kai arklys pametė pasagą. “Kad 
būtu kur arti kalvė”, tarė jisai 
“reiktų pakaustyti arklį, bet tuo 
tarpu užteks ir trijų pasagų”.

Arklys ant akmenuoto kelio 
pasimušė kanopą ir ėmė šlu-. 
buoti, o kol pasiekė miestą, jau; 
vos galėjo pasijudinti. Žmoge
lis turėjo ilgokai užtrukti, kol 
galėjo pakaustyti arklį ir grįž- 
ti-namo.-Vėliau jis nuolat pri
mindavo kitiems:

“Apsileidimas, kad ir mažame

joj kiekvienas žmogus privalo nuostolių ir sukelti vargo”.

Nudžiugęs vilkas nuėjo kartu 
su Šunim žmonėms tarnauti.. 
Jau vilkas buvo beeinąs pro*- 
vartus, bet pastebėjo nutrintą, 
plaukų juostelę ant šuns kaklo' 
ir klausia:

—• Kas čia tau padaryta?
— Tai menkniekis.

dirbti 64 valandas per savaitę.
— Mes irgi norėtumėm, kad 

ir mūsų darbininkai ilgiau dirb
tų, bet jeigu pabandytumėm pa
siūlyti 64 valandų darbo savai
tę, susilaukiumėm streiko'. Ma
tote tamsta, nemažai mūsų dar
bininkų yra komunistai ir jie 
Anglijoje bando savo teises ap
ginti,ramiai atsakė pareigū
nas.

— Tai . . . saitas nugraužė- 
Matote, dieną mane laiko pri
rišta, tai geležinė grandis nu
graužė kaklą - . .
-— Na, tai sudie, šuneli, — 

tarė valkas, — neisiu su žmo
nėmis gyventi. Kad ir liesas bū
siu, bet laisvas.

Iš lenkišKo jumoro

Pasienyje ėek.škas šuo 
lenkiškam šuniui:

— Kas danar tau atėjo į gai
vą, kad nori bėgti į čekoslova

Girdėjau, kad jūs ten turi
te mėsos, — paaiškino jam len
kiškas šuo’. — Bet aš negaliu su
prasti, ko tu nori bėgti Į Lenki- 
te-

— Lenkijoje, matai, gali nois 
paloti.

sako

Pagal seną lietuvišką sapnininką 
(Tęsinys) .

ŠIAUDAI, surišti į pėdus, reiškia tvarkingą gy
venimą, ir turtingumą, išdraikyti — neturtą ir vargus. 
Iškulti ir gražiai sudėti šiaudai reiškia tvarkingą gy
venimą, gulėti ant jų — pasisekimas meilės reika-.

I luose.
ŠIENAS reiškia romantiką, matyti jo vežimą — 

turtas, gulėti ant šieno reiškia gašlias mintis.
ŠIENPIŪVĮ matyti reiškia linksmų laikų prisimi

nimą, pačiam šienauti — romantika ir linksmas gyve
nimas, gulėti šieno kupetoje — meilės svajonės.

ŠIKŠNOSPARNIS: jei juodas, reiškia nesantaiką, 
bendruomenėje ir nereikalingą pinigų švaistymą tei
smuose, jei baltas — tarpusavio taika ir ramybė.

ŠYKŠTUOLI sapnuoti gerai — tapsi turtingu, pa
čiam būti šykštuoliu — nuostoliai, atimti nuo šykštuo
lio turtą — geras darbas.

ŠILAS gražiai žaliuojantis reiškia vilčių bei pagei
davimų išsipildymą, skurdus reiškia tuščias viltis.

Šilkas reiškia turto padidėjimą paveldėjimu, loteri- 
Į ja arba kitokiu lengvu būdu. Jei jis raudonas, tai reiškiaPOEZIJOS PAVASARIS

Prisidėdami prie ruošiamų Poezijos pavasario švenčių spaus-; liūdesį, nepastovumą ar nelaimes.

Dar niekad nebuvau prie žemės pririštas taip skaudžiai 
Karklų vytelėmis, erškėtrožių viela spygliuota, pievų smilgo- 
Ir šitaip surištą, mane gimtinės akmenys dar spaudžia, 
Ir byra man į burną sausas, šiltas šilžemis.
Kiekvieną vasarą grimztu į ežerų ir upių sietuvą, 
O žiemą stūgauju, kaip vilkas uodegą prišalęs;
Visom šaknim suaugau amžinai su Lietuva, 
Manęs nepersodins, nesuvilios jau kitos šalys. 
PRIKALTAS vinimis prie ąžuolų ir uosių, 
Grandinėm prirakintas prie šventųjų Vilniaus mūrų —

[mis.

Tarp kaimynų

Fanneris Jones susitiko savo 
kaimyną Smith ir sako jam:

— Dovanok, kaimyne, kad 
mano višta įlindo į tavo daržą 
ir iškapstė rasodą.

— Tai niekis, manojo tavo 
vištą pagavo ir suėdė! " ,

— Tai puiku .’ Aš ką fik da
bar automobilių tavo šunį suva
žinėjau ... -m.

Aš tavo širdgėlą ir džiaugsmą išdainuosiu 
Ir džiaugiuosi, numirt galėdamas prie tavo durų. 
Aš NORIU, kad gražiau žydėtų tavo sodai, 
Kad juodžemiu rugiai, o grikiai smiltžemiu derėtų, 
O jei dar bus kur nepilni aruodai, 
Dainas pridėsiu prie darbadienių — lyg priedą.

ŠIRDIS reiškia dosnumą, jei ji yra materies —slap
ta mele, ligonio — pavydas, žvėries — išsipildymas mei
lės svajonių bei geismų. Jei jauti širdies spaudimą, tai 
reikia saugotis ligos, Jei tau sapnuojasi, kad mergaitė ar 
berniukas atiduoda širdį, tai reiškia, kad reikia ruoštis 

1 vestuvėms. ' ;

ŠIRŠES nieko gero nereiškia,-tik ilgesį ir liūdesj.-

ŠLUBĄ matyti— apgaulė, - pačiam šlubuoti — gėda 
irpažeminimas.

ŠLUOTA yra geros tvarkos simbolis, šluoti savo 
į kambarį — gerai seksis visi reikalai, o jei turi'kokią 
nors bylą teisme, tai-ją laimėsi

i

ANGLIJOS IR RUSIJOS
KOMUNISTAI

Kai Nikita Chruščiovas save 
laiku buvo atskridęs į Londoną, 
jis nepaprastai nustebo, išvydęs Į miestan. Balnodamas arklį, pa-

Nėra ko rūpintis
Petras aplankė vakarop savo 

kaimyno namus- Jis rado’ žmo
ną, kurios vyras, buvo išėjęs. 
Jiems besikalbant, suskamba 
telefonas. Nerimaudamas svetys 
paklausia:

— Brangioji, pasakyk su kuo 
dabar kalbėjai?

— Nieko tokio, 
kė ir pasakė, jog 
gris, nes kortuoja

Vyras našau- 
greitai nesu- 
su tavim . . .

Pamokanti pasakėlė
Vienas kaimietis rengėsi joti vyTO? 

resto-

DAGILIS IR BALANDIS

Į spąstus nelemtai pakliuvo Dagiliukas.
Vargšelis blaškėsi, mėtliojos.
Balandis jaunas bet iš jo tyčiojos:
“Nejau ne gėda, — sako, — vidury diencfc 
Į spąstus pakliuvai, broliukai?
Manęs jau taip pigiai nesuvilioš:
Dėl to aš tikras ir matau” . . .
Tik žiūri, kad ir pats j kilpas įsivėlė-

Nelaimė kito — tai ne juokas, 
Balandėli’

Kai ten ateis pavasaris Magaryčios

švelnus pavasaris ateis.
Po šalčių, speigų ir sniegų 
Po vėjų, šturmų ir audrų 
Pasaulio vaizdas "pasikeis.

Išsprogs berželis, sužaliuos, 
Ir klevas, uosis leis lapus, 
Lelijos, rožės raudonuos, 
0 jie žiūrės tik į kapus.

Pragys linksmasis vyturys,
Pilka gegutė sukukuos, 
Rytų gi juodas debesys . . 
Girdėt to visko jiems neduos.

Apsukrus kelneris

Ar nėra čia mano 
skambina viena ponia Į 
raną-

— O ne, poniute, nėra. Tik
rai nėra.

— Kaų> gali sakyti, kad nėra, 
kad net nežinai, kas čia skam
bina?

— Poniute, pas mus niekuo
met nėra vyru, 
skambina.

Sušvilps gandrelis ant gūžtos,. 
Burkuos balandžiai ant stogų, 
Giedos lakštutė ant šakos, 
Bet jiems klausytis bus baugu.

žmonos

Nepataikė
Besisvečiuojantis vyruką s, 

šiek tiek įsigėręs, kreipėsi į 
vieną poniutę:

— Ši puota yra laibai nuobo
di, eikime namo?

— Aš negaliu, gerbiamasis: 
esu namų šeimininkė.

Tėbriogso siena geležies, 
Nors jau rūdyja ji giliai. 
Kai-ji galop ten sutrupės, 
Nustos juos graužti vabalai-

Išėjo “ukazas” Maskvos 
Nėbleisli nieko jiems turėt 
Nei -patvoryje tos. vagos, 
Nd ją kastuvais kasinėt.

• ę ą ‘

ŠMĖKLA balta rodo džiaugsmą ir garbę, juoda
— kančią. . ,! ' •

ŠNIPAS reiškia apgaulę, būti juo — didelė gėda.

