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TRUDEAU NTO RINKIM

Amerikos

Prezidentas žino

an

tuo

atstovai 
amerikie-

ALTOS PIRMININKAS PADĖKOJO IR PRIMINĖ PREZIDENTUI CARTERIUI

PASIRUOŠIMAS ARTĖJAN
TIEMS RINKIMAMS

Amerikos senatas pasmerkė dabartinius Irano valdovus 
už 200 valstybės vyrų nužudymą. Mula Chomeini 

labai pasipiktino humanišku senato nutarimu.

Prezidentas Carteris norėjo

Atsirado pirmieji 
Vietnamo tremtiniai

Pataria duoti apsaugą 
šachui R. Pahlevi

K. Šidlauskui, kad popiežius Jo
nas Paulius II skaitė ALTos pa
siųstą lietuvių sveikinimą, ver
tina lietuvių prielankumą, siun
čia laiminimus ir pažada maldas,

PRIEŠ NETEISINGUS 
KALTINIMUS

— OĖrysler bendrovė pavilio
jo iš Fo^db patį geriausią auto
mobilių pardavėją. Jam pasiūlė 
geresnę komisiją.

2798, Illinois —
1908 rhi-

vių augimui, nes 
turimų taupmenų

Albanija dairosi 
j Vakarus

Energijos ministeriy 
konferencija Europoje

PARYŽIUS. — Čia vykstan
čioje 20 industrinių valstybių 
konferencijoje Guido Brunner, 
Europos Ekonominės Bendruo
menės energijos komisionierius, 
kaltino Jungtines Valstijas, kad 
jos "perdaug siurba” pasaulio 
naftos atsargas ir perspėjo dėl 
rimtų pasekmių, jei trūkumas 
nusitęs.

JAV Energijos sekretorius J. 
Schlesinger patarė palaukti, kol 
Amerika išspręs debatus, ar dėl 
naftos trūkumo kilusi problema 
yra tikrai rimta, ar ne. Schlesin- 
geris pažymėjo, kad Irano revo
liucija prisidėjo prie šios prob
lemos susikomplikavimo.

WASHINGTON, D.C.— Kiek
vieną dieną vis didesnis Kon
greso. atstovų skaičius pataria 
prezidentui leisti Irano šachui 
apsigyventi JAV, kad būtų ap
saugota jo ir jo šeimos gyvybė 
nuo Chomeinio šalininkų.

Kongreso . atstovai tvirtina, 
kad šachas -turi teisę apsigy
venti Amerikoje,' kaip ir kiti 
tremtiniai.

įjašė; anglų kalbą leidinį, kuria
nti Remiantis pačių žydų: šalti- 
niAiš-' nušviečiama žydų turėta 
kultūrinė autonomija nepriklau
somoje Lietuvoje, jų plačios tei
sės prekyboje, finansuose bei jų 
visuomeniniame gyvenime. In
formuojama apie jų laikymąsi 
bolševikų'okupacijos -mėtų. Iš
keliamos lietuvių pastangos gel
bėti nacių naikinamus žydus, 
dėl ko net daugelis.lietuvių bu
vo nacių-sušąudyti arba kalina
mi. Duodami lietuvių išgelbėtų 
žydų pareiškimai, kad negalima 
visos lietuvių tautos kaltinti dėl 
nacių vykdytų žiaurumų.

Rankraštis greit bus atiduo
tas spaudai ir dar šią vasarą bus 
siuntinėjamas amerikiečių laik
raščiams, radijo stotims, televi
zijoms. Išleis' Amerikos Lietuvių 
Taryba.

LAIŠKAS ALTAI 
Iš VATIKANO

Amerikos Lietuvių Taryba bu
vo nusiuntusi sveikinimą nau
jajam popiežiui. Vatikano Vals
tybės sekretoriatas specialiu 
raštu pranešė ALTos pirm. dr.

į Vakarus, eis Tpriė dėmokt|ti-' tolių* kai reikė!r 
hės'tvatkofc į kusias padangas

Maskviniai žudosi 
savųjų tarpe

TEHERANAS, Iranas. — Te
herane buvo nušauti keli mask
viniai agentai, bet mula Cho
meini negali nustatyti, kas juos 
galėjo nušauti. Irano policija 
mano, kad žudynės prasidėjo 
pačių maskvinių tarpe.

Vietnamo tremtinius 
veža į Hongkongą

HONGKONGAS, Britų kolo
nija. — Vietnamo tremtiniai, 
pabėgę nuo komunistų karo pa
baigoje, vis dar tebeplaukioja 
įvairiais Indonezijos vandeni
mis. neturėdami teisės niekur 
išsikelti ar gauti būtiniausio 
maisto. Vienam tremtinių laivui 
sulūžus ir pradėjus leisti van
denį. tremtiniai pradėjo sirgti, 
šokti į vandenį, ieškoti pagal
bos. Atvyko pagalbiniai laivai 
iš Honkongo ir sugaudė plūdu
riuojančius vietnamiečius. Juos 
nuveš į Hongkongo uostą, su
teiks jiems pirmąją pagalbą ir 
vėl išveš, nes Honkongas negali 
daugiau tremtinių maitinti ir 
duoti jiems pastogę. Ameriką 
jau pasiekė pirmas lėktuvas su 
tokiais Vietnamo tremtiniais.

daugelis
parvažiuoti namo, gazo- 

skolinti lino stotys paliktos be gazolino 
automobilistai sustoję pakelėse

KONGRESAS NESUTARIA 
SU PREZIDENTU

ATĖNAI, Graikija. — Iš Ą1-, 
banijos ateinančios žinios sako, 
kad Albanijos valdžia pradeda 
dairytis į. Vakarus. Pradžioje 
Albanija pritarė Maskvos..poli
tikai, bet kai arčiau rusus paži
no, tai atsivežė į uostą artilętiją 
ir įsakė visiems rusams išsi
kraustyti. Jie būtų skandinę 
narlaivį. jei bent vienas rusas 
būtų pasilikęs. r.

Vėliau Albanija buvo linkusi

Finansų sluoksniai patenkinti, 
bet jie žino, kad prezidentas žen
gė pirmus žingsnius ateinančių 
metų rinkimams. Visiems aišku, 
kad padarytos pakaitos taupy
mo bendrovių ir bankų praktiš
kame darbe pagyyins krašto 
ūkio re’kalus, o tai bus labai I 
naudinga kandidatui į preziden
tus. Jis galės palyginti su buvu*. 
šia stagnacija ir augančia inflia
cija Carterio naudai.

' PRAŠĖ ’ RAFINUOTI ; ; 
DAUGIAI! GAZOLINO i n

-T Prezidentas Carteris įsakė 
energijos tvarkytojui J. Schle
singer įsakyti naftos valytoj ams 
rafimioti automobiliams tinka
mo 
kad reikalas užtruks kelias die- 
fraš, bet reikia pradėti.

Prezidentui " aišku, kad ‘ visi 
kf'aŠto gyventojai privalo tau
pyti gazoliną. Jis yra Žymiai 
brangesnis, negu daugelis ma-. 
no, nes vyriausybė primoka už 
kiekvįeną - užsienyje -pirktą- gan, 

; žolina statinę.. - ęt-sjfcV < [ s
Vyri Ausy bė supraptt,kad Kr

Chicago, III. — Ketvirtadienis^ Thursday, May 24, 1979;

Mirė amerikiečių 
gelbėtojas Irane

DALLAS, Teksas.— Irano ka
ro vadams nutarus pasipriešinti 
ginkluo*’ mis mulos Chomeini 
pąrtiza.iąms, susidarė pavojus 
Iran- buvusiems Amerikos pilie
čiams. Irano valdž’- atiko iš
leisti amerikiečr .- ; pulk. Bill 
Simons buv- įpareigotas suor
ganizuoti visą išvykime 'rispe- 
diciją. Jis. susitaręs aerodro
mo sargais, išvežt iš Irano 680 
JAV piliečių, o su paskutiniais 
ir pats išskrido. Jis kalbėjo ma
niškai, pažino vietos gyvenimą 
ir sėkmingai išvažiuoti norin- į 
čius. Sulaukęs 60 metų amžiaus, 
antradienį jis pats mirė nuo šir
dies smūgio.

. JAV-bėms pavykus iš Sovietų Sąjungos kalėjimų išlaisvinti 
penkis disidentus, ALTos pirm. dr. Kazys Šidlauskas parašė pa
dėkos laiškus prezidentui Carteriui ir Valstybės sekretoriui Vance, 
drauge primindamas, kad įžymus lietuvis disidentas, Helsinkio 
grupės narys Balys Gajauskas yra kalinamas, o taip pat tebėra 
kabinami Viktoras Petkus, Petras Plumpa-Pluira, Nijolė Sadūnaitė 
ir kiti. Prašė, prezidentą Carterį ir Valstybės sekretorių daryti 
pastangų juos išvaduoti iš sovietinių kalėjimų.

Tįiip' pat dr. K Šidlauskas pa
dėkojo laišku sen. Stevensonui 
už jo pastangas išrūpinti atva
žiavimo. leidimus Jodvaliu šei
mai bei reikšdamas viltį, kad 
senatorius ras progų užtarti per
sekiojamus Lietuvos žmones.

BREŽNEVUI PRIMINĖ ' 
GAJAUSKĄ ;

Kongresmanas Fpank Annun- 
zio (dem;, III.) painformavo 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kad 
jis neseniai specialiu laišku krei
pėsi Į Brežnevą, ragindamas 
paleisti Balį Gajauską, kuris 'sie
kia, kad būtų užtikrintos tauti
nės, religinės ir demokratinės 
teisės, garantuotos Jungtiniu 

.Jautų d^ayaeijb^. ' ■

sen. prof. Hay aka wa 
yra įsitikinęs, kad nereikia 
kreipti dėmesio į “neturtinges- 
nius” motoristus, nes šiandien 
jie be reikalo sudegina daugiau
sia gazolino. Gazolinas reikalin
gas farmeriams ir dirbantiems 
darbininkams darbovietei pa
siekti. J. Schlesingeris telefo- 
nuoja didelėms naftos bendro
vėms, prašydamas paruošti dau
giau rafinuoto gazolino.

kaįp;$>2 mil. dolerių ieškojimui 
vądniarhų .kolaborantų su ną- 
ciaijį£įr- kaų tąmįreikaiui Wash- 
iįgtųnas sudarė beveik 40 asme
nų štabą, spaudoje, ir ketomis 
progomis .pagausėjo nepagrįsti 
k ai tinimai,.'Hštuvi^‘Siek- 
damaš padėtį reikiamai nušvies-

Milijonierių skaičius 
vis auga

CHICAGO, Ill
Vidurio Vakarų valstybėse ame
rikiečių milijonierių .skaičius 
kiekvienais metais didėja, Sta-' 
tistikos duomenys ,rodo, kad 
šiais metais Ohio, valstijoje yra 
2507 milijonieriai, Indianoje yra 
2408, Michigan valstijoje 1409, 
Minnesotoje 
3148 ir Wisconsine, 
lijonieriai.

Daugelis turi savo dirbtuves, 
prekybos įstaigas, dideles far- 
mas„ir klinikas. Milijęnierių 
tarpe yra kalivlietųviaĮ gydy-. 
tojai.

--Jbrary of Congress*
D,Gr

O. C. 20S4ū

Dienraštis “Sun-Times” pa
skelbė straipsnį, neteisingai kal
tinantį. tūkstančius ateivių ko
laboravus su naciais, dalyvau
jant ir žydų naikinime. ALTos 
informacija tam dienraščiui pa
siuntė raštą, atkreipdama dėme
sį į tų kaltinimų neteisingumą. 
Daugelis kitų lietuvių ukrai
niečių, latvių taip pat dienraš
čiui pareiškė nepasitenkinimą 
dėl klaidinančių kaltinimų.

■ų'tALTos' fnfdrmacįja)

KALENDOMLIS

Gegužės 24: Dangun žengi
mas, Zuzana, Meletas, Gina, Al
girdas, Vilmantas, Šventaragis.

Saulė teka .5:06) leidžiasi 8:08.
Oras vėsus.

ŽMONOS “FOTOGRAFAVIMAS” PADĖJO KONSERVATORIAMS LAIMĖTI
39 METŲ ALBERTOS PROVINCIJOS ADVOKATAS 

SUDARYS NAUJĄ KABINETĄ

! OTTAWA, Kanada. — Libe
ralų ir komunistuojančių parti
jos vadas Pierre Trudeau, val
dęs Kanadą vienuolika metų, 
pralaimėjo parlamento rinki
mus ir trečiadienio rytą viešai 
tai paskelbė. Jis pasidžiaugė ge
ra Kanados sistema, kuri leidžia 
krašto gyventojams pakeisti vy
riausybę ir jos paruoštas pro
gramas, kai piliečiams tos pro
gramos atrodo netinkamos. Jis 
pasveikino jauną konservatorių 
vadą Joe Clark, pradedantį gar
sėti Albertos provincijos advo
katą, rinkiminės k'-'^nanijos 
metu labai aštriai kritikavusį 
premjerą Trudeau.

Pierre Trudeau yra geras kal
bėtojas, sportininkas, plaukikas, 
vaikų tėvas, bet silpnas organi
zatorius. Jo didžiausia nelaimė 
buvo jo žmona, kuri tapo foto
grafe ir išvažiuodavo iš namų. 
Ji tvirtina, kad dirbo kažko
kiam laikraščiui, bet tas labai 
rętai įdėdavo jos fotografijas. 
Premjeras pats augindavo vai
kus, eidavo su jais pasivaikš
čioti, veždavo Į mokyklą, kai 
žmona šokdavo New Yorko ka
vinėse. Trudeau bandė ją gfa?° 
žiuoju ir piktuoju įtikinėti, bgt 
jam nesisekė. Ji net nežinojo, 

| kad josios vyrui teko vesti labai 
I sunkią rinkiminę kampaniją, 
kurios metu opozicijos politikai 
retkarčihis paklausdavo, kodėl 
žmona riepadeda vesti kampani
jos. žmona, patyrusi, kad josios 
vyras pralaimėjo, pareiškė spau
dos atstovams, kad josios vyras 
Pierre esąs labai geras žmogus. 
Jis jai pasakė, kad ji galinti 
grįžti kada norinti namo ir peP 

i būti su vaikais. Ji taip jau kelis 
kartus yra padariusi. Pasisve
čiavusi namuose, ji išvažiuodavo 
į New Yorką “fotografuoti”. Jei
gu ji būtų tokius pareiškimus 
padariusi prieš rinkimus, tai gal 
pralaimėjimas nebūtų buvęš 
toks didelis.