ŠOKIS yra meilės ir prielankumo išraiška, matyti 
šokančius — džiaugsmas, pačiam šokti — laimė, meilėje, 
gražiai sekti baliuje — pavydas ir ąį>kaJbos, Jįokti yfer 
nam 'reiškia tnėšanta^lseiirfoje! -5 U P : ' •'*' P

ŠONKAULIS reiškia santaika šeimoje ir giminėje, 
sulaužytas — vaidus su žmona ar su mylimais.

ŠPARAGUS arba aspargus sapnuoti —meilės rei- 
; kalų išsipildymas, juos valgyti — visokiariopa sėkmA 

moterų tarpe ir meilės reikaluose.

ŠPOKAS reiškia apkalbas bei greitai praeinančius 
nemalonumus. i

ŠUKUOTI plaukus reiškia nemalonias bylas teis
muose. Jei šukuojant slenka plaukai, tai bylas pralaimė
si ir turėsi nuostolių. '

ŠVENTUOSIUS matyti ar su jais kalbėtis reiškia 
laimę per didelį vargą.

Gus daugiau)

IT• Panelė po gryčia pašoka 
(Šluota)

• Asilą Amerikoje išmaitinti 
yra pigiau, negu šunį, o jis kai
nuoja lik apie $1CO, bet dėl blo
gos reputacijos niekas nenori j; 
laikyti lepūnėliu.

t X>.»

Giminystė Amerikoje

— Ar turi neturtingų gimi
nių čia šiame krašte?

— Nepažįstų nė vieno.
Ar turi turtingų gilhinių?
Nė vienas manęs nepažįsta.

O kaip būt miela jiems lenai 
Tą nuosavybę vėl algaut, • 
Rugiai, kanapės ir linai 
Nėo savo žemės sau jų gaut.

* * ’•< tZ
Tuįrėt juodniąrgkj melžiamų. 
V4afcams pienelio gaut gana. 
Darželis, sodnas prie rwmų

si’

Ką; Šiandie turiJvo'lc^zus,
Dvarus sudarė, kaip seniau, 

padarė net mažus,
Ir lažtĮ emu, kam senrau. • 

' * > J .

# -■ ?. 4 x . ' \'

Vad?ū. Mnierkitc l&iš, '
PiidČkit ’fiššVę.- lt|i
Kąsnis Kūrėia»Affcisakys, *•' 
Kad leidžiat taip ilgai vergaut.

• Halethorpe miestelyje, Ma
ryland valstijoje, tebegalioja įs
tatymas, uždraudžiantis bučiuo
tis ilgiau, kaip vieną sekundę. 
Dunlap miestelyje, New Mexi
co, yra draudžiama suplėšyti 
vedybų leidimą. Birmingham, 
Alabama, yra nelegalu vairuoti 
mašiną užsirišus abi akis. Co
lumbus, Georgia, po 9 vai. vak. 
katėms uždrausta kniaukti. Wa- 
terlo, Nebraska, kirpėjams už
drausta valgyti svogūnus nuo 7 
ryto iki 1 vai. vak. Indianapo- 
lyje, Ind-, įstatymai draudžia 
sekmadieniais ginčytis.

• Ligos yra paveldimos. Mes 
jas gauname iš savo vaikų 
(Norm Crosby).

• Niekuomet nepasitikėk as-' 
meniu, kuris jums tvirtina, kad 
rytą mėgsta šaltą dušą. Jis jums 
meluos ir a-pie kitus dalykus 
(Ranold Reagan).

• San Francisco mieste pra
dėjo drebėti žemė. Jonukas žai
dė, kaip buvo žaidęs kieme. Se
nutė išbėgusi į kiemą sukliko. 
"Jonukai?” Jonukas atsakė: “Se
nele, tai ne aš” ...

• 1-875 m. JAV Patentų įstai
gos direktorius padavė atsista- 
tydinrmo jiareiškimą ir patarė 
valdžiai uždaryti šią įstasigą, 
nes viskas jau yra išrasta. Jis 
netikėjo, kad išradimams nėra 
galo.

• Dabar I»s Angeles gerai 
nformuotirose s 1 u o k s niuose 
mėgstama dainneti šį ketureilį:

Baisus dalyks atsitiko — 
Pasaulis apvirto:
Buvę vilkai geldflhfni ' ’
AuiŪBiis pavirto m \ t * -

■r# w • 1
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Naujienos, Chicago a, iu w

^Daugelis lietuvių tautinių šoktų grupių šįmet švenčia 
/ 30 .metų šukaktj - *
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J. ZARA

Nuo Los Angeles iki Hot Springs, Ark. j
JT’S AMAZING!

I

tI

I

(Tęsinys)

“MES MAUDOME PASAULI!”
Tuos'' žodžius išskaitysi ku

riame nors puslapyje turistinio 
biuletinio, išleisto Chamber of

— >>1
Commerce keliauninkam infor
muoti; juos rasi garsiųjų mau
dyklių vizitorių knygoje; jei 
akyliau pasidairysi, juos pama
tysi ant didžiųjų gatvių sankry
žos didžiulėje skelbimų lentoje. 
O jei nepatingėsi paslankioti pu 
miestą, ypatingai po jo užkam
pius senamiestyje, kur nors ant 
apleistos, išdaužytais langais 
skalbyklos mūrinės sienos vai
kiška ranka rasi iškreivezotą 
tą patį posakį: Mes maudome 
pasaulį! Nes vaikaičia, kaip ir 
kitų miestų vaikai, vieni kiek į 
vaikiškas išdaigas palinkę, o ki
ti turi ir labai gerų intencijų: 
jie mano pasitarnaują savo' mie
sto išgarsinimui-

Hot Springs National Park ir 
yra tas miestas kuris maudo vi
są pasaulį, nes čia yra tos gar
siosios mineralinės maudyklės. 
Žmonės atvažiuoja iš visų Ame
rikos kampų, Kanados, Meksi
kos; užklysta jų ir iš iPiet 
Amerikos, Europos ir Artimųjų 
Rytų, jei be reumato ar kurio 
kito negalavimo, Įsimetusio į 
jo metų aplamdytą kūną, jis dar 
turi ir pinigų.

Taip. Pinigai čia reikalingi 
žinoma, išsimaudo tose mau

dyklose ir tie turistai, kuriems 
reumatas kaulų dar nėra pažei
dęs. Visi žino, jei tas šiltas ir ga
na malonus vanduo, išsiveržęs 
iš žemės gelmių, nesusuko in- 
dijono prieš kelis šimtmečuis 
nesusuks jo ir dabar.

Sakoma, jei paklausi kelio 
povergijos šiaurėje, paklaustasis 
tik numds ranka ir pasakys: Eik 
j tą pusę — prieisi. Mat, šiaurie
čiai, šaltų orų atbukinti, yra pa
sidarę nejautrūs. Kiek kitaip 
yna takioje Ispanijoje. Ten tave 
paims už rankos, pavedės kelio 
galiuką, neskubėdamas papasa
kos kiek tiesiai eiti, kur pasukti, 
kur sustoti ir kur apsidairyti, j

Tokie yra Hot Springs lietu
viai. Jų pietietišką nuoširdumą 
teko iš pat pirmos dienos pajus
ti. Vieną dieną, beklajodami ir 
naujų įdomybių beieškodami, 
užklydome į V. ir L- Tamošaičių 
vila prie ežero kranto. Vieta 
kaip pasakoje. Čia tau nereikia 
žadintuvo, kad pažadintų pusry
čiams. Rytmečio saulė, pakilu
si už ežero, atliks tą pareigą. I

Buvome pakviesti į vidų, g 
Loreta, pranykusi trumpai va
landėlei, tuoj grižo nešina sti
klais pilnais geriausio Kalifor
nijos vyno.

“Atsigaivinti, išdžiūvusį go
murį suvilgyti”, lik teik tepaaiš- 
kino.

Buvome jau spėję palaipioti 
Ožkų Taku (kažkur prie labai 
stataus ir pavojingo Goat Rock) 
ir gerą pusvalandį siaurais ta
kučiais sekiojome išgązdintas 
stirnaites, todėl išgerti ka nors 
gaivinančio buvo' pats laikas. Tik 
šeimininkės mostas — atkimšti 
bonką Kalifornijos vyno — man 
ką kitą sakė. Ji norėjo toli nuo 
namų nuklydusiam turistui su
teikti džiaugsmo. Ir kas daugiau 
galėtų nuraminti namų pasiilgu
sią širdį žmogui, jei ne kas nors 
vertingo’ iš jo paties krašto.

Neprisimenu, ar buvo jau spė*

boos 3OUNO vinęi 
TPS SKIMS OF TWEiR

WERE use> 
^MOHG SOME 1^'5? , 
CEUTuRy EuROPGtHS '
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For your headache get 
extra strength and safety, too,

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.

$

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.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
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; ; pat maitina mįęų gerieji 
lietuviai pensininkai.

Praeitą vasarą ir šį pavasari 
Parko aylinkvje pai-|<t> prūde apsigyveno ir Ka 

lietuviai pensininkai na(j(>> žąsys, kurios taip pat la- 
mėgsta palesinti parko prūde ijaj n<»riai ima joms nunietam.i

1 vasaros metu apsigyvenusias maistą, šįmet Kanados žąsų 
I laukines antis. Paskutiniaisiais naslebėta keturios Sakoma, 

poruojasi 
ir jų šeimos 

ryšiai yra labai stiprūs. Šeimos 
skrenda kartu, ir medžioto
jams pašovus vieną šeimos no 
rį su pašautuoju nutupia ir 
visi kili tos šeimos nariai. Tai 
gana dideli, gražūs ii protingi 
paukščiai.

Be šių, parko prūde yra pa
stebėt;! ir gervių bei kitų retes

I

Kanados žąsys
Marquette Parke

Marquette 
gyveną

apsigyvenusias
--- ------- —L. Paskutiniaisiais pastebėta keturios, 
metais paikas tapo savotišku Kanados žąsys 
gamtos draustiniu — laukinių visam gvveniniui, 
pa ukščių priegl< bsėiu.

TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ BRANGESNĖUŽ GYVYBĘ
Daug išmintingu žcMžių apie būtų labai patraukliai ir išmin- 

kino ž^gždės sudaro labai di- tautinę ištikimybę savo knygose |tingai sudestyli žmogaus tauti-

jęs užklysti mano nasąmonėn 
namų ilgesys, tik žinau viena: 
vynas buvo tikrai geras.

. Kalifornija yra žinoma kaip 
viena iš turtingiausių valstijų. 
Tuo dar nebandoma tikinti, kad

■ ■ y. yra prirašę mūsų filosofai. Daug
-• ---- - - gražiu teoretinių minčių yra

Tik niekas neužginčytų, J paliėrę skaitytojams, bet prie 
' tautinės ištikimybės tikrovės 
slenksčio suklupo ne viena ir ti-

delį procentą, ir kas antras gy
ventojas čia milijonierius, 
nėra.
kad nemaža yra tokių, kurie gy
vena tokiose rezidencijose, lyg, 
būtų atlikę dviejų terminų ka- luluota asmenybė, 
denciją Baltuosiuose Rūmuose.
šalia tų čia prisilaiko ir labai esti šeimininkė savo namuose, 
kuklių žmonių — tokių, kurie skambių- ir iškilmingų ž<5džių 
gyvena palapinėse, ar joms ly-, deklaruotojams būna patrauk- 
giose pastogėse. Taip sau, be lūs išrokavimas ir apie ištiki- 
didelių liuksusų, pagal savo ki- mybę kalbėti. Bet kai ji patenka 
šenę. Jie taip išro'kuoja: kam galingo despoto valdžion, nere- 
galvoti apie kokį ten mūrinį pa
statą, jei ir palapinėje nešalta. 

Į Apie Hot Springs lietuvius iki 
: šiol nežinojau ką galvoti. Bet
dabar žinau ir, jei kas paklaus
tų, užtikrinčiau, kad kolonija 
yra susidėjusi iš gana tvirtai 
ant kojų atsistojusių. Materia

liškai. Ir ką kitą žmogus galė-, 
turn pagalvoti, kai pamatai tas 
mūrines pilaites, kurių jie yra 
tikri savininkai.

Kiek laikas leido, ir man te
ko aplankyti tuos pietietiškai 
nuoširdžius, iš įvairių Amerikos 
kampų atkeliavusius ir čia šak
nis įleidusius, ar tokius' planus 
tebeturinčius lietuvius.

Tuoj metėsi Į akis dar vienas

Kai tauta valstybės rėmuose

i

tas 'anų “ištikimybę” savajai 
tautai skelbusiųjų, -ištikymybės 
vairą be skrupulo ir sąžinės 
priekaišto nukreipia Į tautos 
pavergėjo uostą. —Tai savanau
džių taktika. Nejaugi šie spėjo 
pamiršti, kad iš Tėvynę paver
gusiojo tirdno nagų išnešdami 
savo gyvybę ir peržengdami; 
Tėvynės žemės :

nė ištikimybė liudija, o žodžius 
Įkandin lydimais pasiaukijimo 
darbais, nors ir pačios bran
giausios kainos jie pareikalautų. 
Juk žodžiai tik paragina, o pa
vyzdžiai patraukia.

Ai’ berastume kur ryškesnių 
ir iškalbingesnių tautinės ištiki
mybės pavyzdžių, kokius mums 
paliko kariai savanoriai, parti
zanai, pavergtoje Tėvynėje ryž- 
tingi ir drąsūs plunksnos kariai 
dėl tautinės ir religinės laisvės 
pogrindžio spaudoje. Jų neat
baido nuo konkrečių pasiauko
jamų darbų kovos kelyje nei 
žiaurūs tardymai, nei kalėjimai, 
nei begaliniai sunki Sibiro trem
tis.

Pagaliau mūsų tauta jau turi 
visą eilę ir pačio šiurpiausią au
kos formą pasirinkusių — su-

nės antys perki vaikus, kurių J 
didelė dalis, deja, tampa van
deninių žiurkių ir kitų parko 
žvėrelių aukomis. Daug jų už
auga ir rudenį padvigubina ar 
patrigubina parko ančių skai
čių. Ypatingai daug naujų pri- 
skrenda į parko prūdus, Wis
consin valstijoje prasidėjus an 
ėių medžiojimo sezonui.

Dauguma ančių vėlai rude- 
i nj išskrenda j pietines valsti
jas. kur šilčiau. Tačiau kai ku
rios iš jų, nuolatos maitinamos 
duona ar kukurūzais, laukia 

t iki kol prūdas galutinai užšą
la. Taip pav., vienas apylinkės 
lietuvis praeitos žiemos metu 
iš beužšąlančios properšos iš
gelbėjo kelias antis. Per žiemą 
išlaikęs jas garaže, pavasarį 
paleido į prūdą.
Vėlai rudenį iš Michigano eže

ro į parko prūdą ir pievas pri 
skrenda šimtai žuvėdrų,kurias

Deja, i šį savotišką gamtos 
draustinį paskutiniaisiais me
tais privažiuoja daug k urveliu 
kurie ten girtuokliaują ir visur 
teršia parką.

gegužės 27 d„ tuo'j po sumos 
(11:45) Marquette Parko šv 
Marjios Mergelės Gimimo para
pijos salėje R LB' Marquette 
Parko apylinkės Valdyba ruo
šia atitinkamą minėjimą- Visą 
programą atliks toje apylinkėje 
veikiąs Dainininkų Būrelis. — 
Tautinės ištikimybės ir pareigos! 
jausmas tesuveda visus j šį mi-l 
nėjimą. I

<V£

i

J. foanhm, A KIBS IN THE DARK. PiiintiikŲ ir Intymi nautyMi 1U0J netesi į akis bar vienas 
įžymi, paimti ii gyvenimo. Lengva* stinta, gyva kalba, sraflal ižl«d*ix lietuvio būdui įgimtas bruožas 

’ — tai jo pamėgimas gėlynų. To-
Ikie SėbTnai patraukė mūsų dė-

tpražymi, _ 
ISO p«L Kaina $2-50. — tai jo pamėgimas gėlynų. To-

Rusai nedarys jokiy

MASKVA, Rusija. — Pirma
dienio Pravda tvirtina, kad so
vietų valdžia nedarys jokių pa
kaitų paruoštoje strateginių ato
mo ginklų sutartyje. Sutartį 
pasirašys prezidentas Carteris ir 
Brežnevas 
susitarimą

Pravda 
Amerikos
balsas apie 
ties tekstą, 
jokiomis pakaitomis.

Jeigu iš tikrųjų būtų reikalas 
padaryti kokius paaiškinimus, 
tai rusai sutiktų Įrašyti.

birželio viduryje. Jie 
pasirašys Vienoje.
apgailestauja, kad 
spaudoje keliamas 
reikalą keisti sutar-
Rusai nesutiks su

g Pirmieji amerikiečių ga
miniai, eksportuoti į Europą- 
buvo stiklinės bdnkos, pagamin- 

Ig. Serapinas tos Jamestawn mieste 1608 m.

_____ riba, atsigręžę!^ liepsnose, rekia- 
atgalids, prisiekė išlikti ištiki-i J«jMt Laisvės Lietuvai. - T>
mais kovotojais josios laisvei 
grąžinti, šiandien, prasilinkus 
34-riems metams nuo anų šiur
piųjų dienų ir įvykių, — vaiz
das nebeatpažįstamas — jis liū
dnas ir graudus-

Tačiau ne žodžiais, nors jie

kie laisvės kovos žibintai iki 
šiol mums žinomi yra: Romas 
Kalanta, Stonis, Andries An
driuškevičius, Z. Ališauskas ir 
pats vėliausias. — Antanas Ka
linauskas.
v; Jų visų prisiminimui 1979 m.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 -uaL vakaro.

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

Tel. 476-2206

antmka nuo pat senųjų amžių m pokario Metų. Vidutinio formato. 143 
pit, kainuoja 0.00. t

Dr. Joana B. Kančios, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų l>toriją 
211 psl. Kaina 0.00. Kietais virieliais S4.00.

Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas Ii 
atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki oHta* knygą* gab. 

pinigine perlaidą.

mesį vos tik sustojus prie Onu
tės ir Juozų žemaičių namo- Ir 
dar kokie gėlynai!-.Mes Kalifor
nijoje didžiuojamės savo Rose 
Garden Pasadenoje ir galvoja- 
be, kad niekas daugiau nemoka 
auginti gėlių. Tik reikia pama-

tyii Hot Springs lietuvių mote
rų darželius, kur tarp gražiau
sių žiedų randa vietos ir lietu
viškoji rūta! Tojį pat juta, ku
rios gimtinė kažkur prie Nau
miesčio, o gal ji iš gilios Žemai
tijos atvežta, o dabar čia darbš
čiu ranku ir švelnaus klimato 
lepinama klestėte klesti.

(Bus daugiau)

j

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

POEZIJOS VEIKALAI
Poerijs — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniege UepU 

Lazdynui IžsHeirti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda Į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ..