Pats Trudeau pripažino, kad 
sunkiausias klausimas būsiąs 
kelių Quebeco propagandistų, 
daugumoj dirbančių su Prancū
zijos nacionalistais. Yra labai 
kovinga užsispyrėlių grupė, no
rinti Quebeco prancūzus atskirti 
nuo Kanados; bet pačioje Kana
doje vyrauja Įsitiiknimas. kad 
reikia tuos nacionalistus suval
dyti. Jk jau. vandien pakankė 
Quebeco "provincijos augimui. 
Vi^" e e biznio įstaigų, norėda
mi išvengti nesusipratimų atei
tyje, jau pradėjo bėgti iš ■pran
cūzų apgyventos provincijos. 
Jau šiandien Quebecas nė toks, 
koks, jis buvo prieš 20 metų, 

r. ^Atrodo.- kad-balsų daugumą 
gaFę Tčonseršątoriai' šitą klausi
mą bahdy^’ krtaįjį -Spręsti. Jie 
gali imtts. visŲi.iH'iemjenių tero
rui sustajbdyti ir ryšiams su 
Prancūzijos nacionalistais 
karpyti, f’ ?" - A ‘ •-'i

Naujas; premjeras . dark 
reikalu dar. nepadarė Jokių 
reiškimų, nes jis nebuvo ti 
tokiu 'lėtimėjifna?'"J?š bengiasi 
sudaryįvnauja yyjįjau«ybę. kuri 

"s^TTistys kylančius klausimus.

LEIS TAUPYMO BENDROVĖMS SKOLINTI PINIGUS PRAMONĖS REIKALAMS
Iraniečiai pasigenda 

amerikiečiy
TEHERANAS, Iranas. — Mu

la Chomeini praeitą šeštadienį 
labai žiauriai išniekino ir ap
šmeižė amerikiečius, bet krašto 
gyventojai žino, kad amerikie
čiai nešė gerbūvį Tranui. Ame
rikos naftos pramonės specialis
tai ir kariuomenės instruktoriai 
nešė į Iraną dolerius, vežė nau
jausias prekes ir atliko labai 
svarbų darbą. Dar yra likęs bū
rys amerikiečių, bet dauguma 
jų ir jų šeimos išvažiavo. Dalis 
amerikiečių apsigyveno 
Graikijoje, Italijoje 
pranešimo grįžti.

Irano vvriausvbės v
stengiasi kontaktuoti 
čius. kad grįžtų į Iraną, bet jie 
nenori šio žingsnio imtis, kol 
Chomeini savavaliauja.

, TEISĖJAS KIŠASI
Į KRAŠTO POLITIKĄ

Dar vienas Irano teisėjas tvir
tina. kad Irano teismas, mulos 
Chomeinio paveiktas, nutaręs 

yra 
pagrįstas. Teisėjas 

Chalchali nekreipia dėmesio į 
veikiančius įstatymus, 

pritaria mulos Chomeini pagei
davimui. Rinkti teisėjai nesikiša 
į politiką; bet privalo daboti, 
kad Veikiantieji įstatymai įsi
galiotų, būtų tinkamai pritai-

— Paaiškėjo, kad Irane, be 
rrtaskvinių komunistų, gana ak
tyviai 'veikla ir Pekino komu
nistai. Maskviniai nekenčia ki
niečių labiau negu amerikiečių. 
Mulą Chomeini simpatizuoja 
maskviniams.
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BANKAI PATENKINTI PREZIDENTO CARTERIO 
PATVARKYMAIS^ FINANSŲ SRĮJ-YJE

-WASHINGTON, D.C. — Pre- lifomijoje, ypač pietinėje 
zidentas Carteris pranešė šuva- tijos dalyje, Pacifiko pakraš- 
žiavusiems taupymo bendrovių čiuose daugelis automobilistų 
atstovams, kad vyriausybė leis negali 
taupymo bendrovėms 
pinigus pramonės reikalams. To
kioms paskoloms jos galės skirti 
iki 10% paskoloms turimų at
sargų. Iki šio meto taupymo 
bendrovės buvo aprėžtos vien 
tik namų statybos, taisymo, pir- panaikinti naftos ir degalų kai- 
kimo ir pardavimo tikslams, nu kontrolę, kad laisvoji rinka 
Šie suvaržymai kenkė bendro- natūraliai nustatytu kainas, bet 

jos negalėjo . Kongresas nepritaria tokiam 
investuoti prezidento planui. Kongreso at- 

į pramonės ir prekybos biznius, stovų dauguma yra priešinga 
Taupymo bendrovėms nepatin- kontrolės panaikinimui, nes la
ka, kad jos galės investuoti tik blausiai nukentės neturtingesni 
10% atliekamų pinigų, bet jos automobilistai. Tuo tarpu Kali- 
labai patenkintos pirmu žings-'fomij 
niu. Bankų atstovai taip pat j 
džiaugiasi patvarkymais, nes 
bus pakeisti keli bankų prakti
kos nuostatai.

•CHICAGO, Ill. — I Los An- 
7 C.

gėlės atskrido pirmas lėktuvas 
su Vietnamo tremtiniais, prieš j 
dvejus metus pabėgusiais nuo J 
komunistų. Dauguma jų du me-1 
tu plaukiojo įvairiais pietų Azi
jos vandenimis, kol JAV nutarė 
juos priimti į Ameriką. Vokie
čiai savo dalį priėmė šių metų I 
pradžioje. Amerikon atvyko di-’ 
dokas ju skaičius, bet Chicagonj Chomeinio paveiktas 
atskrido pora su trejų metų. nužudyti šachą ir jo šeimą 
berniuku. Tėvas kalba angliškai, j teisingas 
jis visa laiką mokėsi. Jis tikisi 
g?”ti darbo dirbtuvėje, o vėliau ■ Irane 
gal pradės kokį biznį, iš kurio 
galėtų pramaitinti šeimą. Jis 
gali ir su kiniečiais susikalbėti, 
bet Vietnamo akcentas kitoks.

Firestone šėrai nesą pelną, 
buvo atsakyta, kad galimas toks {prie Kinijos, b dabar jau- dairosi Praeitais rnėtžnš ji turėjo buKĄ 
paktas,-jei- bus- pasirašyta tai 
kos sutartis. e !

• . --Siūlo Varšuvos-
nt;: Briuselio paktą

■’ BRIUSELIS, Belgija.— Vaka
ru ' Europoje besisukinėjantieji 
Maskvos agentai įtakingesniems 
valstybių pareigūnams siūlo 
Varšuvos ir šiaurės ■ Europos 
taikos sutartį. Rusai atitrauktų 
savo jėgas iš Europos, jei tokia 
sutartis būtų pasirašytai Jiems

. * a Ki 1 - •H lyd -t5 llfi > - i 1’ 4 IJ I * ’ “
ii rilį* C



vadovavo kun- A. Rubikas. Šv

tikslas

skiriančią krikščionis, seniai pa likti be kunigų, šįmet Europoje

♦

kvynės buvo užsakytos kaimy
nystėje esančiuose patogiuose ir

ne- 
pu-sočių 

savais

Jėzus Kristus, kuris mirė, kad 
suburtų išsklaidytus savo Vai
kus-

M

dalyvaujant per 100 kunigų, vy
skupams Slatkevičiui ir Stepo
navičiui ir miniai žmonių. Pa
mokslą pasakė Tikėjimui ginti 
komiteto narys kun- Svarinskas

• Dvejos - mares ant lauko 
kabo? (Kibirai po naščiais)

Siuttgarte 
lankėsi balandžio 1. Prel. dr- P.

“Midwest STOP Office UUSC”

prie tų reikalų dėl kurių galime 
lengviau visi sutarti.

Visa tai galima priimti už 
juoką, tačiau pastaruoju meta 
PLB parodė dominavimo norą

viešbuty.
Rytiniams pusvalandžio mąs-j į.ojalnos balandžio 5 mi- 

tymams konferencijų kambary kun. Karolį Garucką, lietu- 
vadovavo kun- A. Rubikas. Šv. Helsinkio grupės na-
mišias bažnyčioje pirmą dieną jjs buvo palaidotas bal. 10,

Įima tikėtis, kaip ir to veiksmo 
kritikos iš DRAUGO b. kv. O. 
jei taip — gal iš tikro Bendruo- 

i menė mažiau turėtų rūpintis 
kad lietuvių tauta,.tarptautine politika, bet likti

i 
atei-

Lapelyje nei žodžiu neužsi
menama apie tikros akcijos re: 
kalingmną prieš tikrąjį tautų 

nanti sekmadienį, gegužės mėn. kalėjimą — Sov. Rusiją, kur 
27 d., 11 vai. 45 min. Marquette 1980 m. įvyks olimpiniai žaidi-

Papasakojo apie lietuvių nuotai-
1 
i

Logiškai galvojant, dabar po-
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L Bendruomenės pasitarimai Vokietijoje
(Tęsinys)

KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS statytas tiltas. Jo statytojas

Š. iu. balandžio 17-20 Vak.
Europos lietuvių eielovados ku
nigų ir pasauįiečių suvažiavimą, Diskusijų inetu vyravo ano-! Bad WorislwTene suk,«te vysk. !raonfB kad rejkja žifirėtj kas 
A. Deksnio įgyhotuus moM. . mu3 ,ungįa be, neužmirįti ir,' 
P. Celiešius, Į jo kvietimą atsi- kag
liepė per 40 asmenų: per 10 Vakare Šv. Ulricho bažnyčia 
dvasiškių ir apie < 1 je įvyko aukšto lygio religinės
daugiausia iš . Okie D05’ muzikės koncertas. Atlikti lie- 
čiau netrūko atstovų ir iš l*ituvių ir svetimtaučių kompozi- 
jos, Austrijos, Prancūzijos, - -1 tor^ kūriniai. Vargonais (tik 
glijos, Švedijos. Posėdžiai vyko, ^200.000 DM įsigytais) gro- 
kun. A. Bungos vadovaujamos. Vasyliūnas, giedojo Ri-
šv- Ulricho parapijos centro pa-E Daunoras. Koncerto 
talpose Utauenplatz 3. Ten patĮ^^ fr vokiečiai Vargon 
buvo pusry-čiaujama ir vakane-|šventinim(J įvykg
niaujama, o pietauti teko ^tQ-ĮžeIio Inėn Jose dalyvaU6 ir 
liese esančioje svetainėje. Nar draugas kardino

las Antonio Samorė.
Balandžio 19 per rytinius mu

st yni u s kun. Rubikas pranešė, 
kad šv. mišios šiandien pus au-

aukojo 8, antrą 10, o paskutinę 
12 dvasiškių. Ypač gražus buvo 
religinis giedojimas, vargonais 
palydint prof. V. Vasyliūnui.

Suvažiavimą balandžio 18 ry
tą atidarė prel. dr. Celiešius- 
Pirmininkauti pakviestas dr. J. 
Grinius, sekretoriauti — J. Lu
košius. Vysk- Deksniui sukalbė
jus maldą ir visiems — Tėve 
mūsų, paskaitą apie šventųjų 
skelbimą skaitė tėv. dr. Vaišno
ra, arkivysk. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylos postuliato- 
rius.

šventųjų skelbimo 
pristatyti juos tikintiesiems 
kaip sektinus pavydžius. Prele-j

ramusis ežerėlis

fe

Dievas, Lietuva ir mes — šia 
tema paskaitą priešpiet skaitė 
prel. L. Tulaba iš Romos. Pa
grindinė tezė: Dievo išganymo 
planuose ir tautos -turi savo vie
tą. Prelegentas bandė atspėti, 
kokį uždavinį. Dievas yra sky
ręs mūsų tautai ir ar jį vykdo. 
Paskaita išpuošta • lietuvių poe
tų eilėraščiais- .

į suvažiavimą užsuko iš Airi- 
gentas apžvelgė šventųjų garbi- jos sostinės į JAV-bes giąztan- 
nimą ir jų skelbimo' tvarką nuo tis Religinės šalpos direktorius 
I a. iki šių dienų- Dabar šventie- kun. Kaz. Pugevičius. Jis ten 
ji skelbiami dviem tarpsniais: buvo kviestas daryti pranešimo 
beatifikacija ir kanonizacija. Iki’apie krikščionių padėtį šiaurės 
paskelbimo palaimintuoju kan
didato byla turi pereiti tris ty
rimo laipsnius ir tai trunka vi
dutiniškai nuo 50 iki 100 metų. 
Būna ir išimčių. Arkiv. Jurgib 
Matulaičio byla pradėta 1953 
Romoje ir jau praėjo visus tris 
tarpsnius-

Po paskaitos buvo daug klau. 
simų, kuriuos prelegentas išsa
miai paaiškino.

Popietinę paskaitą apie eku- 
nienę tarp lietuvių krikščionių 
skaitė kun Kį Senkus. Jo nuo
mone, glaudus lietuvių krikščio
nių bendradarbiavimas paleng
vintų kovą su komunizmu. Pa
citavo vokiečių pažiūras į krikš
čionių vienybę ir jos teigiamas 
bei neigiamas puses. Per upę.

Rytų Europoje šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II bažnytinio choro iš 
Krokuvos koncertų proga. Jis 
parodė iš Lietuvos gautą bedie
vių ‘ sudaužytą Kristaus kančią 
ir Eucharistijos bičiulių sąjun
gos įstatus. Jie iš Lietuvos kvie
čia ir mus jungtis į Eucharis
tijos garbinimą- Palėkto per 
rankąs susipažinti ir su Lietu
vos KataL Bažnyčios Kronikos

Popiet savo paskaitoje kun. 
Petrošius iš Paryžiaus dėstė 
mc’tyvus, kodėl reikalinga baž
nytinė lietuviška veikla mūsų 
išeivijoje. Nurodė, kad lietuviš
kai išeivijai gresia pavojus pa-

vyks IV PLJ Kongresas. Jame 
bus nusmaigstomos veiklos gai
rės politinėje, kultūrinėje ir vi
suomeninėje srityse. Prelegen
tas pasigedo religinių temų, šia
me suvažiavime jis pasigedo, 
paskaitas apie IV PLJ Kongre-; 
są ir daugiau jaunimo- Pateikė'; 
smulkią Prancūzijos, ypač Pa- ] 
ryžiaus ir jo apylinkių lietuvių ] 
statistiką, dalydamas išvadą, j 
jog padėtis kelia nerimą. Su jau- ■ 
nimu jau dabar reikia santy
kiauti svetima kalba.

Per pertrauką visi pasirašė 
sveikinimą popiežiui Jonui Pau
liui II ir Augsburgo vyskupui J. 
Stimpfle. Per pavakarius kun. 
V. šarka visų vardu pasveikino 
vysk- A. L. Deksnį jo 10 metų 
vyskupavimo jubiliejaus proga. 
Įteikta didžiulė puokšte gplių. 
Po vakarienės padėkotą kūli-' A. 
Bungai už patalpas ir už nuo
širdų rūpinimąsi suvažiavimu.