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. Av<u«taltyH • ValčIOnlėnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
X Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
S. Butkę Juri, EILERAJČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 1« 

pel. Kaina $8.00.
B. K loops. Jurpollonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 osl. $2.00.
8. Anatolllvs Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 pel. $2.0u.
7. Hadas RasHnls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

8 Jviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $3.00.
8. Nodas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
11. Statys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knvga, 132 psl. $2,50.
12. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, SI,00.
13. " ‘ ‘ ............ ...........*......... ...  * ... .....................* ’ -------
14.
13. iwnmw, w, xmicimuki., ov

18. Alfonsas TyrvoMs, METŲ VtNOIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. fonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

M p«L $1-00. ’ “
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pel $3.00.
Norėdami įriicytt Mas *r kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

Patras Sapalu, PLAUK, MANO LAIVELI. EilėnJčial, 112 pat. $1.00.
WujmIIim Gruodis, AGUONOS IS SMRLIS. Eilės. 70 
Hana TumlaM, KARALIAI IR IVENT1EJI. WlAraiiH

L, $1.00. 
80 p*L $2.50.

ITSt'So. Hslsted Street, Chlcaffo, HHaete IHM

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau 13 vardintomis knyąomii 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapečlnslrss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolAevflaj ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 pat., kietais drobės virieliais kaina 4 dol.

Juonį Kapsčlnskatr IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai Šelvio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga rauti ai mu
štruota, 300 p«L Kaina 7 doL

CIKAGIETtS (SPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, - VIRTUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkunae,, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ka lai žmonės pasakė. AB paL $1.30. Yra taip pet 
Urenta i anglų kalba.

M ZoKsnlto SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusų rąžytojo 
80 satyrinių novelių. ISO puaL, kaina $2.

D. Kursms, KILION1 | ANAPUS GRLEŽINRS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna lotmRsto ir agltpropo propaganda M

FjM. P. FskarirlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 178 p*L dokumentuota Istorinė studija apie prūsų lUdm*. 
Kaina 82. **• mi'WEBI

Vincas LIURLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAKTOJI,
M pat Kaina SLM.

Va ir kiti lai (tintai yra puiM
NAUJIENOSE, im S*. MALSTWO STs CHICAGO, ILL. MME

<

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $l«.3O

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. _
Minkšti viršeliai ......................   $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerĮ paifo išlaidoms.

$10.00

NAUJIENOM, BHICAGG E, >LU ff«dne®da& įAe^ 2^ Iflft
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Laisvės Alėja Kaune

pagausėjusios giminės ir kad būtų skelbtas jų Garbės Teismo var-

$18.00
>10.00
f 8.50

vius, bet ir Amerikos santvarką 
bei pačią jos vyriausybę.

Taigi, šia proga aš norėčiau 
Toronto LŽS-gos paklausti: Ko
dėl jie to pačio pareiškimo ne
nuvežė savo bičiuliams komu-
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sther USA localities $30.00 per year, 
JIG.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33-00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.
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gimę, o jeigu if išvyddnie pasaulį, tai dar basi bė
giojome.

Per 74 metus keli lietuviai išleid daug Keleivio nu
merių. Jeigu skaičiuosime, kad savo šeimas jis aplanky
davo kartą į savaitę, o per metus jis užeidavo pas lietu
vius mažiausiai 53 kartus, tai turint galvoje, specialius 
atsitikimus, kai dažniau savuosius apankydavo, tai išėjo 
bent 4,000 numerių. ’ '

Kad Keleivis galėtų aplankyti savo pažįstamus, 
jam teko labai sunkiai dirbti ir mažai uždirbti. Dirbo už 
labai mažą atlyginimą, dirbo ir be jo. Visą laiką taupė, 
pinigų be reikalo nemetė į bedugnius šulinius. Keleivi 
kelionėn paruošdavo vilnietis Michelsonas. Pradžioje jis’ 
pats ir žmona labai sunkiai vertėsi, bet vėliau jie parūpi
no gerą užnugarį Keleiviui. 0 kai atėjo laikas jiems iš
keliauti, tai savo santaupas taip mokėjo sutaupyti, kad 

Naujiena du* kasdien, išariant IKeIeivis galėtų keliauti ir po jų mirties. Keleivis ėjo, kol 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 30608. Telef. 421-8100.

Pinigu reikia duati pažte Money 
Orderiu karto m užsakymu.

As of D*c«mb*r 1, 1577 
Sobscriptian Rstosi

a Chicago >33.00 per year, $18.00 per 
iii months, $10.00 per 3 months. In

pusei metu _________
trinu mėnesiams 
nenam meneaiui ___

____ $16.00
------- $ 8.00
____  « 3.00

Kanadoje:
mete m* . - ____ $33.00
pusei metu _____ _
ri«um mtoedui ___

____ >18.00
------- 1 3-50

Užsieniuose:
metams___________
pusei metu _________
vienam mėnesiui ___

____ $34.00
____ $18.001
____ : $ 4.00

buvo Michelsonų palikimas, o kai jis pasibaigė, tai leidė
jai pranešė, kad Keleivis išėjo nebegrįžtamai. Gegužės 19 
dieną išėjo paskutinis jo numeris.

Jeigu kada nors kam teks studijuoti Amerikos lietu
vių redaktorių, tai .teks pagrindan paimti ne šių dienų 
žurnalisto kortelę turintį Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
narį, nesiteikusį pramokti lietuvišką sakinį apdoroti, bet 
vilnietį J. Mickelkevičių, Amerikoje tapusį Michelsonu, 
kad atsiskirtu nuo ___ j_____ o______  ___________ -c ,
, . * ' ., .v, . t t- .-i du: J. Dagio, J. Vaičeliūno ir J.lengviau Amenkoie ištariama pavarde. Jis ne tik visa sa-’ . * \ x •
vo gyvenimą Amerikos lietuvių spaudai skyrė, veik per, buvo . padaryta su Lietuvių

Bendruomenės pritarimu. Ar 
šiuo savo pareiškimu LŽS-ga 
atstovauja viso laisvojo pašau

Bostoniškis Keleivis lankydavo visas didesnes Ame
rikos lietuvių šeimas ir pranešdavo joms pačias naujau
sias lietuviško gyvenimo naujienas. Dažniausiai naujie
nos būdavo liūdnos, nes lietuvio gyvenimas Amerikoje 
nebuvo toks linksmas. Jis informavo apie gyvenimą Lie
tuvoje, bet dar plačiau parašydavo apie Amerikos lietu
vių gyvenimą.

Keleivis papasakodavo, kaip šio šimtmečio pradžioje L , _ . . .
lietuviai Amerikon važiavo, kaip jie giminių ieškojo, mokėjo pasiaukoti lietuviškai spaudai, kaip pasi- 
kaip negalėdavo susikalbėti, kiek vargų turėdavo, kaip aukojo Michelsonas. Pranešimai sako, kad paskutinius 
kūrė naują gyvenimą ir kaip sunku buvo koją įstatyti į 
gyvenimą. Jis atidžiai išklausydavo atvykusių išgyveni
mus ir gana tiksliai juos nupasakodavo, kad kiti galėtų iš

60 metų redagavo ir leido savaitraštį, kuriam pajėgė pa
rūpinti lėšas, kad to meto lietuvis žinių lauktų, jų ieškotų 
ir noriai iš puslapių mokytųsi..

Mirus Michelsonui, Keleivio redaktorium tapo Jac
kus Sonda. Jis sekė savo pirmtakūno pėdomis. Jis neturė
jo tos laikraštininko gyslelės, kurią turėjo Michelsonas,

darbo metus jįs redagavo laikraštį, neimdamas jokios al
gos, kad tik ilgiau Keleivis lankytų lietuvius.

Bet metų našta jį pradėjo spausti. Spaudimas buvo
bėdų ir vargų pasimokyti. Iš kolonijos į koloniją jis taip didelis, kad jis jau nepajėgė. Darbą perėmė jaunes- 

" ■ L Ne I nioji Bostono karta. Ji dirbo tol, kai buvo paliktų pinigų.
visiems jis patikdavo. Vienam, kitam nepatiko tos pačios Michelsono paliktos santaupos baigėsi, Keleivis atsisakė
ilgai vaikščiodavo, kad jis tapo tikru šeimos Įnamiu.

Amerikoje gyvenančio lietuvio istorijos, bet be jo nega
lėdavo apsieiti. Keleiviui duris atidarydavo ne tik to me-

toliau keliauti...
Gaila, kad pats jauniausias ir paskutinis Keleivio re-

to lietuviai socialistai, dievoti ir bedieviai, konservato- jdaktorius nemokėjo atskirti žinios nuo redaktoriaus di __
riai ir respublikonai, ekstremistai ir vidurkeliu keliaujan-, delio noro, fakto nuo svajonės. Jeigu jis bent porą metų J neturi teisės jiems tą teisę ap- 
tieji. Kiekvienas rado jame^ ką nors naujo, ir naudingo, (būtų pasimokęs, pas Sondą, tai tokios klaidos nebūtų da-į riboti ar atuĄtj..
daugelis klausėsi nevisus tempiančių ir erzinančių j Michelsonas-buvo socialistas demokratas, bet jis savo j Bet juk ne lietuviškų laikraš- 
žinįų .% Į skaitytojams turėjo drąsos pranešti socialistų pralaimė- čių redaktoriai ir koresponden-

Prieš dvi savaites leidėjai pranešė, kad Keleivis nūs- ’ j imu s ir padarytas kalidas, tuo tarpu M.- Drunga net į ^vark<> vykstanciųjų į komu- 
tos lietuvius lankęs dėl finansinių sunkumų, o paskutinis ! paskutini numeri įdėjo garbes teismo .sprendimą, kada 
jau rašo, kad leidėjai atsilygins tiems, kurie Keleiviui ap-! tokio “sprendimo” negalėjo būti, lietuviams primetamas 
mokėjo, o jis savo pažado negalės tesėti, naujų žinių jis i labai negarbingas politinis manevras. Drunga klausimo
jau negalės atnešti. Dabartinis Keleivis būtų iškeliavęs, esmės nesuprato, tą nesupratimą viešai visiems parodė ir tus maršrutavimo teisę, ar ją 
nieko skaitytojams nepranešęs, tuo tarpu senas Keleivis, sustabdė Keleivį,, kur.s tulėjo^ dar šimtą -metų keliauti, apriboti? Lig sol kolaborantai 
prisilaikydamas senų papročių, pranešė visiems, kurie Gaila, kai darbo ėmėsi nemokšos, kurie padarė žalą vi-
jam pinigus davė, o dabar jis žinių negali pranešti.