-Balandžio 20 kun. Rubikas 
pravedė paskutinį mąstymo pu
svalandi konferencijų salėje. 
Bažnyčioje vysk. A. L- Deksnys 
su 11 dvasiškių aukojo šv. mi
šias ir pasakė^pamokslą, kuria
me iškėlė visų suvažiavime skai
tytų paskaitų svarbiausias min
tis *r pabrėžė tokių suvažiavi
mų svarbą. Po programoje 
numatytų skanių ir 
sryčių visi išskubėjo 
bais.

MŪSŲ SPAUDOJE

Suplaukime į salę, ją pripil- 
dykime. Su ta pačia Kalantos ; ; 
mintimi: laisvės Lietuvai Jus 
nuoširdžiai kviečią vietinė LB, 
valdyba (r) i

Garbė tautai, kad yra kam už 
ją žūti. J. Vaičiūnas

Laisvės Lietuvai!
Liepsnų liežuviai apsupa jau

nuolio kūną... ■
Jis kenčia, jis dejuoja. Neįsi

vaizduojami skausmai užtrenkia 
jo paskutinius gyvybės ato
dūsius.

Laisvės Lietuvai! —jis šaukia.
Jis nutyla. Jo kilni siela su

klumpa prie Aukščiausiojo ko
jų, nes, kas miršta už tėvynę, 
tam angelai danguje vainiką iš. 
deimantų pina.

Ir jaunuolio Kalantos pasekė
jai— Stonys ir Andriuškevičius, j kalas eina apie tautų kalėjime 
Ir jie paaukojo savo brangiau- Į — įSovietijoje 1980 m. įvyksiąn- 
sią turtą, gyvybę, už laisvę. j čius olimpinius žaidimus — var-

Už laisvę Lietuvai, už laisvę j žybas. Pasirodo, kad klydau.

t

IŠKREIPTA TIESA

Praeitą savaitę. Chicagos vi- 
durmiestyje jaunuoliai dalino 
praeiviams lapelius, pavadin
tus “Stop the Olympic Prison” , 
(sustabdykite olimpinį kalėji
mą). Buvau tikras, kad čia rei-

Lietuvio 16 Nr. Akto signata
rams priminė mūsų patarlę neiti; 
“su velniu riešutauti — netek
si nei riešutų, nei krepšio”.

Tikrovės yla išlenda iš maišo 
to straipsnio gale. Suradęs, kad 
‘‘kai savais išskaičiavimais . . . 
mus skatina siųsti padėkos tele- 

; gramas ir laiškus Helsinkio de- 
jklaracijo's signatarams” — St. 
T L? . r—", I

lietuviui, už laisvę tikėjimui, 
už laisvę žmogui!

Jau septyneri metai, bet lie
tuvis niekad nepamirš, visuomet 
prisimins tuos didvyrius, kurie 
patys savo laisva valia pasi
aukojo.

Jais pasekė ir Antanas Kali
nauskas. Ir jo motina alpo iš 
skausmo, ypač, kada sūnaus ku

ino sužvėrėję žmonės buvo ne
leidę pasiimti.

Treti metai jau.
Jie mirė, norėdami tuo iš

pirkti savo sesėms ir broliams 
gyvenimą. Jie mirė, parodydami 
pasauliui, užmerkusiam akis ir 
nenorinčiam nieko girdėti nei 

j žinoti, kad lietuvis nevergaus, teto pirmininkui ir kitiems.
kad lietuvis kovojo ir kovos už 
savo nepriklausomybę.

Prisiminsime didvyrius

Lapely aiškinama, kad 1980 
metų olimpiniai žiemos žaidi
mai . įvyks Lake . Placid, J$ew 
Yorko valstijoje, JAV-se. Tam 
tikslui yra numatyta pastatyti 
1800-ms žmonių patalpas, ku
rias vėliau, olimpinėms žiemos 
varžyboms pasibaigus, yra nu
matyta paversti kalėjimu. La
pelyje raginama sustabdyti tų 

! patalpų statybą ir patariama 
siųsti laiškus laikraščių redakci
joms, radijo ir TV stotims, kon- 
gresmanamš, Teisingumo de
partamentui, civilinių laisvių 
administracijai, JAV atstovui 
prie Jungtinių Tautų A. Youn- 
g’ui, Olimpinių žaidimų komi.

Pasaulinė politika ir
pseudopolitikieriai 

Bendruomenės
Dirvos 20 nr. nuolatinis bend- 

radarbis vm savo skiltyje “Iš 
kitos pusės”, pro dabartinių įvy
kių painiavas, žvelgia į praeitį, 
ir į mūsų bendruomenininkų 
pareiškimus:

“Arkivyskupo Agostino' Casa-1'B. griežtai pareiškia: “Tačiau'Parko lietuvių parapijos salėje mai. Lapelį pasirašė kažkokia 
roli paskyrimas Vatikano Vals- siusime ne visi. Žiauri tikrovėH^oj po; pamaldų). Trumpai Midwest STOP Office UUSC . 
tybės Sekretorium šias eilutes reikalauja kitų pastangų . . . apibūdiiisdidvyrius žinomas pe- . ... ej.lybės Sekretorium šias eilutes-reikalauja kitų pastangų . . . apibūdins ‘didvyrius žinomas pe- 
rašant dar nebuvo sulaukęs nei Atėjo metas mūsų veiksniams degogas ir paskaitininkas Ignas 
mūsų vienuolynų leidžiamos susitarti . . • juhkimės Pasaulio Serapinas, o meninę dali atliks 
spaudos nei Bendruomenės va-Lietuvio Bendruomenėj.” Trum-j dainininkų būrelis, vado vau j a- 
dų reakcijos. O ji turėtų būti piau tai galimą būtų taip išreik-imas Teodoros Serapinienės. Šį-

Vysk. A. Deksnys

tte

į Tackle New Adventures 
On The Barbecue Grill

Backyard barbecue chefs 
who hesitate to tackle any- 

more ambitious than 
barnburners or steak are miss
ing a lot of the fun and 
adventure of outdoor cooking.

Though barbecuing orig
inally meant roasting a large 
animal over an open fire, 
today it refers to a broad 
range of cooking techniques, 
both indoors and out, and 
a variety of ingredients in 
recipes. Grilling, rotisserie 
cooking, skewer cooking, and 
foK cooking are the most 
popular. The common element 
is the savory, open-air flavor 
of barbecued foods that comes 
from basting with barbecue 
sauce. - ,

Simple tricks such as mari
nating economy-cuts of meat 
in barbecue sauce overnight, 
or adding the sauce as a spicy 
ingredient in vegetable sidc- 
drAeCs re>i4>es, wid dips add 
flavor *nd versatility any 
outdoor menti.

This recipe from the Kraft 
Kitchens for Barbecued 
Pinwheels demonstrates the 
flair bafbeeuing can give to 
txansferm ordwiary ro«nd 
steak iste a special “roulade." 
Round steak is first seasoned 
and topped with bacon strips. 
Then <’c rotted, cut, and 
tied into pinwheels. Tbe pin- 
whcrls are CTfUcd on skewers 
to facilitate turning and brib
ing with barbecue sauce.

Barbecued Pinwheels
2-1/2 te 3 Px. round steak, 

1/2-innh thick, 
trimmed, boned

FMf aod pepper

a glow) 25 to
mimilcsw until desired tkinc 
nesjų turning and brushing 
frpt|ticntly with barbecue 
sauce.

IndpOrsk Bt<>il 25 to 30 
minutė d unCil desired done-

Barbecued Pin wheels add a new twist to outdoor cooking. 
Round steak is topped with bacon strips, rolled, cut, tied 
and skewered, then brushed with barbecue sauce on the grill.

Sprinkle with salt and 
pepper; poond into meat with 
meat maUet. Lay bacon sbccs 
on meat alone short «idc.- 
Roll up meal starting at long 
side* Tie with String at each 
faico* -strip.’Cut into right 
pieces Place two pinwheels ncss. turning and brushing 
on each skewer. * frequently with barbecue

GnO or’*?
frequently with

syk ne vienos dainos: pamaty
sime T. Serapinienės sudarytą 
montažą “Kančia prie Baltijos”. 
Montažo damas palydės akor
deonu Kostas Venckus.
_________ ______ ■■ j ;•___ ■ •_____

įdomi. Mat aririvyskupas yra:šti: “šalin ALTą!” O tuo laiku 
žinomas kaip detehtės su komu- buvęs PLB pirmininkas B. Nai- 
nistiniais kraštais šalininkas, o hys surado net sąjungininką, 
detente logiškai veda prie nu-’Ragindamas “savo gyvenamųjų 
sistbvėjusios padėties viešo ar; kraštų vyriausybėms įteikti ati- 
tylaus pripažinimo'. Ūž tat mūsųĮ tinkamus raštus — NOTAS, pa
spaudėje netruko karčių prie-’ reiškiant nepritarimą Helsinky- 
kaištų detentės šalininkams iš;je pasirašytai deklaracijai” — 
viso, o ypač Helsinkio Baigia-; jis aiškina, kad “tokiu būdu dar 
mojo Akto signaTarams, kurių kartą priminsime pasaulio vai-h 
tarpe buvo ir Vatikanas, o Casa-! dovams, J 
roli net dalyvavo to akto sufor-iTAIP PAT KAIP IR VOS VIRŠ 
mulavime. Bet prieš tuos pasku-! MILIJONŲ GYVENTOJŲ TU- 
tiniuosius mūsų pyktis nebuvo! RINTI ALBANIJA . . . Helsin- 
nukreiptas. Jis buvo skiriamas!kio akto nepripažįsta.” 
tik JAV Valstybės Sekretoriui , .V1 . , . . , ,..........................., . , ., . Logiškai galvojant, dabar po------ r-------- - -------  
issingeriui ir e- prezi n ui p^žiui pagerbus ’‘riešutauti su irisai lietuvių politikai.

Fordui, štai pavyzdžiui Stasys'; 1 -
Barzdukas 1975 metų Pasaulio
7 t v , . . U / T3 ?>’ti NOTAS bent savo parapijų CeliesJUs dvieiomis kenferenci-'., .___ „ .. . . . , ... ' .. . (klebonams. Bet to tiek pat gajomis supažindino tikinčiuosius 
su atsigręžimo j Dievą ir Eu-<- 
charistijos svarba, šv. mišias- 
vyskupas celebravo su prelatais: 
P. Celiešium ir Kl. Razminu ir. 
pasakė pamokslą apie Kristaus; 
kančios prasmę. Buvo giedamos 
liet, giesmės Vargonėliais gro-. 
jo Alfr. Hermanas. ]

Po bendrų pietų vyko sveiki-i 
nimak Organizacijų, įstaigų bei: 
sambūrių vardu sveikino. Z. ' 
Glemžienė, stud. Alfr, Lupas, 
Jurg. Šimkutė, prel. Joh- Barth, 
Ministerialdirigent Havn,. kle
bonas W. Borowski, stud. Gros
ser. Surengta Biblijos parodėlė] 
ir relig. meninė programa, ku-' 
rią atliko kun. K- Senkus, smui-Į 
kift. Wid- Hadcr, pianistas Alfr. j 
AppenzeUen Po vysk. Deksnio 
padėkos žodžio visi Sugiedojo 
Marija. Marija. Kavutę bičiuliš
kam pobūviui paruošė Eu& Lu- 
cieaė su, talkininkais.

i (Bus daugiau)

;velniu’ mėgėją Casaroli, PLB; tikintis, todėl siūlau nuo- 
į turėtų pareginti apylinkes įteik- širdžiai giedoti “A p s a u g o k, 
■ ------ . .. j! Aukščiausias, tą mylimą šalį”.

K. Petrokaitu

ENERGY 
WISE

Buy a ear no larger 
ibocw powerful than you

Rising inflation rates are
* concern all Ameriean con-

1

Į ** 1 1 * 1 ... ........ *........... * ..............
■ ■: , For your headache get « 
. extra strength and safety, too.

Anadn* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More, strength than ahy rbg- directed, fiut Anacm gives you 

' ular headache tablet. And - more pain reliever than any 
1 Anacin combjpcs th^strepgt^ regular strength headache 
t with safety. t tablet. Gives you safety you
1 Lttx aO leading' beadache expect with extra strength you 
* tablets, Aoada-«tatts .ewtb a;< w&at. Jiead ^nd follow label 
| pain reliever recngniTort safe directions. NLJ9
Į Extra strength with safety. That's conunoą sense. That's/UNacia

necessities such aš f bod and 
housing costs are affected. 
They wonder why the govern* 
ment can’t do something to 
curb inflation such as im
plementing some form of 
mandatory controls on food 
prices. But historically, man
datory price controls on food 
have been completely unsuc- 

■ cessful and, at times, have 
had the reverse effect.

Price controls on tood is 
not an idea native to the U.S. 
nčr is it a new concept. 
Controlling the supply and 
price of food has been a 
concern of governments for 
more than 4f> centuries.

In2830 B.CL, the Egyptians 
were able to control the 
grain trade and save their 
gopfle frofrn starvation. But 

e Yncmarehy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in a system of Jand 
tenure where the agricultural 
class was forced to rent land 
from the government.

Thfe Tiwtorian Jphn Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic ixrl585 A.D. 
was due largely to that govern
ment^ price fixing legislation.

During a famine in the 
177OX the Indiart govern
ment tried to relieve the 
peoples* suffering by control
ling food prices./The price 
cbntrolš upket the natural 
Uw of supply frnd deihend 
causing an even more eqyere

— Floridos jūčų šaulys Jonas 
šeštokas buvo atvykęs į Šaulių 
suvažiavimą. Kalpokas yra St. 
Petersburgo kuopos pirminin
kas, o šeštokas — garbės teis
mo pirmininkas.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginai, rectal, and other Skin 
conditions. Doctors find eveh 

. severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itoh drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENĖ®. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * BiCOZENE

food shortage.
Athens, • Rome, Grekf 

Britain, and even tie eokatt 
United States iad rim3m* 
strccessfrd resalts Kith pria 
controls <m food. Thronghntf 
history .whenever governmenfc 
have attempted to refien th« 
burden of citizens thrwnyl 
mandatory price KmitaH/Vne 
the result is that people d« 
not get relief, but usually e* 
change one set of probleu 
for another.

For example, tn the XtB 
during the beef price freezt 
of 1973, some livestock 
producers, ihinkn^ they eres 
not getting full value for then 
animals, widtbeld livestock 
from the marketplace. Thh 
eventually caused 'i ahortag* 
of beef at the retail feed 
which, in the long run actiurŪy 
contrived to Mflatidn. ‘ '

Price freezes disrupt <t« 
marketplace for mapy y***-! 
even after the-’ freeze 3 
lifted. All segments of CM 
economy — producers, pack
ers. retailers, distribotora, 
consumers . — are jadverselj 
affected by mandatory price 
controls.