Keleivis buvo toks senas, kad jam ir metų skaičius ! 
jau susimaišė. Ausčiau kiekvieną metą ant Keleivio pir- * 
mo puslapio būdavo užrašyta, kiek Keleiviui metų, bet' 
paskutinieji redaktoriai visą laiką buvo tiek užimti, kad 
ir Keleivio metus užmiršo įrašyti. i

Redaktoriai užmiršo, bet mes primename, kad Kelei
vis buvo 74 metų amžiaus. Jis pradėjo ilgą savo gyveni
mo kelionę 1905 metais, kai daugelis mūsų dar nebuvome j ienose tilpo Toronto

.. .. . . v ,. J ... nistams vykdami į okupuotąlio lietuvius žurnalistus, ar tik- T . , , J ... . . , ..
tai Toronto, pamatysime iš to, 
kiek kitų žurnalistų Sąjungų 
jiems savo tyla pritars...

Tuo pareiškimu Toronto LŽ 
S-ga lietuvių išeivių visuomenei 
primena ir kategoriškai pabrė
žia, kad laisvėje gyvenantys 
žurnalistai turi teisę lankytis 
okupuotoje Lietuvoje ir kituose 
komunistų valdomuose kraštuo
se, nes Amerikoje yra visiems 
pripažįstamos žmogaus teisės 
(Human Rights). Todėl, anot 
LŽS-gos, laisvajame pasaulyje 
einančiųjų lietuviškų laikraščių 
redaktoriai ir korespondentai

-rii^-'us kraštus dokumentus ’’r 
’šduoda užs’enio pasus. Tai kaip 
t’e laikraščiai gali iš LŽS-gos 
atimti jų po komunistinius kraš-

savo tikslą laisvai vykdė ir tebe
vykdo niekieno neatsiklausdami 
ir su n’eku nesiskaitydami. To- 

j dėl reikia stebėtis, kad Toronto 
žurnalistai savo viešu pareiški
mu išėjo į kovą už žmogaus tei- 

Ises (Human Rights) pačioje 
' laisviausioje pasaulio šalyje, 

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ kurio3e net S okuP‘ Lietuvos
atkeliavęs “Gimtasis Kraštas” ir 

1979 m. gegužės 9 d. Nau-I Lietuvių žurnalistų Sąjungos kiti komunistiniai laikraščiai ga- 
(Canada) | viešas pareiškimas. Jis buvo pa- jį nevaržomai šmeižti ne tik išei-

siems lietuviams.NEGARBINGAS TORONTO ŽURNALISTŲ PAREIŠKIMAS

l Lietuvą? Kodėl tenai, kur žiau
riai yra mindžiojamos žmogaus 
teisės (Human Rights), neprimi
nė ir neprimena, kad lietuvių 
tauta turi ‘teisę turėti (atgauti) 
nepriklausomą suvereninę Lie
tuvos valstybę? Kodėl tenai ko
munistams lietuviams nepataria 
sustabdyti nekaltų saviškių žu
dymą ir luošinimą: siuntimą j 
Sibirą ir beprotnamius, ant ku
rių bylų tie komunistai padeda 
savo lietuviškų pavardžių para
šus? Kodėl neprimena, kad ir 
okup. Lietuvos gyventojams tu
rėtų būti leista laisvai važinėti 
oo nekomunistinius kraštus, 
kaip kolaborantai važinėja po 
komunistinius? Ogi todėl, kad 
tada iš okup. Lietuvos juos tuoj 
pat išguitų.

Tai, štai, kiek kolaborantas.
-’’•ėdamas pasidaryt’ okup. Lie

tuvos komunistų draugu, turi 
paaukoti! Kas įvyktų, jeigu visa 
lietuvių išeivių visuomenė pasi
darytų kolaborantais? Tada ne
būtų kam ginti pavergtos lietu
vių tautos užsienyje, ir Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
troškimas liktų mūsų pačių iš
duotas. Labai teisingai Naujie
nose V. Karosas, pavyzdžiu pa
statydamas buvusį Ugandos dik
tatorių Idi Amin, sako, kad kar
tais savi despotai yra žiauresni 
už svetimus...

Tačiau, tie kolaborantai, trokš
dami įsigyti okup. Lietuvos ko
munistų prielankumą bei drau-

gystę, (į ten nuvykę) ne vien 
turi kalbėti komunistine kalba 
ir užsičiaupti, tokiu elgesiu iš
duodami išeivijos tautinės bei 
politinės veiklos pastangas, bet 
sugrįžę toliau vykdyti okup. 
Lietuvoje prisiimtus įsipareigo
jimus: griauti išeivių politinę 
veiklą, kurios okup. Lietuvos 
komunistai labiausiai bijo... Ar 
taip nėra? Tai, štai, kodėl kola
borantai gali susikalbėti su 
okup. Lietuvos komunistais, bet 
nenori rasti bendros kalbos su 
išeivijos tyriausios lietuviškos 
dvasios politiniais veikėjais, 
ypač su dabartiniu VLIK’o pir- . 
mininku dr. K. Bobeliu ir su 
ALT’os žmonėmis...
-■/Išeivijos lietuviai, vykstantys 
i okup. Lietuvą tiktai aplankyti' 
savo giminių, nėra kolaborantai. 
Tačiau reikėtų neužmiršti, kad 
tuo pačiu nekaltu, giminių lan
kymo tikslu prisidengę, savo 
misiją vykdo ir didelė .dalis ko-į^y 
laborantų.' - ‘

Ar

Toronto LŽS-ga savo negar
bingame viešame pareiškime 
~ašo: “Asmens Laisvių (Human 
Rights) respektavimas turėtų 
būti praktikuojamas kiekvieno 
lietuviško laikraščio.”

Juk tie laikraščiai taip ir da
ro! Juk žodžio ir spaudos laisvė 
taip pat priklauso žmogaus tei
sėms (Human Rights). Jeigu 
kolaborantai turi teisę veikti ir 
kalbėti pagal savo įsitikinimą, 
tai ir antikolaborantai turi vi
siškai tokią pačią teisę: veikti 
ir kalbėti pagal antikolaboracinį 
savo įsitikinimą, o taip pat ir 
kritikuoti savo ideologinių prie
šų veiklą, kaip kad jie kritikuoja

(Nukelta į 6 psl.)
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ŽEMAIČIŲ DALIA
— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 

sukoncentruota Žemaičiuose?
— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 

Lietuvių Tautą.
(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

Vienas kalnas—auštesnis už visus Žemaičių kal
nus ;sako,per stiklą žmogus,ant kalno atsistojęs,ga- 
sako, per stiklą žmogus, ant kalno atsistojęs, ga
li matyti Rygos miesto boksus. Greta yra antras 
kalnas, aiškiai žmonių rankomis lygintas ir kas
tas. žemaičių senovėj apvertė tą į savo bažnyčią, 
kurią tačiau laikė ir pilim.

Gediminui didžiu Lietuvos kunigaikščiu esant, 
kryžeivių valdovas Verneris Orselnis nuvažiavo 
prie čekų karaliaus Jono ir meldė, idant eitų že
maičių mušti, o paveikęs užimtų jų žemę sau. Ka
ralius tardamas taip būsiant veiku žemaičius pa
mušti, kaip stiklelį vyno išgerti, pasiryžo keliauti 
Beregint pradėjo taisytis; paėmė su savim savo 
sūnų Karolį ir pašaukė visus vokiečius, idant no
rintieji pelnytis eitų su juo į karą. Susirinko mie
lų įvainr valkatų, veltėdžių ir vagių tokia dau

gybė. jcgei k? ’alius skaitė jų daugiau nei tris de
šimtis dūkstančių. . * . - ,

Karalius ir visa jo kariuomenė su vežimais po

, Ragainės miestu persikėlė per Nemuną ir įžengė apsiausti abu kalnus, bet rado visur didžią ats- 
į Žemaičius. 1329 metais vasario mėlt 1 dieną ta parą. Pagaliau iš užpakalio krūvos žemaičių pra- 
gauja priešų pasirodė pas Medžiogalio pilį. Že- dėjo juos spausti. Balsai įniko muštis: per kiau- 
maičių, lig laiku apie tą antpuolį išsigirdusių, su-_ 
sirinko Į pilį geras būrys. Jų karvedys Bu^ 
čas, vyras tvirtas, narsus ir augalotas, pa
matęs priešus, šiaip į savuosius prabilo:

— Vyrai, žemaičiai, šen, klausykite! Ar ma* 
tote, kiek priešų susirinko ant mūsų galvų? Jų 
ragotinių niekas neveikia suskaityti! O ko jie at
keliavo? Ką mes jiems padarėme? Susiėjo norė
dami mūsų turtus išplėšti, mūsų žemę užimti, mū
sų moteris su dukterimi išniekinti, mūsų dievas 
išnaikinti, o mus pačius savo vergais padaryti!Jei 
neištirėsim, sugursim ir jų neišmušim — pakliū- 
sim į jų nagą! Vers mus į savo tikėjimą: sakys 
reikiant artimą mylėti, patys nė truputėlio nemy
lėdami ; laistys mus su vandeniu, arba nenoi in- 
čius krikštys, o apkrikštiję apvers į savo bernus,, 
Juk šitai Klaipėdoje, Ragainėje ir. Tilžėje perk
rikštams neleidžia verstis, pirkliauti, bet stato 
prie krikšionių už bernus! Tokį tai gerą atneš 
mums tie atėjūnai! Todėl vienas už kitą kibkim, 
turėkimės ir muškim priešus, nes šimtą kartų ge
riau yra mums numirti,kaip vokiečiams vergauti!