These and other historical 
facts about mandatory price 
controls on food are contained 
in a booklet entitled “Food 
Control During ’ FcMy -fcx 
Centuries.” A free copy of 
the 'booklet is avaftaWe rtom 
the American Meat tautitae* 
P.O. Box 355Š. Washinr 
D C. MOOT 
S41-2132.,

l į HAUJIEN&, Chfc*46 », ift. ThunJay; Ha/X -ffo'
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J. ŽARA ziNfar
Nuo Los Angeles iki Hot Springs, Ark
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ir praėjo dar pora valandų, 
beužkandžiaujant 
nan t įspūdžiais.

Tą savaitę tokių
susibūrimų buvo

(Tęsinys)
Mes ir nesistebėjome Onutės 

nuoširdžiu susirūpinimu, kaip 
apsaugoti gėlės nuo šalnų; kas 
nCrėtų paaukoti tokius gražius 
žiedus žiemos šalčiamas.

Ponų Mozūraičių salone ne 
vien žvejybos klausimai buvo 
aptariami. Ponia Elena kaip tik 
praeitą vasarą buvo lankiusis 
Uetuvoje ir ji turėjo daug ką 
Įdomaus papasakoti iš savo ke
lionės įspūdžių. Kas to nežino.

Kiekvienam būtų malonu pa
matyti savo brolį ar sesę 30 me-1 
tu nematytą.. Kiekvienam būtų 
smagu paėjėti sodo takeliu, tuo 
pačiu, kuriuo buvo vaikštinėta 
jaunystėje, jei tas sodas ir ta
kelis dar tebėra. Bet- Elenutės 
pasakojime ne vien tėviškės il
gesys skambėjo. Iš jos. balso 
jautėsi, kad jo's jautri širdis, jei

. vi- i seKiiiaaieii-iais uuuua uruąra-įmanytu, pasiryžtu nunešti sau- ... . . °.. . , imas, paminedamos svarbiuosius
į Nepriklausomos Lietuvos ir vie
tinio gyvenimo įvykius. Ta pro
ga duoda gražios lietuviškų 
plokštelių muzikos ir dainų ku- 

jriomis yra susižavėję net ame
rikiečiai.

Tai vėl graži reprezentacija 
gyvenant tarpe svetingų arkan- 
siečių-

ir besidali-

parapijiečių 
ir daugiau.

Mat, mano buvo pakliūta geru 
laiku. Lapkričio 1 <1. — Visų 
šventųjų šventė, vėl pamaldos 
seselių vienuolių koplyėiije. Se
kančią dieną Vėlinės. Po pietų 
pamaldoms ir kapų lankymas. 
Hot Springs lietuviai yra prisi
rišę prie gražių lietuviškų tradi- 

į cijų ir kiek gali jas palaiko.
i Kolo'nijos lietuviai randa lai-t 
ko ir lietuviškai veiklai. Tai ro
do ne viena, bet kelios čia įkur
tos irganizacijos, kaip tai: L.' 
Bendruomenės, ALT-o ir LAS, 
skyriai- Moterys susibūrusios į 
MOTERŲ SEKLYČIĄ turi gra
žių planų ateičiai. Dvi lietuvis-, 
kos radio valandėles pakai tolins 
sekmadieniais duoda progra-

lę brangion Lietuvėlėn, kad ten 
likusiems broliams būtų jau
kiau.

Hot Springs 250 lietuvių ko
loniją gražiai jungia ir sielova
dos darbą atlieka kolonijos ka
pelionas kun. P. Patlaba ir kun. 
J. Burkus. Atrodo, kad tie du 
dvasiškiai yra tas centras apie 
kurį sukasi didesnė dalis kolo
nijos gyvenimo. Sekmadienio 
pamaldos, atliekamos seselių 
vienuolių koplyčioje, sutraukia 
visus parapijiečius, o darbo die
nomis kun. P. Patlaba laiko šv. 
Mišias savo privačioje koplyčio
je, pavadindoje Šiluvos vardu. 
Taip ir vėl pasikartoja žinomas 
posakis: žemaičio be pagalio ne
paimsi. Ko gero, jis ir Ameri
kos vietivardžius sulietuvins.

Proga dalyvauti tokiose pa
maldose teko ir man. Paskutinę 
spalių men. dieną — antradienį 
buvo' laikomos šv. Mišios p.p. 
Stasiūnaičių intencija. Diena pa
sitaikė saulėta, kone karšta, ko- 
plyčion susirinko gražus būrys 
parapijiečių. Po pamaldų, to 
įvykio iniciatoriai, Justinas Star 
siūnaitis su ponia, pakvietė vi
sus dalyvius pietų, čia pat kie
me, ąžuolų pavėsyje- Tai vėl 
gražus seimininkų žestas, lietu
viško vaišingumi Įrodymas. Tai|
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ANTANO SMETONOS NUOMONĖ 
APIE A. VOLDEMARA

Sirutienę, kuri tik trumpai va-' 
landei ei sušnekus, spėjo išsitar
ti, kad ji beveik kalifornietė. Ji 
net septynius kartus yra buvu
si Kalifornijoje! Aišku, toji ino-l
teris mėgsta Kaliforniją; mėg-Į Tuo tarpu dar neišaiškinta, 
sta jos aukštas palmes, kalnus,1 kas Įtikino Valerijoną Šimkų 
kurie sužaliuoja po kiekvieno spausdinti kelis provokacinius 
lietaus ir dykumas, kurios kiek-į straipsnius apie 1926 m. Įvykttsį 
vieną pavasarį parodo tikrą sa- ’ perversmą Lietuvoje ir demok- 
vo grožį, nes tada jos paskęsta“ ratinės vyriausybės nuvertimą.

’ Jį galėjo pakurstyti iš Vilniaus
Ir tą nenuilstantį knygos ve- atsiųstas agentas arba itakin- 

autorė ponia teraną — rašytoją kun. J. Bur- gesnis lietuvių vienybės ardy-

Turi kolinija ir plačiau žino
mų asmenybių, kurių vardai 
liks Įrašyti į išeivijos istorijos žieduose- 
puslapius. Tai knygos apie per-i 
gj’venimus Sibire ; 
Ru'kienė ir šaltųjų tundrų odi- kų, nepadedantį plunksnos net tojas. 
sėją išgyvenusi Onutė X. J 

❖

Ir dabar, jau Kalifornijoje ‘ąed sbį uja ibi :dreą SnBpzBui 
kai Arkansas pasiliko už dviejų ofoąurejĮS ęuoiuonu oC b_£ -jn; 
tūkstančių mylių, lyg kokiame'-į^į iąo>ĮS9Į sąuiiBĮ BfnBĮĮOJĮSi jį 
kino ekrane laiks nuo laiko pro fe(įujojĮĮBj[. BizppĮdB aijmĮ ‘spną 
akis prabėga matyti vaizdai:'susįa aide, ouoiuonu opis soC 
Lake Hamilton, su mėlynu kaip Į-įuoįojį hiArųarĮ subuiAz nępūiS 
dangus vandeniu; jaunos pušai-- 
tės, pastojusios mums kelią kaž
kur West Mountain girioje; 
Amazonės akmeningi krantai ir 
tas neužmirštamas popietis su 
tokiu retu grobiu: 50 riebių žu
vų!

Ir tie žmonės, sutikti tai vie
noje tai kitoje vietoje; žmonės, 
kuriems teko pasakyti tik trum- 
nas helio! Nes kaip gi galėtum 
neatsiminti tą mielą ponią Ireną

ir dabar. Devynių knygų j am Į Aleksandras Merkelis parašė 
t npo^ĮisJod jį nCoj ni^iĮEd iaC

KNYGOS ANGLŲ KALBA

O5Į9; sajaSuy soq upu^zevĮ
•feąuiisap osbj ‘Kzeuijod opo.iąe 

skaistyklą. :
Tada nežinojau ką pasakyti, 

nes rojaus dar nesirengiau pa
likti. Dabar žinau: rojus yra 
čia, Hot Springs. Mes Kaliforni
joje turime tik amžiną vasarą, 
kuri nėra vien tik karšta, ilga 
ir įkyri, kaip daugelis galvoja. 
Mūsų vasara gali būti labai įdo
mi, nuostabiai įvairi, talpinanti 
savyje 
niekur i rasi.

neperduu^anąąsj Tuo- švente, JojįlL’akaręse JLarO’Mu- 1' 
ziejaus sudėty buvo atidengtas 
Laisvės paminklas. Pagal skulp
toriais^ Juozo Zikaro projektą 
Berlyne iš žalvario atliedinta 
Laisvės statula: moteriškė su °““ 
sparnais vaizdavo Lietuvą, su
traukiusią vergijos pančius ir 
iškėlusią laisvės vėliavai ji buvo 
nastaty‘a -‘ant aiigšto pastovo, 
kuro grando papėdėj buvo pri- 
kaltos ketur os žalvarinės len- 
tos su svarbiausių už Lietuvos ' “ 
'aisvę kautynių vietovių Įrašais. 
Tai buvo pats didžiausias ir ga- *" 
na Įspūdingas bei prasmingas y 
paminklas laikinojoje Lietuvos — 
sostinėj Kaune, bet. vargu, ar “ 
jam buvo parinkta tinkama vie- 
ta. Šis paminklas savo paskirti- — 
mi labiau tiko ne Karo Muzie- -■ 
jaus sodely, kuris ilgainiui virto 
visokiu paminklų^bei paminkle- 
lių telkiniu, bet Rotušės, arba 
Baltosios Gulbės, aikštėj, kur 
1920 m. gegužės 20 d. tuometi
niam Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai ir žemaičių vys
kupui Pranciškui Karevičiui - 
Kariui Lietuvos kariuomenė iš
kilmingai prisiekė ginti Lietu
vos

| tarpu prol.. A. yoldemaęas, ( 
| draug su A. Smetona nustojęs 

skaityti paskaitas, į fakulteto 
paklausimą nieko neatsakė, tik

i nusijuokęs pastebėjo, kad ne fa- 
1 kulteto jįs būsiąs atleistas, bet 
jis pats fakultetą sutvarkysiąs. 
A. Smetona su visais fakulteto' 
nariais ko geriausiai sugyveno, 
o prof. A. Voldemaras nuolatos

■ pešėsi >r universiteįo senato bu- 
i vo patrauktas atsakomybėn už 
savo redaguotų Htivuinitajifiių 
Mokslu Fakulteto Raštų pirmo
jo tomo lotynų kalba parašytoj 
prakalboj kaikurių fakulteto na
riu įžeidimą.

Kad naujoji konstitucija savo 
kilme būtų demokratiškesnė, 
pirmiausia ją buvo, numatyta 
skelbti referendumu, -atsiklau- 
siant ap;e ją visos tautos, ir apie 
tai gana daug buvo rašoma vy
riausybinėj spaudoj, ypač Lie
tuvy. Vidaus Reikalų Ministe
rija net buvo sudarius referen
dumui vykdyti 600.000 litų išlai
dų sąmatą. Tačiau, labiau įsigi
linus ir į pati referendumą ir į 
jo pravedimo būdus, pasirodė, 
kad jis nėra jau toks paprastas 
ir lengvai Įvykdomas, laukiant 
iš jo teigiamų pasėkų. Jį skel
biant, reikėjo numatyt ir tai, 
kad balsuotojai gali pasisakyti 
prieš konstitucijos keitimą, ir 
šis galimumas buvo gana rea
lus: juk visos partijos, be Tau
tininkų Sąjungos, buvo opozici
joj ir prieš betkurias didesnes 
buvusios santvarkos reformas 
buvo gieržtai nusistačiusios. Šis 
galimumas daugiausia ir vertė, 
vyriausybę atsisakyti nuo refe
rendumo, ir naują konstituciją 
skelbti respublikos prezidento 
dekretu. ’

Tam reikalui pasirinkta gegu-l 
žės 15-oji, kuri praėjusiais me-| 
tais buvo virtusi kariuomenės kurstyti kareivius.

1UJ

;vę.”
(Iš Aleksandro Merkelio 
knygos “Antanas Sme
tona’’, 360 psl.) 
(Bus daugiau)

I
valstybės vairas. Tš tikrųjų 
faktinoji valdžia buvo ne jo, bet 
minister!© pirmininko prof. A. . 
Voldemaro rankose, ir šis aiškiai | 
suko diktatūros kryptimi, dau
giausia orientuodamos į itališką 
fašizmą. Nors A. Smetona ne su 
viskuo sutiko, kas prof. A. Vol
demaro buvo daroma vidaus po
litikoj, kreipiant Lietuvos san
tvarką griežta diktatūrine link
me, tačiau, gerai žinodamas jo 
didelį atkaklumą vengė su juo 
betkurio konflikto, kol bus pa
skelbta nauja konstitucija.

Kada, kaip ir kokia konstitu
cija bus paskelbta, tuo tarpu bu
vo neaišku, ir A. Smetona ne
buvo tikras, ar ilgai išsilaikys 
savo pareigose. 1927 m. pabai
goje, suėjus vieneriems metams, 
kai A Smetona, tapęs respubli
kos prezidentu, nustojo skaityti 
savo paskaitas universitete, Hu
manitariniu Mokslu Fakultetas 
pagal statutą paklausė jo, ar ir 
toliau jis laikyti fakulteto nariu.

— Vilniun važiuojantieji lie
tuviai reikalauja leisti jiems pa
būti ne penkias, bet dešimt die
nų Vilniuje, kaip pačioje pra
džioje buvo.

1

— Vengrijos komunistai plą- - 
nuo j a parduoti Šv. Stepono ka- • 
runą, nes tikisi- už ją gauti di- - 
doką dolerių skaičių.

I — Turkijos premjero Cevit 
(vyriausybė draudžia muloms

Lietuva buvo be

MINIMI

kulteto nariu, kol vėl galėsiąs 
grįžti prie savo pareigu. Fakul
tetas taip ir padarė, niekam jo

GERIAUSIA DOVANA

1 — NAUJIBNO^ BMICAGO *, ILL, Thursday, May 24, 1979

tiek daug grožio, kokio 
kitur ir ieškodamas ne-

(Pabaiga)

— Nedideliame Anglijos mies-
Dr, Ju^ta B* Končius, HIST ORY OF LITHUANIA* Lietu? Istorijos telvie ir komunistėms nawko nriA naf eenntn .mSn fH notarln Vtdntinto formato 14S LeiXJe H Komunistams pavyKOsantrauka nuo pat aenuju amžių iki pokario setu. Vidutinio formato. 142 

psL, kainuoja 23.00.
Dr, Jum B. Kančios, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvo* valitybė* ir jo* kaimynu istorija 
211 pri. Kaina 8.00. Kietai* viršeliai* >4.00.

Dauguma

išrinkti vieną šnekią moterį 
miestelio meru.

knygų yr* tinkamos dovanos Įvairiomis progoml*. Ja* h 
jtlgyU. atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar

■ - Tjlhl iW

— Graikai rengiasi pradėti pa
sitarimus su turkais dėl Kipro 
salos. Atrodo, kad sala bus pa
dalyta į dvi dalis.

ir atspausdino knyga “Antanas 
Smetona”, kurioje deda Smeto
nos pažiūras apie Augustiną 
Voldemarą, jo politiką, jo suor
ganizuotus ginkluotus jaunimo 
būrius ir pastangas “naujai” val
dyti Lietuvą. Kokiomis prie
monėmis jauni “vilkai” norėjo 
Įvesti “tautinę demokratiją”, ga
lima bus pamatyti iš šios ir kitų 
minėtos knygos ištraukų, štai 
pirmoji:

“Visai kitaip šie dalykai ėmė 
klostytis po gruodžio 17-tos per
versmo. Juo konstitucija buvo 
sulaužyta, bet tą pat dieną ji
bent formaliai buvo atstatyta, ir A. Smetona gražiai atrašė, pra- 
tokia vidaus politinė padėtis šydamas ir toliau jį laikyti fa- 
truko kelius mėnesius. Paleidus 
Seimą, ir per 60 dienų nesušau
kus naujo, 1922 m. konstitucija 
buvo galutinai sulaužyta, ir be
veik metus Lietuva buvo be 
konstitucijos, nes senąją pakeis
ti nauja per trumpą laiką ne
įmanoma.

Valstybė be konstitucijos — 
tai kaip laivas be kompaso, ir 
geriausiam jo kapitonui sunku 
išlaikyti reikiamą kryptį. Tai 
ypač jautė respublikos prezi
dentas A. Smetona, kuriam ka
riu buvo patikėtas Lietuvos

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Hl

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ral. vakaro.

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

Tel. 476-2206

*
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ai:POEZIJOS V
Prerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepta 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,

Naujienose yr» g*u*u* paririuklmas poezijos leidiniu:
L J. AofustsItyH - ValčIOnUrN, tVAIGfDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 pri. Kaina $1.—.
2. Jurffit Battrvialfla, IEMRS PAKOPOS. Elegljoa, glermėz, poeno* 

Cienlnlo formato, 157 psL Kaina $2.00.
I. Bvtkv EILtRAičIA! IR RAITAI. 135 psL $1.30.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEiNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 18R 

p«l. Kaina $3.00.
B. Kloepas Jurpallonla, GLODI • LIODI. Lyrikos eDėa, 108 ori- $2.00.
8. Anatoli “ ‘ "
7. Nadas

Įus Kairys, AUKSINt St J A. Eilėraščiai, 88 psL S2.OU.
t. r»a.> RssHnla, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

> Išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $3.00.
8. Nada. Raitanti, THE FOREST OF ANYKIČIAI, Antano Baranausko 

’AnrĖlčiu Šileli*”, vertimas, 42 psl. $2.00,
fl. Balys Ru»*, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 pri. $100.
lb. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURI, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
13. Petras Saęetn, 1AULRLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

l*L 92 psL, $1,00.
13. Petras S*patas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėrsičial. 112 p«L $1.00.

$1.00.
Adomas BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 pal $3.00.18.

Norėdami įsigyti Mas *r kitas knygas, praJorne atsilankyti i Naujiem) 
re^Įnę arba užsakyti paktu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

7* llMTSo. Habted Street, Chieafo, nilnot* IHBĮĮ ,

Turime po kelias
RETAS knygas

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių garbūvis, privalo susipažinti su Že'miau išvardintomis knygom!*, 
di suminėtas knygas galinu užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tV*- Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai illo- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

čIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO.-LlETUVOu. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai Įmonės pasakė. psl. S1JJ0. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalbą.

M Ž<*^nko SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rasų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pust, kaina S2.

D. KuralNa, KRLION1 J ANAPUS GRLEŽINtJ UŽDANGOS. Au
toriaus pastabenną neapgauna Intmdsto ir agitpropo propaganda bsrf

Pret. P. Pakarota, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS IANTVARKOG

Vincas tamaftla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTdJR, 
M p<L Kaina SUB.

Ca ir kiti leidiniai yra trasai ---------------— ---

naujienos*, >•. RAUSYTOCHICAGO, R-L^JOfM 

•MlaeAaaf darkė *ele«4easH aibe atseka M p rita Ir arMaBaal

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $10.30

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.

$10.00



L B«ndruomenės pasitarimai Vokietijoje
(Tęsinys) j

KATALIKŲ SUVA1IAVIMAS statytas tiltas. Jo statytojas — 
’ i-.™ xz i* Jėzus Kristus, kuris mirė, kadS. iii balandiio 17-20 Vak. ^.1

Europos lietuvių sielovados ku-
nigų ir pasauliečių suvažiaviiną metu vyravo nuo-Bad WvnslKrfeoe sukwete vysk. imon^ lad reikja kas

* mus jungia, bet neužmiršti ir,’ 
kas skiria. i
Vakare šv. Ulricho bažnyčio-

A. Deksnio įgyliotūiis mons. dr. 
P- Cdiešius. Į jo kvietimą atM 
liepė per 40 asmenų: per 10 
dvasiškių ir apie 30 pasauliečių, je a^“wo TdTg^s 
daugiausia is V. Xokiehjos. U- muxiko-s koncertas. Atlikti lie- 
čiau netrūko atstovų ir is x" i tuvių ir svetimtaučių kompozi- 
jos, Austrijos, Piancūzijos, . "I torių kūriniai. Vargonais (tik 
glijos, Švedijos. Pociai ^koik už200 000DM-sigytais 
kun. A. Bungos vadovaujamos-jb Vasyliūnas, giedojo Ri- 
šv. Ulricho parapijos centro pa-L Dalmoras. Koncerto 
talpose Litauenplatz '. en pa y. vokiečiai. Vargonų
buvo pusry’čiaujama ir vakane-|žventinim(J 
niaujama, o pietauti teko «eto-įždio mėn Jose da]yvaus

delis lietuvių draugas kardino
las Antonio Samorė.

Balandžio 19 per rytinius mą
stymus kun. Rubikas pranešė,

liese esančioje svetainėje. Na
kvynės buvo užsakytos kaimy
nystėje esančiuose patogiuose ir 
nebrangiuose pensionatuose bei 
viešbuty. Ikad šv. mišios šiandien pus au-

Rytiniams pusvalandžio mąs-’ įojamos balandžio 5 mi- 
tyinams k^ereincl^2^^y kUn' Kar°U Garuck?’ lietu' 

—— _ . . - . . '* viškosids Helsinkio grupės na-
mišias bažnyčioje pirmą dieną bUVo palaidotas bal. 10, 
aukojo 8, antrą 10, o paskutinę dalyvaujant per 100 kunigų, vy- 
12 dvasiškių. Ypač gražus buvo sįUpams Slatkevičiui ir Stepo- 
religinis giedojimas, vargonais naxieiui ir miniai žmonių. Pa.

vadovavo kun- A. Rubikas. Sv

12 dvasiškių. Ypač gražus buvo skupams Slatkevičiui ir Stepo-

palydint prof. V. Vasyliūnui.
Suvažiavimą balandžio 18 ry

tą atidarė prel. dr. Celiešius- 
Pirmininkauti pakviestas dr. J. 
Grinius, sekretoriauti — J. Lu
košius. Vysk- Deksniui sukalbė
jus maldą ir visiems — Tėve 
mūsų, paskaitą apie šventųjų 
skelbimą skaitė tėv. dr. Vaišno
ra, arkivysk. Jurgio Matulaičio s uždavinį Dievas yra sky-
beatifikacijos bylos pos uliato-j tautai ir ar jį vykdo,
tins. J paskaita išpuošta • lietuviu poe-

šventųjų skelbimo tikslas -|t eilėraščiais-
pristatyti j u o s tikintiesiems ' , i . ■
kaip sektinus pavydžius. Prele- I suvažiavimą užsuko iš. Airi- w V i > • 1 • w u-/ A ♦ T < X "I J* v j

mokslą pasakė Tikėjimui ginti 
komiteto narys kun: Svarinskas 
ir kt

Dievas, Lietuva ir mes — šia 
tema paskaitą priešpiet skaitė 
prel. L. Tulaba iš Romos. Pa- 
grindinė tezė: Dievo išganymo 
planuose ir tautos turi savo vie
tą. . Prelegentas bandė atspėti,

rilis.
Šventųjų skelbimo tikslas —

kaip sektinus pavydžius. Prele-;
gentas apžvelgė šventųjų garbi-] jos sostinės į JAV-bes grįzian- 
nimą ir jų skelbimo’ tvarką nuo tis Religinės šalpos direktorius 
I a. iki šių dienų- Dabar šventio- kun. Kai. Pugevičius. Jis ten 
ji skelbiami dviem tarpsniais: buvo kviestas daryti pranešimo 
beatifikacija ir kanonizacija. Iki apie krikščionių padėtį šiaurės 
paskelbimo palaimintuoju kan
didato byla turi pereik, tris ty
rimo laipsnius ir tai trunka vi
dutiniškai nuo 50 iki 100 metų. 
Būna ir išimčių. Arkiv. Jurgib 
Matulaičio byla pradėta 1953 
Romoje ir jau praėjo visus tris 
tarpsnius-

Po paskaitos buvo daug klau-Įtijos 
simų, kuriuos prelegentas išsa
miai paaiškino.

Popietinę paskaitą apie eku- 
menę tarp lietuvių krikščionių 
skaitė kun Kį Senkus. Jo nuo
mone, glaudus lietuvių krikščio
nių bendradarbiavimas paleng
vintų kovą su komunizmu. Pa
citavo vokiečių pažiūras į krikš
čionių vienybę ir jos teigiamas 
bei neigiamas puses. Per upę.

Rytų Europoje Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II bažnytinio choro iš 
Krokuvos koncertų proga. Jis 
parodė iš Lietuvos gautą bedie
vių ’ sudaužytą Kristaus kančią 
ir Eucharistijos bičiulių sąjun
gos įstatus. Jie iš Lietuvos kvie- 

‘čia ir mus jungtis į Eucharis-
garbinimą- Paleido' per 

rankas susipažinti ir su Lietu
vos KataL Bažnyčios Kronikos

Papasakojo apie lietuvių nuotai
kas JAV-bėse-

Popiet savo paskaitoje kun. 
Petrošius iš Paryžiaus dėstė 
motyvus, kodėl reikalinga baž
nytinė lietuviška veikla mūsų 
išeivijoje. Nurodė, kad lietuviš
kai išeivijai gresia pavojus pa

RAMUSIS EŽERĖLIS

vyks IV PLJ Kongresas. Jame 
bus nusmaigstomos veiklos gai
rės politinėje, kultūrinėje ir vi
suomeninėje srityse. Prelegen
tas pasigedo religinių temų, šia
me suvažiavime jis pasigedo, 
paskaitas apie IV PLJ Kongre*!
są ir daugiau jaunimo- Pateikė' radarbis vm savo skiltyje “Iš 
smulkią Prancūzijos, ypač Pa- kitos pusės”, pro dabartinių įvy- 
ryžiaus ir jo apylinkių lietuvių 
statistiką, darydamas išvadą, 
jog padėtis kelia nerimą. Su jau
nimu jau dabar reikia santy
kiauti svetima kalba.

Per pertrauką visi pasirašė 
sveikinimą popiežiui Jonui Pau
liui II ir Augsburgo vyskupui J. 
Stimpfle. Per pavakarius kun. 
V. šarka visų vardu pasveikino 
vv’sk- A. L. Deksni jo 10 metų 
vyskupavimo jubiliejaus proga. 
Įteikta didžiulė pupkšte gįėiių. 
Po vakarienės padėkota kuli-' A. 
Bungai už patalpas ir už nuo
širdų rūpinimąsi šūvažiaviinu.

Balandžio 20 kun. Rubikas 
pravedė paskutinį mąstymo pu
svalandį konferencijų salėje. 
Bažnyčioje vysk. A. L Deksnys 
su 11 dvasiškių aukojo šv. mi
šias ir pasakėojianiokslą, kuria
me iškėlė visų suvažiavime skai
tytų paskaitų svarbiausias min- 

pabrėžė tokių suvažiavi-
ne-
pu-

MŪSŲ SPAUDOJE
Pasaulinė politika ir 
pseudopobtikieriai 

Bendruomenės
Dirvos 20 nr. nuolatinis bend-

Lietuvio 16 Nr. Akto signata
rams priminė mūsų patarlę neiti 
“su velniu riešutauti — netek
si nei riešutų, nei krepšio”.

Tikrovės yla išlenda iš maišo 
to straipsnio gale. Suradęs, kad 
“kai savais išskaičiavimais . . . 
mus skatina siųsti padėkos tele- 

; gramas ir laiškus Helsinkio de- 
jklaracijds signatarams” — St

kių painiavas, žvelgia į praeitį, 
ir į mūsų bendruomenininkų 
pareiškimus:

m

roli paskyrimas Vatikano Vals- siusime ne visi.
tybės Sekretorium šias eilutes reikalauja kitų pastangų .

tis ir
mų svarbą. Po programoje 
numatytu skaniu ir •r 4r

sryčių visi išskubėjo 
bais.

Vysk. A. Deksnys

sočių 
savais

Siuttgarte
skiriančią krikščionist seniai pa likti be kunigų, šįmet Europoje lankėsi balandžio L Prel. dr- P.

i Tackle New Adventures 
On The Barbecue Grill

Backyard b>rb<*cue chefs 
vho hesitate to tackle any- 

more ambitious than 
Lam burners or steak are miss
ing a lot of the fun and 
adventure of outdoor cooking.

Though barbecuing orig
inally meant roasting a large 
animal over an open fire, 
today it refers to a broad 
range of cooking techniques, 
both indoors and out, and 
a variety of ingredients in 
recipes. C rilling, rotisserie 
cooking, skewer cooking, and 
foil cooking are the most 
popular. The common element 
is the savory, open-air flavor 
of barbecued foods that comes 
from basting with barbccoe 
sauce.

Simple tricks such as mari
nating economy-cuts of meat 
in barbecue sauce overnight, 
or adding the sauce as a spicy 
ingredient in vegetable sidc- 
di^hc^ reli^be.\ and dips add 
flavor and versatility be fcny 
outdoor menu.

’Diis recipe from the Kra ft 
KRchena for Barbecued 
Pinwheels demonstrates the 
flarir barbecuing can give to 
transform rmdiniry rosnd 
steak a special “roulade.’* 
Round steak is first seasoned 
Aftd topped with bacon strips. 
Then rotted, cv/t, and 
tied into pinwheels. The pirt- 
whorls arc gnUcd on skewer* 
to facilitate turning and bru.^- 
ing with barbecue sauce.

** Barbecued Pinwheels
1-1/2 to 3 (bs. round stenk, 

Į l/2-inęh thick,
l trimmed, boned
v FMf and pepper

Rarbecued Pin wheels a new twist to outdoor cooking 
Round steak is topped with bacon strips, rolled, cut, tied 
and skewered, then brushed with barbecue saoce on the grill.