Visi klausiusieji atsakė:
f* • — Oi kibsim ir mušim, tegu tiktai dievai 
mums padeda! ................f

Vos Bučas žodžius pabaigė, vokiečiai norėjo

ras tris dienas be pertrūkio mušėsi. Iš abiejų pu
sių krito daugybė kareivių. Žemaičiai ant kalnų 
pritrūko duonos ir nebeišturėjo. Vokiečiai užmu
šė žemaičių vadą Bučą ir sugriebė tris tūkstan
čius žmonių. Vokiečiai norėjo visus išpiauti, bet 
karalius Jonas, to neleidęs, liepė juos krikštyti.

Nugalėtojai stebėjosi į Bučo kūną, kurs bu
vęs dvylikos uolekčių ilgumo. Ištiko didi speigai, 

j karalius ir visa jo ponybė turėjo nakvoti palapi
nėse, nes žemaičiai visus namus aplink pilį išnai- 
!kino. Karalius susirgo akimis; antkrytis vieną 
akį apvilko, pradėjo nuogąstauti, kad ir antros 
nenustotų. Vokiečiai norėjo toliau keliauti, bet 
karalius atsikandęs nenorėjo. Dar gavo žinių, 
kad lenkai į Prūsų žemę įžengę, todėl grįžo 
namo.

Sugauti žemaičiai, per miškus bevedami, vie
ni išbėgiojo, kiti į Prūsus nuvesti išspruko, sugrį
žo prie savųjų pametė tikėjimą, prieš norą užmes
tą ir garbino dievaičius senu papročiu.

Taip didis mūšis į inekus išėjo.
(Narbutas, Lietuvos Istorija, IV knyga).
MŪŠIS PAS SALANTŲ PILĮ

Salantų parapijoj,tięs upeliu Salantu, yra se
nų dienių* pilis. Apie mūiį, pas tą kalną atsitikusį, 
šious dalykus girdėjau.

Kryžeiviai ,norėdami iš Prūsų į Kuršą perei
ti, vieną kartą išrinko nepaprastą sau kelią. Nuo 
Kretingos į Salantus, tuokart Skilandžiais vadi
namus, nebuvo kasto kelio. Reikalui atsitikus, 
žmonės važiavo per girias ir balas, kurių karei
viai su sunkiais vežimais perbristi negalėjo. Ne
buvo dar sodos Kūlupėnų nei Aukštkalvių; jų vie
toje niūksojo miškai. Bet buvo soda Nasrai, pas
kiau Nasrėnais praminta. Ta soda didžiai turi 
būti sena, nes 1112 metų raštuose jau yra minima. 
Nedrįsdami vokiečiai per minėtas girias traukti, 
ėjo per šios dienos Žadeikių sodą, Paminijais.

Išgirdę apie tą priešų kelionę, žemaičiai pa
statė vieną stulpą ties Nasrais ant kalno, aprišo 
su šiaudais ir užmovė ant viršaus dervos statinę. 
Antrą tokį pastatė šios dienos Kalnaly. Pastatė 
prie ti sargus iri įsakė priešams pasirodžius, už
dengti,o patys Klausiagaliaus vedami didžiu būriu 
susirinko ant pilelių.

Sargai, pamatę vokiečius Paminijais trau
kiančius, iš pušyno išlendant, uždegė Nasrų stul
pą. Beregint ir antras pradėjo tvatėti. Narsūs 
žmonės vienas kitam sakė: “Kas bus, kas nebus — 
žemaitis nepražus! Kibsime ir mušime;”
■; , (Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford ‘ 

medical Building) Tab LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENITO-URINARY SURGERY
BNDD No. A3 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
FeL: 562*2/27 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susi tarimą

APIE PABALTIJO TAUTAS ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W. 71 St. TeL 737-5145 

Tikriną akis. Pritaiko akinius įj 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.!

ROMAS KALANTA
_ . ___ J

ii

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ’ 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. &—7 vai. vak. 
Ofise tetaf.: 776-2880 

Rezidencijos teist.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«ndra praktika, spas. MOTERĄ Ilges. 
OfiM* 2652 WEST 5nh S1B2ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAI.: pirnu anttacL, trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vai. Sutartie 
uiaia 2-4 vaL pociet ir kita laitu 

vagai susitarimu.

1979 m. gegužės 27 d., tuoj po sumos (11:45) Marquette 
Parko Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje

(6812 S. Washtenaw Ave ) R LB' Marquette
Parko' Apylinkės ruošianio

ROMO KALANTOS,
STONIO, ANDRIUŠKEVIČIAUS - septynerių h 

ANTANO KALINAUSKO — 
trečiųjų metų herojiškos mirties sukakties

Minėjimo 
PROGRAMA

1. Minėjimo atidarymas — Apyl. pirm. J- Bagdžius
2. R. Kalantai, A. Kalinauskui ir kitiems paminėti

skirtas įvadinis žodis — Ig. Serapinas

3. MONTAŽAS - KANČIA PRIE BALTIJOS

ORTHOPEDAS-r’ROTEgJSTAS 
y Aparatai - Protezai. Al4a. bau-, 

dažai. Speciali pagalba fejĮomt 
• Arcii SuoDorts) ir t t.

Sudarė ir paruošė Dain. Būrelio vadovė T. Serapinienė 
Atlieka — Dainininkų Būrelis

Dainas armonika palyd; — Kostas Venckus
< 4. Lietuvos Himnas

5. Minėjimo uždarymas — Apyl. pirm. J. Bagdžius
28iC West 63rd St, Chicago. tfL 60425 

TelaK* PRdepact S-5GM

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

/EMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

DAINININKŲ BŪRELIO NARIAI:
1. Pranas Beinoras
2. Filina Braunienė
3. Ona Burneikienė
4. Antanas Marma
5 Klemensas Martinkus
6. Julija Daškevičienė

7- Izabelė Pocienė
8. Pranutė Prankienė
9. Stepas Rudokas

10. Teodora Serapinienė
11. Ignas Serapinas
12. Kostas Venckus

MOVING
Apdravrtas perkraustymas 

iš Į vairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
* -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viso* propramoa 0 WOPA

DR. ANTANUI GUSTAINIUI-GUSSEN
mirus

jo seseriai Liudai Dubauskienei ir jos sūnui inž- Stasiui

Lietuviu ke<ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 830 Iki 9:80 
vai ryto.

VedšĮa Aldone Deukut

Telef.: HEmIoek 4-241J
7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL. 60629

m “Lietuvos Aidai’ 
S. „KAZ6 BRAZDŽIONYTt

Prognmos vedeĮc

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL'p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.
' 2fi46 W. 71st Street 

Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

VINCENTAS RIMEIKIS

— Jei žinote aameola, kurt* 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
iotne atsiųsti jų adresus. Mee

vaite* nemokamai. i

(tęsinys)

Gailgarben — įfcrhs (pr.), siškai užkariauta ir žymi dalis 
“baltas” (liet.) vokiečių kolonistų apsigyveno

Gilge — giilin (pr.) (“gilu**, tuose ar kituose rajonuose. Bet 
“gilus” (liet) PJ.) * vietiniai geografiniai, pavadini-

Juodkrantė — juodas (liet.) mai, jau pirmą kartų užrašomi, 
Nauneseden — nauns (pr.), vis dėlto pasikeitė, dažniausiai 

(“naujas” liet) P JĄ sutrumpinant patį žodį ar pa-
Peusten - pausto (pr.) (“lau- keičiant jo galūnę. Pavyzdžiui:

Vėlyvesnis 
pavadinimas 

Greywe 
Kelinis 

Kloytus 
Krixtyen 
Nomait

kin’s” (liet.) Pirminis
upė Trumpa, Trumpe — pavadinimas 

trumpus (?), trumpas (liet, ežeras Greywa 
P.J.) upokšnis Kelincz

Giand^wingen — glar.dewin- ežeras Kloytus 
gei (pr ) (“pagauodžianlis, džiu- upokšnis Krixtieno 
gus” P.J.) upė Namaitis

Akmenischken — akmuo pilkapis Auctukapas Auctukape 
(pr.), akmeniškas (liet.) ak- ežeras Dalvunge — 
meninis

Rainlacken —• rainas (liet.)
Szargillen ■— žaur (liet.?)

(Turi būti žiaurus, gylvs (liet.)
(P.J.) ;

Daubischken
(liet.)