Sprinkle with salt and 
pepper; poo nd into meat with 
wtCat mallet. Ley bacon slices 
on meat along short side. 
Roll up meal starting at long 
side* Tie with String at eačh 
btcoh art rip. * Cut into vigh t 
pieces. -Place two pinwheels 
on each MceWcc

Suplaukime į salę, ją pripil- 
dykime. Su ta pačia Kalanto? 
mintimi: laisvės Lietuvai. Jus 
nuoširdžiai kviečia vietinė LB, 
valdyba (r). ’

Garbė tautai, kad yra kam už 
ją žūti; J. Vaičiūnas

Laisvės Lietuvai!
Liepsnų liežuviai apsupa jau

nuolio kūną.
Jis kenčia, jis dejuoja. Neįsi

vaizduojami skausmai užtrenkia 
jo paskutinius gyvybės ato
dūsius.

Laisvės Lietuvai! —jis šaukia.
• Jis nutyla. Jo kilni siela su-
Į klumpa prie Aukščiausiojo ko
jų, nes, kas miršta už tėvynę, 
tam angelai danguje vainiką iš, 
deimantų pina.

Ir jaunuolio Kalantos pasekė
jai — Stonys ir Andriuškevičius.
Ir jie paaukojo savo brangiau-Į—įSovietijoje 1980 m. įvyksiąn- 
sią turtą, gyvybę, už laisvę. i čius olimpinius žaidimus — var-

Už laisvę Lietuvai, už laisvę ■ žybas. Pasirodo, kad klydau, 
lietuviui, už laisvę tikėjimui, 
už laisvę žmogui!

Jau sepiyneri metai, bet lie
tuvis niekad nepamirš, visuomet 
prisimins tuos didvyrius, kurie 
patys savo laisva valia pasi
aukojo.

Į Jais pasekė ir Antanas Kali- 
jnauskas. Ir jo motina alpo iš 
| skausmo, ypač, kada sūnaus kū
mo sužvėrėję žmonės buvo ne-
I leidę pasiimti.

Treti- metai jau.
Jie mirė, norėdami tuo iš

pirkti savo sesėms ir broliams 
gyvenimą. Jie mirė, parodydami 
pasauliui, užmerkusiam akis ir 
nenorinčiam nieko girdėti nei 

. žinoti, kad lietuvis nevergaus, 
kad lietuvis kovojo ir kovos už 
savo nepriklausomybę.

IŠKREIPTA TIESA
Praeitą savaitę. Chicagos vi- 

durmiestyje jaunuoliai dalino 
praeiviams lapelius, pavadin
tus “Stop the Olympic Prison” 
(sustabdykite olimpinį kalėji
mą). Buvau tikras, kad čia rei- 

į kalas eina apie tautų kalėjime

Lapely aiškinama, kad 1980 
metų olimpiniai žiemos žaidi
mai . įvyks Lake . Placid, Jiew 
Yorko valstijoje, JAV-se. Tam 
tikslui yra numatyta pastatyti 
1800-ms žmonių patalpas, ku
rias vėliau, olimpinėms žiemos 
varžyboms pasibaigus, yra nu
matyta paversti kalėjimu. La
pelyje raginama sustabdyti tų 
patalpų statybą ir patariama 
siųsti laiškus laikraščių redakci
joms, radijo ir TV stotims, kon- 
gresmanams^ Teisingumo de
partamentui, civilinių laisvių 
administracijai, JAV atstovui 
prie Jungtinių Tautų A. Youn- 
g’ui, Olimpinių žaidimų komi, 
teto pirmininkui ir kitiems.

Lapelyje nei žodžiu neužsi
menama apie tikrOš akcijos re: 

Prisiminsime didvyrius atei- kalingumą prieš tikrąjį tautų 
nantį sekmadienį, gegužės mėn. kalėjimą — Sov. Rusiją, kur 
27 d., 11 vaL 45 min. Marquette 1880 m. įvyks olimpiniai žaidb

‘Arkivyskupo Agostino Casa-'B. griežtai pareiškia: “Tačiau Parko lietuvių parapijos salėje mai. Lapelį pasirašė kažkokia 
Žiauri tikrovė! (tuoj po . pamaldų). Trumpai “Midwest STOP Office UUSC”.

i j "v. * -
apibudins didvyrius žinomas pe- 

rašant dar nebuvo sulaukęs nei Atėjo metas mūsų veiksniams degogas ir paskaitininkas Ignas 
mūsų vienuolynų leidžiamos susitarti . . • junkimės Pasaulio Serapinas, o meninę dalį atliks 
spaudos nei Bendruomenės va- Lietuvio Bendruomenėj.” Trum-j dainininkų būrelis, vadovauja- 
dų reakcijos- O ji turėtų būti piau tai galimą būtų taip išreik-imas Teodoros Serapinienės. Šį-

syk ne vienos dainos: pamaty
sime T. Serapinienės sudarytą 
montažą “Kančia prie Baltijos”. 
Montažo dainas palydės akor
deonu Kostas Venckus.

įdomi. Mat arkivyskupas yra:šti: “šalin ALTą!” O tuo laiku 
žinomas kaip detehtės su komu- buvęs PLB pirmininkas B. Nai- 
nistiniais kraštais šalininkas, o nys surado net sąjungininką, 
detente logiškai veda prie nu-’Ragindamas “savo gyvenamųjų 
sistbvėjusios padėties viešo - ar; kraštų vyriausybėms įteikti ati- 
tylaus pripažinimo. Ūž tat mūsų' tinkamus raštus — NOTAS, pa
spaudėje netruko karčių prie-'reiškiant nepritarimą Helsinky- 
kaiš-tų detentės šalininkams išjje pasirašytai deklaracijai” — 
viso, o ypač Helsinkio Baigia-;.jis aiškina, kad “tokiu būdu dar 
mojo' Akto signatarams, kurių kartą priminsime pasaulio val--menė mažiau turėtų rūpintis 
tarpe buvo ir Vatikanas, o Casa-! dovams, kad lietuvių tauta, tarptautine politika, bet likti 
roli net dalyvavo to akto sufor-ĮTAIP PAT KAIP IR VOS VIRŠ prie tų reikalų dėl kurių galime

t • j. v . i 1 A < TT TT/A\TTT X^TTT''XVT'Z'\ TTT *T’T T

Įima tikėtis, kaip ir to veiksmo 
kritikos iš DRAUGO b. kv. O. 
jei taip— gal iš tikro Bendru o-

tarpe buvo ir Vatikanas, o Casa-! dovams, kad lietuvių tauta,

mulavime. Bet prieš tuos pasku-> MILIJONŲ GYVENTOJŲ Tu
tintuosius mūsų pyktis nebuvo; RINTI ALBANIJA . . . Helsin- 
nukreiptas. Jis buvo skiriamas‘kio akto nepripažįsta.” 
tik JAV Valstybės Sekretoriui

tarptautine politika, bet likti

lengviau visi sutarti.
Visa tai galima priimti už 

jtrčką, tačiau pastaruoju metu 
^x.xrvpxxxx, ucxmcxx uv- PLB parodė dominavimo norą 

Kissingenui ir kiek prezidentui^-^^ pagerbus MešttUuti J visai lietuvių politikai.
n°rdT\. Sta!n—vyzdžiui Stasys veteiy, mėgėją Vasaroti, PLB? Esu tikintis, todėl siūlau nuo- 

arz u as /o metų 352,1110 į turėtų paregimi apylinkes įteik- širdžiai giedoti
7 t v "T“. . -T-i , ~ ! ti NOTAS bent savo parapijųCeliesius dvieiomis konferenci-1... „„„ „ D ... . ,. . įklebonams. Bet to tiek pat gajomis supažindino tikinčiuosius. °
su atsigręžimo j Dievą ir Eu-k- 
cliaristijos svarba. Šv. mišias- 
vyskupas celebravo su prelatais 
P- Celiešiiun ir Kl. Razminu ir, 
pasakė pamokslą apie Kristaus; 
kančios prasmę. Buvo giedamos! 
liet, giesmės- Vargonėliais gro-, 
jo Alfr. Hermanas.

Po bendrų pietų .vyko sveiki-? 
nimak Organizacijų, įstaigų bei! 

ardu sveikino Z.i •sambūrių
Glemžienė, stud. Alfa. Lucas, 
Jurg. Šimkutė, prel. Joh- Barth, 
Ministerialdirigent Haun, . kle
bonas W. Borowski, stud. Gros
ser. Surengta Biblijos parodėlėj 
ir relig. meninė programa, ku-' 
rią atliko kun. K- Senkūs, smui-j 
kia. Wid- Hadcn, pianistas Alfr.Į 
Appenzeller, R© vysk Deksnia 
padėkos žodžio visi sugiedojo 
Marija. Marija. Kavutę bičiuliš
kam pobūviui paruoši’ Engi Lu- 
cienė su. talkininkais.

(Bus daužau)

a J^iyht glow) 25 bn 
minvlrs or vntil drsired dom- 
ncss^ turning and brushing 
frequently with barbecue 
sauce.

Irid^drt: Brt)il 25 to 30 
minuted Or until desired done- 
iwsa, turning and brushing 
ftequentlj? with barbecue

Logiškai galvojant, dabar po-

i “Apsaugo k.
Aukščiausias, tą mylimą šali”-

K. Petrokaitu

— Floridos jutų šaulys Jonas 
šeštokas buvo atvykęs į Šaulių 
suvažiavimą. Kalpokas yra St. 
Petersburgo kuopos pirminin-

mo pirmininkas.

• Dvejos- mares ant lauko 
kabo ? (Kibirai po naščiais)

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fast o'f external 
vaginal, recta!, and other škrn 
conditions. Doctors find eveh 

. severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now g-dt this anti-itch drug 
ingredient with no prescript ion 
in BiCOZENE®. Use only as 
directed. The medically proven 

creme for | ----------
itching. * I ___Bi€OZENE

ENERGY 
WISE

Rising inflation rates are
* Concern aS American con*

food shortage.
Athena, Aomė,

Britain, and even the eokm 
United States had similar ittv 

successful results with prfei

•or* powerful than yoi

For your headache get 
: s extra strength and safety, todi 

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you

į Anadn® has extra strength.
More strength than ahy rfeg-

, *»1ar headache tablet, And • more pain reliever than any 
i Anacincombinesthatstreagth regular strength headache 
Į wfth sifety... i:t4b]et. Gives you safety you
| ;L»te afl - leading'headache expect with extra strength you 
Į tabieLs, Anada.starts .tahh a. t want. Read and follow label 

pain reliever recognized safe directions.
| Extra strength with safety. Thafs conunon sense. Thąl*s>UMKin.■■■■I
» •

NAUJIEN^i/lflfcAto >,T& Th

necessities such as food and 
housing costs are affected* _____ „________
They wonder why the govern* controls food. TkroįteS 
ment can’t do something to history ^whenever rnwramonfr 
curb inflation such as im- have attempted to refiew th< 
dementing some form of burden of citizens thrmtgi 

• mandatory controls on food ----- * ' ' - ~ -
prices. But historically, man
datory price controls on food 
have been completely unsuc
cessful and, at times, have 
had the reverse effect.

Price controls on food is 
not an idea native to the UA 
nor is it a new concept. 
Controlling the supply and 
price of food has been a 
concern of governments for 
more than 46 centuries.

In 2830 B.G-, the Egyptians 
were able to control the 
grain trade and save their 
people from starvation. But 
The mcmsrehy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in a system of land 
tenure where the agricultural 
class was forced to rent land 
from the government.

The "historian Jphn, Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic iir4585 A.D. 
was due largely to that govern
ment's price fixing legislation.

During a fantoe in the 
1770’s, the Indiad govern- 

. ment. tried to relieve the 
peoples’ suffering by control- 
ling food jmęes,. The price 
controls upset the natural 
law of mipply Wnd deifcund 
causing an even mQre-^yera

have attempted to refiew th< 

mandatory price KmrtaMrfrt^ 
the result in that people da 
not get relief, but asoaUy 
change one set of problenv 
for another.

For example, fa fa* ŪJB 
during the beef price freez< 
of 1973, some livestock 
producers, ihtnkit^-they wew 
not getting full value for then 
animals, vri&beid livestock 
from the marketplace. Thh 
eventually caused 'a drortagt 
-of beef »t the retail fcJWC’ 
which, in the long nmT actually 
contributed to faffatfan. v *

Price freezes dterqpt 
marketplace tor many yean 
even after the freeze il 
lifted. All segments of thrt 
economy — producers, peck
ers, retailers, distributors, 
consumers , •* are ^dvenelj , 
affected by mandatory priet 
controls.

These .and other bistorieri 
facts about mandatory prpee 
controls on fdod amtaMed

Genturiw.” A free copy 
the booktet fe avuRaW?TtoM 
the Axhwxji M«nt fonitoto,,, 
£1—‘ k°x 3556, Washington.

841-213X, vjr

1979
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Čekj reikia išrašyti:

Prfdėti dolerį palto išlaidoms;

— Vengrijos komunistai pla
nuoja parduoti Šv. Stepono ka
rūną, nes tikisi už ją gauti di
doką dolerių skaičių.

— Vilniun važiuojantieji lie
tuviai reikalauja leisti jiems pa
būti ne penkias, bet dešimt die
nų Vilniuje, kaip pačioje pra
džioje buvo.žieduose.

Ir tą nenuilstantį knygos ve- atsiųstas agentas arba Įtakin- 
autorė ponia' teraną — rašytoją kun. J. Bur- gesnis lietuvių vienybės ardy-

•in j

T" 17^1*8®. HalMed Street, Chicago, HUaeli ČMOĮį

j. n«Q„ fva»vviia», irsi-y *-'V »* a w. ^.iuuvu pasakojimai apie 
I išvietintu lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 25.00.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė Ir lietu

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau 11 vardintomis knygomis, 
da suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jučus Kapačlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO*-LIRTUVCU. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai. ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką iai žmonės pasakė. AS pal. 21150. Yra taip pat 
Išversta į anglų kalba.

M. ŽoMenko SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusą rašytojo 
80 satyrinių novelių. 189 pusL, kaina tž.

D. Kuraitis, KILION1 1 ANAPUS GRLElINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda M 
akaaaakavlaaaL Abi knygos paraiytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pre*. P. PskarMH KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina S3,

Vincas talaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiWR.

POEZIJOS VEIKALAI
- kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui ftskleirtl mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus, Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja.
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmųi^mtoHų 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

LJ. AugwtaltyH-V«IŽI0n1»n4, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 128 psL Kaina 21.—.

2. Jurgis Baftruisltls, žEMtS PAKOPOS. Elegijos, glesmte, poemo*. 
Kišeninio formato, 157 p«L Kaina S2.00.

2. Butkų Jusi, EILtRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 peL 21.50.
4. Vincas Jonlkss, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Etilu rinktinė. 18P

psl. Kaina S3.00. .
5. Kloopas Jvrgollonls, GLODI • LIODI. Lyrikos etite, 105 p«L 22.00.
8. Anatoli Jus Kairys, AUKSINA St J A. Eilėraščiai, 88 psL 32.00.
7. Nadss Rastonls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTI. Eiliuoti pasakojimi

8. Nsdas Rastsnls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. 22.00.

9. Balys Rukte, UGNIES PARDAVĖJAS, Eilės, 95 psl. 2100.
10. Stasys Ssntvaraa, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, 23.00,
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. 22,50 
U. Petras Sepstas, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, 31,00.
13 P.trss Sapnas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00.
14. Eupanllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., 21.00.
U Sana Tvmlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 paL 2XB0. 
IK Alfonsas Tyrvolls, METŲ VINGIU. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.OG
17. Jums Valams, SENOVtS LIETUVIU DIEVAI. Mltologljęs posmai.

58 nsL 21.00. - • — .
18. Adomas Jaeat, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl 23.00.

Norėdami Įsigyti Has sr kitas knygų, prašome atsilankyti į Naujienų

1 J

Nuo Los Angeles iki Hot Springs, Ark
ITSAMAžING!

(Tęsinys)
Mes ir nesistebėjome Onutės 

nuoširdžiu susirūpinimu, kaip 
apsaugoti gėlės nuo šaknų; kas 
udrėtų paaukoti tokius gražius 
žiedus žiemos šalčiamas.

Ponų Mozūraičių salone ne 
vien žvejybos klausimai buvo 
aptariami. Ponia Elena kaip tik 
praeitą vasarą buvo lankiusis 
Lietuvoje ir ji turėjo daug ką 
įdomaus papasakoti iš savo ke-

ir praėjo dar pora valandų, 
ir besidali-

parapijiečių 
ir daugiau.

bėužkandžiaujant 
nant Įspūdžiais. 

Tą savaitę tokių 
susibūrimų buvo
Mat, mano bmo pakliūta geru 
laiku. Lapkričio 1 <1. — Visų 
šventųjų šventė, vėl pamaldos 
seselių vienuolių koplyčiije. Se
kančią dieną Vėlinės. Po pietų 
pamaldos ir • kapų lankymas.

j. lietuviai yra prisi.
įdomaus papasakoti is savo ke- ., . .. ... . ..r. ... _ ... . v. rišę prie gražių lietuviškų tradi-Itones Įspūdžių. Kas to nežino. , ,. . , įvi- u-. i cnų ir kiek gali jas palaiko.Kiekvienam butų malonu pa- J; , _.. ,. , . . . , . '... i.. „a i Kolonijos lietuviai randa lai-matvti savo broli nr seso 30 nic-', ... 'ko ir lietuviškai veiklai. Tai ro

do ne viena, bet kelios čia Įkur
tos irganizacijos, kaip tai: LJ 
Bendruomenės, ALT-o ir LAS, 
skyriai- Moterys susibūrusios Į 
MOTERŲ SEKLYČIĄ turi gra
žių planų ateičiai. Dvi lietuviš-, 
kos radio valandėles pakaitomis 
sekmadieniais duoda progra
mas, paminėdamos svarbiuosius 

į Nepriklausomos Lietuvos ir vie
tinio gyvenimo Įvykius. Ta pro
ga duoda gražios lietuviškų 
plokštelių muzikos ir dainų ku- 

Įriomis yra susižavėję net ame
rikiečiai.

Tai vėl graži reprezentacija 
gyvenant tarpe svetingų arkan- 
siečiu-

Kiekvienam būtų malonu pa
matyti savo brolį ar sesę 30 me-1 
tų nematytą., Kiekvienam būtų 
smagu paėjėti sodo takeliu, tuo 
pačiu, kuriuo buvo vaikštinėta . 
jaunystėje, jei tas sodas ir ta-,' 
kelis dar tebėra. Bet" Elenutės i 
pasakojime ne vien tėviškės ii-’j 
gesys skambėjo. Iš jos, balso 
jautėsi, kad jo's jautri širdis, jei 
Įmanytų, pasiryžtų nunešti sau
lę brangion Lietuvėlėn, kad ten 
likusiems broliams būtų jau
kiau.

» * *
Hot Springs 250 lietuvių ko

loniją gražiai jungia ir sielova
dos darbą atlieka kolonijos ka
pelionas kun. P. Pallaba ir kun. 
J. Burkus. Atrodo, kad tie du 
dvasiškiai yra tas centras apie 
kinį sukasi didesnė dalis kolo
nijos gyvenimo. Sekmadienio 
pamaldos, atliekamos seselių 
vienuolių koplyčioje, sutraukia 
visus parapijiečius, o darbo die
nomis kun. *P. Patlaba laiko šv. 
Mišias savo privačioje koplyčio
je, pavadindoje Šiluvos vardu. 
Taip ir vėl pasikartoja žinomas 
posakis: žemaičio be pagalio ne
paimsi. Ko gero, jis ir Ameri
kos vietovardžius sulietuvins.

Proga dalyvauti tokiose pa
maldose teko ir man. Paskutinę 
spalių mėn. dieną — antradienį 
buvd laikomos šv. Mišios p.p. 
Stasiūnaičių intencija. Diena pa
sitaikė, saulėta, kone karšta, ko- 
plyeion susirinko gražus būrys 
parapijiečių. Po pamaldų, to 
Įvykio iniciatoriai, Justinas Sta- 
siūnaitis su ponia, pakvietė vi
sus dalyvius pietų, čia pat kie
me, ąžuolų pavėsyje- Tai vėl 
gražus Šeimininkų žestas, lietu
viško vaišingumi įrodymas. Tai|

x»eev>aAM
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OOP
MEN ON A FARM MEW? 

6ERNE 'SWITZERLAND, LfmO 
SEVERAL- STRIPED EGGS >

< C^LACK ANO ’ WwrrE) .
(RWl)

ANTLERS. IN COMBAT
LOCK <Zo SECuREuy-TWTT THEY

CAN NOT RELEASE THEMSELVES 
rr always costs Both

THEIR LIVES

N AN English PuB FARM 
THE^E IS A /g/KCOOAJ 

"fa AT |9 Akj E.XPEETT
Roller skėtei?!!

ANTANO SMETONOS NUOMONĖ 
APIE A. VOLDEMARA

Sirutienę, kuri tik trumpai va-? 
landėlei sušnekus, spėjo išsitar
ti, kad ji beveik kalifornietė. Ji 
net septynius kartus yra buvu
si Kalifornijoj e! Aišku, toji mo-l
tens mėgsta Kaliforniją; mėg-Į Tuo tarpu dar neišaiškinta, 
sta jos aukštas palmes, kalnus,1 kas įtikino Valerijoną Šimkų 
kurie sužaliuoja po kiekvieno spausdinti kelis provokacinius 
lietaus ir dykumas, kurios kiek- j straipsnius apie 1926 m. įvykusį 
vieną pavasarį parodo tikrą sa< perversmą Lietuvoje ir demok- 
vo grožį, nes tada jos paskęsta' ratinės vyriausybės nuvertimą.

Jį galėjo pakurstyti iš Vilniaus

Turi kolinija ir plačiau žino
mų asmenybių, kurių vardai 
liks Įrašyti į išeivijos istorijos 
puslapius. Tai knygos apie per-j 
gyvenimus Sibire s 
Ru'kienė ir šaltųjų tundrų odi- kų, nepadedantį plunksnos net! toj as. 
sėją išgyvenusi Onutė X. 

2*c x
ir dabar. Devynių knygų jam 

!Į fUĮ9YĮĮSJOd .IĮ nfoj hjJĮĮĮBd lot 
Ir dabar, jau Kalifornijoj e ^ed se; ejX ibi :dwą xin-epzEui 

kai Arkansas pasiliko už dviejų ofąąurejĮS ouoiuonu of ej, ‘jn; 
tūkstančių mylių, lyg kokiame ’-ių į^o^soį soiuįeį ECn-giĮeųsi jį 
kino ekrane laiks nuo laiko pro eCįujojįįe^i. EizppĮdE oiju^į ‘spn} 
akis prabėga matyti vaizdai:'susia aide, ouoiuonu opis sof 
Lake Hamilton, su mėlynu kaip*-ĮuoĮOi[ niAmpĮĮ snninXz pąpjiS 
dangus vandeniu; jaunos pušai-’ 
tės, pastojusios mums kelią kaž
kur West Mountain girioje;
Amazonės akmeningi krantai ir 
tas neužmirštamas popietis su 
tokiu retu grobiu: 50 riebių žu
vų!

Ir tie žmonės, sutikti tai vie
noje tai kitoje vietoje; žmonės, 
kuriems teko pasakyti tik trum- 
nas helio! Nes kaip gi galėtum 
neatsiminti tą mielą ponią Ireną

KNYGOS ANGLŲ KALBA

O2Į9; sapSuy soq epeyįzbaį 
•eąuiĮsap osbj ‘EZEUued opoją© 

skaistyklą. • ; ? ’ /.
Tada nežinojau ką pasakyti, 

nes rojaus dar nesirengiau pa
likti. Dabar žinau: rojus yra 
čia, Hot Springs. Mes Kaliforni
joje turime tik amžiną vasarą, 
kuri nėra vien tik karšta, ilga 
ir įkyri, kaip daugelis galvoja. 
Mūsų vasara gali būti labai Įdo
mi, nuostabiai Įvairi, talpinanti 
savyje tiek daug grožio, kokio 
niekur kitur ir ieškodamas ne
rasi.

(Pabaiga)

Dr. Jimcm B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat lėnųjų amžių Iki pokario aietų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja 23.00.

Dr. Jv«m B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų Istorija. 
211 psL Kaina 23.00. Kietais viršeliais 34.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jat ii 
tapyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus teki ai

— Nedideliame Anglijos mies
telyje ir komunistams pavyko 
išrinkti vieną šnekią moterį 
miestelio meru.

IT» SMtk fisbted StFML Ukfcs«, ®- WHI

— Graikai rengiasi pradėti pa
sitarimus su turkais dėl Kipro 
salos. Atrodo, kad sala bus pa
dalyta į dvi dalis.

neperduoųanąąsĮ Tuo- šyente, J o oĄ vakarėse JLaro-Mu- 
oL. A. Voldemaęas,, zĮejaus sodely buvo atidengtas 

j draug su A. Smetona nustojęs i Laisvės paminklas. Pagal skulp
toriais' Juozo Zikaro projektą 
Berlyne iš žalvario atliedinta 
Laisvės statula: moteriškė su 
sparnais vaizdavo Lietuvą, su- 
trąuknisią vergijos pančius ir 
iškėlusią laisvės vėliavai ji buvo 
oastaty*n •‘•ant aiiešto pastovo, 
kur’o grando papėdėj buvo pri
kaltos ketur os žalvarinės len
tos su svarbiausių už Lietuvos 
’aisvę kautynių vietovių įrašais. 
Tai buvo pats didžiausias ir ga
na įspūdingas bei prasmingas 
paminklas laikinojoje Lietuvos 
sostinėj Kaune, bet. vargu, ar 
jam buvo parinkta tinkama vie
ta. Šis paminklas savo paskirti
mi labiau tiko ne Karo Muzie
jaus sodely, kuris ilgainiui virto 
visokiu paminklų'bei paminklė
lių telkiniu, bet Rotušės, arba 
Baltosios Gulbės, aikštėj, kur 
1920 m. gegužės 20 d. tuometi
niam Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai ir Žemaičių vys
kupui Pranciškui Karevičiui - 
Kariui Lietuvos kariuomenė iš
kilmingai prisiekė ginti Lietu
vos

valstybės vairas. Iš tikrųjų 
faktinoji valdžia buvo ne jo, bet 
ministerio pirmininko prof. A. 
Voldemaro rankose, ir šis aiškiai | 
suko diktatūros kryptimi, dau
giausia orientuodamos į itališką 
fašizmą. Nors A. Smetona ne su 
viskuo sutiko, kas prof. A. Vol
demaro buvo daroma vidaus po
litikoj, kreipiant Lietuvos san
tvarką griežta diktatūrine link
me, tačiau, gerai žinodamas jo 
didelį atkaklumą vengė su juo 
betkurio konflikto, kol bus pa
skelbta nauja konstitucija.

Kada, kaip ir kokia konstitu
cija bus paskelbta, tuo tarpu bu
vo neaišku, ir A. Smetona ne
buvo tikras, ar ilgai išsilaikys 
savo pareigose. 1927 m. pabai
goje, suėjus vieneriems metams, 
kai A. Smetona, tapęs respubli
kos prezidentu, nustojo skaityti 
savo paskaitas universitete, Hu
manitariniu Mokslu Fakultetas 
pagal statutą paklausė jo, ar ir 
toliau jis laikyti fakulteto nariu.

Aleksandras Merkelis parašė 
ir atspausdino knyga “Antanas 
Smetona”, kurioje deda Smeto
nos pažiūras apie Augustiną 
Voldemarą, jo politiką, jo suor
ganizuotus ginkluotus jaunimo 
būrius ir pastangas “naujai” val
dyti Lietuvą. Kokiomis prie
monėmis jauni “vilkai” norėjo 
įvesti “tautinę demokratiją”, ga
lima bus pamatytį’iš šios ir kitų 
minėtos knygos ištraukų, štai 
pirmoji:

“Visai kitaip šie dalykai ėmė 
klostytis po gruodžio 17-tos per
versmo. Juo konstitucija buvo 
sulaužyta, bet tą pat dieną ji 
bent formaliai buvo atstatyta, ir A. Smetona gražiai atrašė, pra- 
tokia vidaus politinė padėtis gydamas ir toliau jį laikyti fa- 
truko kelius mėnesius. Paleidus 
Seimą, ir per 60 dienų nesušau
kus naujo, 1922 m. konstitucija 
buvo galutinai sulaužyta, ir be
veik metus Lietuva buvo be 
konstitucijos, nes senąją pakeis
ti nauja per trumpą laiką ne
įmanoma.

Valstybė be konstitucijos — 
tai kaip laivas be kompaso, ir 
geriausiam jo kapitonui sunku 
išlaikyti reikiamą kr y ptį. Tai 
ypač jautė respublikos prezi
dentas A. Smetona, kuriam ka
riu buvo patikėtas Lietuvos

skaityti paskaitas, Į fakulteto 
paklausimą nieko neatsakė, tik 

i nusijuokęs pastebėjo, kad pe fa- 
I kulteto jįs būsiąs, atleistas, bet 

jis pats fakultetą sutvarkysiąs, ( 
A. Smetona su visais fakulteto' 
nariais ko geriausiai . sugyveno.

•’ o prof. A. Voldemarai, nuolatos 
' pešėsi >r universiteto, senato bu- 
j vo patrauktas atsakomybėn už 
savo redaguotų Hmpanitaripių 
Mokslu Fakulteto Raštų pirmo
jo tomo lotynų kalba parašytoj 
prakalboj kaikurių fakulteto na
riu įžeidimą.