Eszergallen — e ž e r g a 1 a s? vietiniai laukų, pievų, upių, 
(liet ežergalis, “gyvenęs ežero pankų, balų pavadinimai. —tv
gale” P. J.) riautojai neturėjo tiesioginio

Medunischken — medūniškis sąlyčio su tais žemės plotais, 
(liet.) kurie buvo savininkų feodalų

Juknaitschen — juknaisioti arba valstiečių žinioje. Todėl iki 
(liet.) “knisti” (? I P.J.) pat XIX a- išliko tokie laukų ir

Pustlanken — pustas (liet.) Falų pavadinimai
“supuvęs” (? P.J.) pieva Dalgantis

Laukischken — lau k iškas ^ala Gosepelkis
! liet.) ,miškas Tauro

Brandlaken — brandas (liet.) Pieva Limaio
“brandus” j (Bus daugiau)

J

Tačiau pavadinimų reikšmę' 
galima nustatyti tik tada, kai 
pavadinimų forma nėra per 
daug sudarkyta. Vokiečių rite
riams ir kryžiuočiams įsiveržus

r

Mirė 1979 m. gegužės 21 d. sulaukęs 78 m. amžiaus. Gyvenai 
No. Milwaukee Ave., Libertyville, Ill. Gimęs Lietuvoje Smuku-1 

>sc, Jurbarko vaisė.
uliūdime liko: sūnus Jurgis, marti Guste, 3 vaikaičiai ir kiti gi-1 
ės, draugai bei paž|Momi. , ■
Palaikai bus pašarvoti Petroshiaus koplyčioje, 313- 10th St, Mau- I 

an. III. Lankymas ir atsisveikinimas bus gegužės 24 d. nuo 5 Ikfij 
ii. Mak. , »' d
Gegužės 25 d. 10:00 vai. ryto bus laikomos šv. Mišios už velionio ' 

į šv. Baltramiejaus'■ bažnyčioje, Waukegan, III. Po pamaldų bils
mas į Association kapines, Libertyville, UI.

Šeimos vardu:
Jurgu Rlmeikis

assaran Dalv
Kalnas Lagegarbis 
ežeras Kurmežeris 
upokšnis Lumpe 
upokšnis Piktupe 

daubiškis upė Maurupe
Išliko nepakeisti

— e ž e r g a 1 a s? vietiniai laukų, j

Į i prūsų žemę, administracija pa- 
| teko į vokiečių rankas. Jie savo 
J aktuose, aprašuose, įsakymuo

se, maršrutuose ir kt. užrašė 
šalies gyvenvietes įr paminėjo 
įvairius geografinius pava<lini- 
mus. Senieji prosų pavadinimai 
išliko kene nepakeisti tik isto
riniuose dokumentuose, o da- 

4 kartiniai gyvenviečių pavadini- 
] mai ir gęografiniai'tardai dair 
jgiausia turi sudarkytas formas,

unge—asere 
Laggarbe 

Kurmescher

Piktupp 
Mauruppe 

i taip pat ir 
pievų,

kaip:
Dalgandt
Gosepelk 

Tauro 
Lima ir kt.

—Rusai leidžia milžiniškas su
mas naujoms atomo bombotns 

• gammti. Brežnevas mano, kad 
išleidžia daugiau, negu Sovietų 
Sąjunga pajėgia. 5

paveiktas germanizacijos įta- 
ivGS.

Senųjų geografinių pavadini- 
mų pakeitimai atsirado žymiai
vėliau, kada šalis huyo jau vi-

9 Kitam kanda, pats rėkia? 
(Plūksiąs)

g Kai buvau jaunas, aukso 
krėsle sėdėjau, o kai pasenau, 
— šuva kaulų neėda? (Puodas)

SUSIRINKIMŲ

riems darbams.
"Jūs tyrinėjate Raitoj nes tarhtės juose tu r j amžinoj gyvenimą.

jie tai Ir yra^ kurie liudija apie mane". — Jono 5:39,
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimt’ tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
/►t įimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge-

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

Mažeika Evans
■

t

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
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

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos naiių susii inkimas Įvyks penk
tadienį, gegužės 25 d., 7 vai. vakaro 
Vyčiu salėje, 2455 W. 47th St Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbu reikalu aptarti. Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast

Sibiro tremtiniui, polit kaliniui,

muz. MYKOLUI ZAKARAUSKUI
. pavergtoje Uetuvoje mirus, jo brolį.
Didž, Gerb. kan. VACLOVĄ ZAKARAUSKĄ, 

Reg, LB Tarybos Prezidiumo vicepirmininką, 
nuoširdžiai užjaučiame ir su juo liūdime.

Reg. LB Tarvbos Prezidiumas f

Centro Valdvba /
J

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

Gimusi

HELEN JOKUBONIS
Gyv. 6413 S. Sacramento Ave., Chicago, HI.

Mirė 1978 m.’ gegužės 23 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. 
Lietuvoje, Rokiškio paAt., Svėdasų valse.. Enikių km.

Amerikoje išgyveno 70 m. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
PaLko nuliūdę: vyras Jonas, dvi dukterys - Lillian GedwHl, žentas 

Edmund, ir Olga Lancftn, žentas Stanley, onūkai — John su žmona 
Mariann, Cpt. Robert, fa- Caroll bei kiti giminės, draugai ir pažįstamu 

Velionė priklausė SLA 134 Moterų kbopai ir Biržėmj klubui.
Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet nepamiršime. Tu pas mus 

daugiau nebesugrįše hH fltes anksčiau or vėlinu pas Tave ateisime. 
Tebūna Tau lengva žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, ženiaų anūkai, gimines.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

♦

TURiME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003

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

GEORGE F, RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 - 113J

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, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

la——————....——-------------------------------
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Negarbingas Toronto 
žurnalistu pareiškimas

žurnalistų tautinė sąžinė yra 
rami, jeigu jie nesijaučia kaltai^

vardų, tai. Įęodšl.taip, pęrgyvena 
gėdą pries būsimas kartas? Ko* 

ALT’os ir VLIKo veiklą. Ta j dėl b;jo viešų spaudoje “išsij 
w ėiau visai kitas klausimas, kaip aiškinimų”? Tiktai kolaboran^ 

tas, ar kitas asmuo, naudodama- tų laikraščiai nespausdina tos 
v sis tomis laisvo žmogaus teisė

mis, pasielgia: garbingai —
- negarbingai...

Žurnalistai savo viešame dik- 
•t tatūriniame pareiškime, net var

todami žodį “privalo", reikalau-
- ja, kad mes, antikolaborantai, jų 

kolaboracinę veiklą gerbtume, 
kad laikraščiai nespausdintų

’ prieš juos poleminių straipsnių. 
Jie rašo: “Gėda dabar ir prieš 

’ būsimas kartas! Tas kenkia mū- 
. su vienybei ir geram lietuvių 

vardui. Mūsų nuomone, LEIDĖ
JAI IR REDAKTORIAI PRI-

-VALO tas kovas, “išsiaiškini-'
mus” SUMAŽINTI. Yra ir pa- joji mūsų skaitytija iš Brighton 
vyzdingų laikraščių, kurie 
verčia be tos kenksmingos

^LEMIKOS...”

(Atkelta iš 1 psL)

kenksmingos”- antikolaboraci-* 
r 1 nės polemikos.

TRUMPAI

— Erikas Unger iš Fort Lau
derdale, Fla., be raginimo prąš 
tęsdamas prenumeratą, pasvei
kino Naujienas 65 metų sukak
ties proga, o savo linkėjimus pa
rėmė $20 auka. Dėkui.

— Viktorija Sakalienė, nau- North Chicago, UI., už $5 auka, timus užsisakyt: 
afcincfo r.;, ____x..! 1-

EAST CHICAGO, INDIANA
East Chicagoje Salvation Ar- 

. my patalpose 42-jų tautybių pa- 
š'rodjTnas įvyko gegužės 11 ir 
t12 dienbrivs.- Gėg. II d. solistė 
L.' Ruzgaitė -gitara'- skambinant 
padainavo šešias dainas lietu- 

? viškai. Solistė užimponavo pub-
I'ką ne tik savo gražiu balsu,

■ bet ir talentingu gitaros skam
bėjimu žavėjo dalyvius. Iš jų

j susilaukė gausių plojimų.
j Gegužės 12 d., lietuviams dar 
nepasirodžius,-meks’kiečių tau
tybės trijų, grupių šokėjai pub
liką sužavėjo. Bet. kai F. Zapo-

i l:o vadovaujama Vyčių tautinių
i šokių grupė iš astuonių porų 
pasirodė, T. Stroliai grojant,

‘ lietuviai užkariavo publikos 
simpatijas ir užsipelnė didžiau
sių plojimų. Minėtoj grupėj visą

- laiką jautėsi vadovo sugebėji
mas valdyti miklius šokėjus.

Lietuvių pasiroaymą sėkmin
gai suorganizavo ALTos vietinio 
skyriaus ilgametis pirmininkas 
A. Vinikas, jam talkininkavo 
visos East Chicagos lietuvių or
ganizacijos.

Salėje, prie lietuvių dviejų 
stalų, buvo trispalvė ir gražus 
užrašas — Lithuania. Ant stalų
buvo išdėstytos knygos, apra-j 2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 
šančios Lietuvos kančias. Kartu J — ---------------- -
buvo išstatyta ir Balzeko muzie
jaus senienų.

ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — Pardadmwi 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas .

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus nietus veikianžioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy. v

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

DAR SENA KAINA
LABAI SVARUS 2 butu, namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri gi
žu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
~i butai ir profesionalui liuksus ofi- 
;o patalpa. Dane nriedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos 
Marquette Parke.

i ir stalus rezer
vuoti dienos metu tel. 925-3212, 
vakare 585-2629. Kvietinių bus 
galima gauti*ir prie įėjimo?

(Pr.)
SKELBIMAS

Yra paruoštas straipsnis tema 
“Diskriminacija ir diktatoriškos 
apraiškos Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse”. Manoma, kad straips
nio mintys tebūtų įdomios tik 
asmenims, kapinėse pasilaidoji- 
mui sklypus (duobes) įsigiju- 
siems, tad rašinį skelbti ištisai! 
spaudoje gal ir nebūtų tikslu.

Jei kam minėtoji tema būtų 
įdomi — prisiųskite sau adre
suotą ir markuotą voką — mes 
išsiųsime rašinį pasiskaityti.

Adresas:
A. Dagys,
4017 So. Cambpell Avė.
Chicago, Illinois 60632

atsiųstą kartu sii prenumerata 
kalendoriui.išsi- Parko, prisidėdama prie Naujie- 

PO- nų 65 metu sukakties minėjimo 
|ir prie jų leidimo, įteikė $10 

, .. auką per savo dukterėčią —
J Balfo darbuotoją Grošvydą Gie

draityte. Dėkui.
— Dėkui Feliksui Kairiui iš

— Albinas Hoffman iš Mar
lette Parko kiekvienais me

tais gausia auka paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui už atsiųs
tą $20 auką kartu su gerais lin
kėjimais Naujienų 65 metų su
kakties proga.

— Teodora Kuzienė, Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkė ir 
visuomenės veikėja, pakviesta 
Sandaros pikniko rengimo ko
miteto pirmininke- Piknikas 
įvyks šį šeštadienį, gegužės 26 
d., nors ir blogam orui esant. 
Pradžia nuo 3 vai- p.p. iki vėlu
mos. Pikniko rietą ■— Lietuvos 
Vyčių salė ir sodelis, 2455 W. 
47 St.

I

— Solistės Izabelės Motekai-j 
tienės Dainavimo studijos mo-( 
kinių- ir debiutančių koncertas: 
bus šį penktadienį, gegužės 25 j 
d. 7 vai. vak. Jaunimo centre.!

i Visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- Lietuvių ir kitataučių kompozi- j j ienoms patiektame prof. , 
nų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį torjų kūrinius dainuos solo 15, Kairio ir Kipro Bielinio pamink- 

aenutrux- lf,v. I .

, Kokiai ir kieno vienybei 
polemika kenkia, kolaborantų 
vienybei su okup. Lietuvos ko-, 
munistais? Jeigu tų Toronto

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax

Iteametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau i 
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill- 60643

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-: 
macijas visais kelionių reikalais. i

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuou vietas 
iš anksto — prieš 43-60 dienų.

Ruošiasi duoti 
Egiptui EI Ariš

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Ariš

N Ai iru SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreiptasi I 

tytojus ir [ .... .. ..........
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant . . .
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijot 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis _ jėgomta 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei !AjI- - • , , ... „ .
kalų renesanso. ‘ S5** ĮMamgirdas Motekaitis. Po kon-

l

PAPILDYMAS
Šių metų gegužės mėn. Nau- 

St.

studenčių bei studentų, beto bus.lui statyti aukotojų sąraše buvo 
5 duetai. Visiems akompanuos

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
mityti Ir platinti Naujienas, atripądo- mecenatu, kurie prisidėjo prie Ha 
tinimo vajaus labai vertingomis-doyaaouiis naujiems «kalįytijanu. _

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio riešbufig 
17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9733, paskyri 
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 piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikliam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAOJ15NOS 
1739 SO. HALST1D JT. 
CHICAGO, IL -5®ėSS

aažindanaas susirašinėjimo išlaidas. Priede

Pavardė b vardai

Adresą?

» Užstkau Naujiena? kaip doriną savo 
yra nauju skaitytojas. Priede  ė

Pavardė ir vardu -------------------------- —

Adresas

SponsoriiTu parardė, rardas Ir vietovė -

praleistos šių aukotojų pavar
dės: Antanas ir Aldona Rauchai 
aukojo 100 dolerių, Algirdas Pu
žauskas — 25 d., K. Butkus — 
15 d., P. Nadas 10 d., Br. Jo-

certo bus bendros vaišės, ku
rias ruošia mokinių tėvai, va
dovaujami Kazimieros Pozai*.
mukienės. Dainavimo ir pianino^ nas Veselka — 10 d., Emilija
bei vargonų studijos adresas: Franckienė — 10 d., Gna žiups- į

menė — 10 d., Stefa Paškonienė į
— 5 dol. ir Mykolas Simokaitis

■ 5 dolerius.
Be to, Sofija Plenienė vietoj

714 W. 30 St. Tel. 842-4324-

KAIRAS, Egiptas. — EI 
miestelis buvo ir tebėra svarbus

I Sinajaus administracijos, pra
monės ir susisiekimo centras. 
Izraelitai iš miestelio jau išvežė 
pačius svarbiausius karo pabūk
lus, o nramonės centrus ruošiasi 
perdūrei Egiptui visoje pilnu
moje. Izraelio kariai prižiūrės, 
kad niekas nebūtų sugadintas. 
Izraelis atiduos Egiptui naujai! 
įsteigtos naftos pramonės cent;! 
rus. Izraelis sutiko apmokyti | 
egiptiečius, kaip naujas mašinas 
naudoti.

Egiptas gaus iš Amerikos di
doką kiekį modernių ginklų, 
kad galėtų ginti Egiptą ir taiką 
Artimuose Rytuose.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA

ieško pirkti namą Pilzen apylinkė
je. Siūlyti vakarais.

Tel. 226-5892

; — PANEVĖŽIEČIŲ POBŪ- - 
VIS-VAKARIENĖ su šokiais bus 
gegužės 25 d. K. Aįžino (buv. gėlių paminklą atidengiant dar 
Pakšto) salėje. Kviečiami visį. ; papildomai paaukojo 25 dol.

| Įėjimo auka $8 asmeniui. Kvie-I Komiteto narys P. Vn.

i’ SIUNTINIAI I LIETUVA
į MARIJA NOREIKIENĖ

; 2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tel WA 5-2787
' Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Nesurado nė vieno 
Texas senatoriaus

DALLAS, Teksas. — Dvylika 
Teksaso senatorių, priešinda
miesi nepageidaujamam įstaty
mo projektui, dingo iš sostinės 
ir pasislėpė. Valstijos policijai 
įsakyta juos surasti, suimti ir 
atvežti į seimą. Surado vieno 
senatoriaus brolį, jį suėmė, bet 
netrukus atsiprašė. Jis buvo la
bai panašus į s enatorių, bet 
ne tas.

Rančeriai tuoj paskelbė, kad 
besislapstantį senatorių suėmė. 
Netrukus jiems teko prisipa
žinti prie klaidos.

luozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
<rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi . užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ., 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7*1941

kuri? Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda Ir Naųjieas 
pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus  doL

Pavardė Ir vardas ---------------------------------------------- -—---------------------

Adre*u ---------------------------------------------------------------------------- -------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raript. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas ------------------------—--------------------------------------------

Adresas

Pavardė ir vardas .......... ...... .......................................................

Adresas M------------t—*,---------------------------------------—......................

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

V-- •
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.r
SLA — kuopų vyrą visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės

Chicago gaus 100 mili
jonų namams statyti

CHICAGO. Ill. — Jane Byme ! 
oareiškė, kad jos paskirti parei
gūnai išsiderėjo iš prez. Carte- 
rio 100 milijonų dolerių Chica
go] gyv. namams statyti.

Pinigai buvo sustabdyti prieš 
10 metų. Meras Bilandic pradė
jo rūpintis sustabdytais namų 
statybos pinigais. Namai bus 
statomi Chicagos neturtingoms 
šeimoms ir vyresnio amžiaus 
žmonėms. Netrukus mieste pa
gyvės statyba.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsf 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos’ 
Išleista knyga su legališkomii 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar.
Chieaffo, IH. 40431. Tel. YA 7-59W

Netary FvMta 
INCOME TAX SERVICE

Taip pat daromi vartiiiaL giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybėe pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Uli Frank Zapells

GA 4-U54

State Farm Lile Insurance Company

Pavardė ir vardas —------------------——----------------------- ----------------

i grasu , ---- -- - - i _ .

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE OF

307 W, 30U» tt. 
TeL (212) 563-2210

Šnekūs jėzuitai nenorėjo 
pamokslauti Į

CHICAGO, m. — Praeitą sek- i 
madienį nei vienas šnekus jėzui
tas nenorėjo sakyti pamokslo, 
savo koplyčioje. Jie buvo bandę 
įtikinti kun. Grauslį pamokslą 
pasakyti. Bet provinciolas J. ‘ 
Zaremba, patyręs, kad norima 
įsileisti kun. Grauslį į koplyčią, 
pats pasakė pamokslą apie rei
kalingą meilę žmonių tarpe. Jis 
primine, kad tokį pamokslą turi 
teisę pasakyti. I

I ENERGY 
WISE .

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bom Loeeri

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto rant*- 
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Riv»r Fore.t, III., ^uomojunM 5 
kambariu butas. Teirautis tel. 771- 
8295.

Išnuomojamas 5 kambarį v butas su 
šilima Brighton Parke, 2456 W. 48th 
Street *

____ _____ - - —- -

• Juoda višta ant Raudonų 
kiautiniu tupi ? (Puodas ant 
ugnies)

5 NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL ^•dnMd<r, M*/ N, 19W