Kad naujoji konstitucija savo 
kilme būtų demokratiškesnė, 
pirmiausia ją buvo, numatyta 
skelbti referendumu, -atsiklau- 
siant ap:e ją visos tautos, ir apie 
tai gana daug buvo rašoma vy
riausybinėj spaudoj, ypač Lie
tuvy. Vidaus Reikalų Ministe
rija net buvo sudarius referen
dumui vykdyti 600.000 litų išlai
dų sąmatą. Tačiau, labiau įsigi
linus ir į patį referendumą ir į 
jo pravedimo būdus, pasirodė, 
kad jis nėra jau toks paprastas 
ir lengvai įvykdomas, laukiant 
iš jo teigiamų pasėkų. Jį skel
biant, reikėjo numatyt ir tai, 
kad balsuotojai gali pasisakyti 
prieš konstitucijos keitimą, ir 
šis galimumas buvo gana rea
lus: juk visos partijos, be Tau
tininkų Sąjungos, buvo opozici
joj ir prieš betkurias didesnes 
buvusios santvarkos reformas 
buvo gieržtai nusistačiusios. Šis 
galimumas daugiausia ir vertė, 
vyriausybę atsisakyti nuo refe
rendumo, ir naują konstituciją 
skelbti respublikos prezidento 
dekretu. ’

Tam reikalui pasirinkta gegu-) — Turkijos premjero Cevit 
žės 15-oji, kuri praėjusiais me- (vyriausybė draudžia muloms 
tais buvo virtusi kariuomenės kurstyti kareivius.

;vę.”
(Iš Aleksandro Merkelio 
knygos “Antanas Sme
tona”, 360 psl.) 
(Bus daugiau)

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
iuioii

■4m

■kulteto nariu, kol vėl galėsiąs 
grįžti prie savo pareigų. Fakul
tetas taip ir padarė, niekam jo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $10.00

tU Ir kiti laidiniai yra gasmans! -----
MAUJIBNOSB, 2739 Ša. HAL3TVD IK CHICAGO

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

Minkšti viršeliai 510.00

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

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

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

$10.00

| — NAIMIIN04 ewiCAQO t, ILL, Thursday, May 24, 1979
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siūlė visiepis sovietu atstovams tą konstituciją pri-r 
iriti.” >!noUR

TH ft LITHUANIAN DAILY N1WS
Kad reikalas 'atrodytų visų taufybių atstovų pri

imtas, Brežnevas pakvietė Petrą Griškevičių, Lietuvos

I

I I
tanas Zubavičius — Antano Gu
staičio jumorą.DR. K. G. BALUKAS 

AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford ■ 
Medical Bonding) ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą- 

Jei neatsiliepia, ricambinti 374-8004

¥ -
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M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)
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PAVASARIS HOT SPRINGST
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI ’4 
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net ir senovės laikam būdingo 
Į aštraus žodžio. Kovojo prieš-su* 

įįb» Į lenkėjusius ir išeiviją lenkinu- 
-4 -1 sius anglinuaius senosios kar

tos dvasininkus, prieš caro in- 
‘A|! į teresams atstovaujančius parsi

davėlius, prieš rusiškojo komu-
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Waukeganas

Daily sxept Sunday by Th* Lithuanian K«w« Pub. co, i»c.' komunistų partijos pirmąjį sekretorių į Maskvą į paties į
173r> S*. HalsHd Sfrwt, I1L 421-4

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A4 of Dtctmbtr 1, 1277 
Subscription Ratvs:

x Chicago S33.Q0 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
ither USA localities $30.00 per year, 
U6.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00 per year.

20 cents per cc^ry-

Mvo gruedžio 
DiemraUto

nicagoje Ir priemiesčiuos: 
metamą------------------------

pusei metu ____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

JAV vietoM:
nįetmu _______ ______

plrmoc d. 
SciIjum:

Brežnevo į sudarytą "konstitucinę komisiją”. Lietuviš-

puaei meili __ ___
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams ... ____
pusei metu ___
vienam mėnesiui^

Užsieniuose:
metams ____ —__
pusei metu ’___ !__
vienam mėnesiui'

kas Griškevičius vos baigęs Rokiškio gimnazijos ketu- 
=?:rias klases, bet Brežnevui jis buvo reikalingas naujai 
l^oo Brežnevo konstitucijai paruošti. Panašūs griškevičiai 
« £oo

$33.00 
$18.00 
$ 340

‘,434.00 
-$18.00 
14 4-00

Na.ujieno< eina, ksadiea, _yUkiiįaiit 

$10.00 drevė, 1739 Šo. Halsted Št. Cklcago,
$33.00
$18.00, sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
$10.00 drevė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
$ 3JO Hl. 80608. Teisi. 421-6100.

PinlžM reikia aiuati neita Koaey
ĮSOJO Orderiu karto re užaakysu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra aekmadieniua. nu-e
0 vai. ryto iki 5 vai. vikaro. Šeštadieniais — iki U vai

Atstovai į “aukščiausią tarybą
Šį pavasarį, vasario 27 d., rusų pavergtoje Lietu

voje buvo pravesti “rinkimai”. Lietuvos “aukštoji ta
ryba” yra ’’labai” svarbus organas, o visos 1 
jungos “aukščiausioji taryba” yra daug svarbesnis kra
što valdymo organas.

“Aukščiausioji taryba” turėtų būti pats įtakingiau
sias Sovietų organas. Jis išklauso visų pareigūnų pra
nešimus, jis turi teisę kritikuoti atsakingus pareigū
nus, 
mus, 
mendacijas

50 bilijonę galonę alko
holio gazolino atsar* 

goms padauginti
I I

: H
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"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

imtinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir

WEST LAFAYETTE, Indiana. pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa- 
— Kongreso atstovas F. Fithian sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo- _ . £" • * v a.

kalbė- tyti s270 kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas.

DR. C. K. BOBELIS
CEN1TO-URINARY SURGERY

H j
yrf nizmo išpažinėjus, senosios tė* 

^Ivynės okupanto šlovintojus, 
i prieš bet kurios spalvos dikta
torius ir — už demokratinę sant
varką nepriklausomoje Lietuvo
je. •'

Tad nenuostabu, kad šitoksai 
“Keleivis” per ilgą laiką įsigijo 
ir priešų. Visokių. Lietuvių tau
tos laisvės duobkasių, tamsūo- 

llių, fariziejų ir užkietėjusių fa
natikų, rimtus priekaištus tesu
gebančių atsakyti tiktai akme 
niu į redakcijos langą.

Taip, “Keleivis” — kaip ir sa 
vo kartą pergyvenęs žmogus. 
Per daugelį metų paseno jo 
prieraišiausi bičiuliai, kaimynai 
ir giminės, o dar gausesnis jų 
skaičius išmirė. Gal ir jis pats 
neteko' to buvusio jaunatviško 
narsumo. O gal to kovos karš
čio jau ir nereikėjo, kada čia 
pat už jį daug jaunesni netgi 
be rimto pagrindo tarp savęs 
kaujasi lig nosių paraudimo. 
Bet šiandien “Keleivis” baigia 
šarvo paskutiniąją valandą taip 
pat garbingai, kaip ir tuos 74 
metus tarnavo mūsų visuome
nei. Nors savo gyvybei palaiky
ti jis išeikvojo ir visas senų ir 
vėlesnių laikų santaupas, rėmė
jų aukos dvasią ir savo leidėjų 
energiją, bet niekada nepaėmė 
į pūslėtą savo delną jokio Lietu
vos priešo “Judošiaus grašio” 
ir nepasinaudojo’jokiu tėvynės 
okupanto patarnavimu savo 
amžiui pratęstu Jis niekad neš- 
meižė jokio ir. skirtingų pažiūru 
tautiečio in neniekino kitų nau
dingos {veiklos vien dėl to, kad 
susimedžiotų daugiau pletkus 
ir sensacijas mėgstančių skaity
tojų.

Deja, šio mūsų seno spaudos

Nes tuokart mes esame prašomi prista-(D., Ind.), Atstovų Rūmų Agri- dėmės ir pasidarėme tikinčiais.
BNDD No. AB 3878711
5025 CENTRAL AVĖ.

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

kultūros komiteto narys, 
damas Purdue universitete, pa
sakė, kad Jungtinės Valstybės

Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

1 Pravrimm rmwineti Ptjnoefic crričkovi

Brežnevo buvo parinkti tų tautybių komunistų partijos 
pirmaisiais sekretoriais komunistų partijai vadovauti,- 
o vėliau jie tapo brežnevinės konstitucijos nariais.

Nuo Periklio laikų žmonija parinkdavo šviesiau
sius portus ir aiškiausius kalbėtojus pagrindiniems 
krašto konstitucijos paragrafams. Mokytų žmonių tu
rėjo būti ir Sovietų Sąjungoje. Jeigu pačioje Rusijoje 
inteligentija, ypač teisininkai, čekistų buvo išžudyti, 
tai jų dar galėjo surasti rusų pavergtuose kraštuose. 
Galėjo jų rasti ir Lietuvoje. Visi žinome, kad tame pa
čiame Rokiškyje gyveno ir mokė lietuvius teisininkus 
didelis teisininkas Mykolas Roemeris. Jis pats buvo mi
ręs, bet gyvųjų tarpe buvo gyvų Roemerio mokinių. 
Bet Brežnevui teisininkai visai nerūpėjo. Jis iš Rokiš-( 
kio pasirinko teisinį analfabetą konstitucijai ruošti, M. ŠILEIKIS 
nekreipdamas dėmesio į tam darbui paruoštus teisinin
kus. Brežnevas ne teisės specialistus kvietė, bet tylius, 
paklusnius, nuolankius, nuo tylėjimo sustorėjusius sek
retorius pakvietė. Ne teisinis darbuotojas jam rūpėjo, 
i .••••! • AT £1 Y x v*____ • J_______  1___ 79 ’

įgalia jam rūpėjo, bet “aukščiausios tarybos” paslėpta 

jo diktatūriška galia.
Breženvas norėjo ne tik rusų pavergtoms tautoms, 

bet visam pasauliui jis norėjo parodyti, kaip visos tau
tos dalyvauja “įstatymų leidimo darbe”. Nėra reikalo 
mums kalbėti apie kitų tautų brežnevinę apgaulę, bet 
apie pavergtos lietuvių tautos apgaulę. Brežnevas ne 
tik parinko sekretorių. Griškevičių partijai valdyti, bet 
jis įpareigojo tą patį Griškevičių parinkti, “iškelti” ir 
visus “išrinkti” atstovus į “aukščiausiąją tarybą”. Visos 
kitos valstybės renka savo atstovus į Alaskvoje vei
kiančią taryba, bet Griškevičius privalo parinkti 40

PASKUTINIS KELEIVIO ĮŽANGINIS
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tos laisvės duobkasių, tamsuo-
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Sovietų Sa-R teisininkų. apgavimas
1979 m. geg. 15 dienos Keleivis < bą, sąžinę ir ideologiją. Vieni jį 

j dėlto per ilgą amžių jis suvai
dino nepaprastai ryškų vaidme
nį lietuvių išeivijos kultūros rai-

Ne ‘’aukščiausios tarybos” j įdėjo tokį įžanginį, pavadintą; mėgo, kiti jo neapkentė, bet vis
u
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jis išklauso pačių įtakingiausių pareigūnų pasiūly- 
siūlo ir tvirtina įtakingų partijos narių reko-

Maskva nori-, sudaryti įspūdį, kad 
taryba” yra pats aukščiausias Sovietų Sąjungos įstaty
mus

<><aukščiausioji

leidžiantis organas, prižiūrįs ir konstituciją, ne 
tik centralinę Sovietų Sąjungos vyriausybę, bet ir 
kitas sudėtines šio didelio krašto vyriausybes. Bet 
sovietinio gyvenimo tikrovė yra visai kitokia. Ta 
m

’PASKUTINĮ ŽINGSNĮ 
ŽENGIANT”

Kokia skaudi mūsų išeivijos do j e.
Juk net 74 metus ištvermin- 

liais balsais dar vis kalbame gai lankydamas savo generaci- 
apie šio krašto lietuvybės am

žinumą, kai šiemet reikėtų iškil
mingai švęsti 100 metų pirmo
jo Amerikoje gimusio lietuviš
ko laikraščio “Lietuviszkos Ga
zietos” ir 75 metų spaudos at
gavimo jubiliejus, — į kone per
pildytas šionykštės lietuviškos 

lietuvių, kurie galėtų atstovauti lietuvius . minėtoje Į periodinės spaudos kapines pa

likimo ironija! štai, kai paki-

“Keleivis”, ligijos tautiečius,
šios paskutinės dienos išliko ne
palaužiamai ištikimas savo pir
mojo numerio' pirmajam saki-
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwsichester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S, Manheim Rd., Westc'nwtwr, ik
V ALANDOS: 3—^9 darbo diennmig ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tela 562-2727 arba 562-2728

TH------ BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«st 103rd Streot 
Valandos pagal susitarimą

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-514Š 

Pritaiko akinius ir 
contact lenses’”

i 
$

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

(Tęsinys)

• Kitaip atsitiko su gyvenvie- Lindenow
rikrina akis.

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč. į čių pavadinimais. Vokiečių ad- Median.
! ministracija šiuos pavadinimus Martiniai 

uK.bE(h\AS SEIBUTIS nuolat vartojo savo oficialiuose Mulauken
I dokumentuose. Jų transkripcija Nodimste
! priklausė ne vien tik nuo to, Naydelauke

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 van vak 
Ofiso teM.: 776-2880 

Rezidencijos Tetef^ 448-5545

i

{kaip šie pavadinimai buvo iš- Pelkis 
’ tariami vietos gyventojų, bet ir Pc^vangens

nuo to, kaip pavadinimo garsą 
nugirsdavo jų užrašytojai vokie-

Lingenau 
Medinen 
Marunen

i gali kasmet pagaminti po 90 br 
(F jonų galonų alkoholio kaip 
priedo gazolinui, padauginti 
degalų atsargas motorams vary
ti. Tokiam alkoholiui gaminti 
vartojamos celiuliozinių medžia- 

: irų liekanos: kukurūzų stiebai, 
šiaudaų medžių skiedros

l “žiogspiros”, cukrinių nendrių 
stiebai ir kitokios agrikultūros 
Uekanos. Devynių galonų gazo- 
l;no ir vieno galono alkoholio 
mišinys vadinamas “gasohol”. 
Jungtinės Valstybės per metus 
sunaudoja apie 120 bilijonų ga
lonų gazolino.

Apskaičiuota, kad iš 19 mili- 
Nuotaikingas Hot Springs’o, jonų akrų, kurie valdžiai pra

lietu vių gjwenimas dar ryškiau, šant liko neapsėti, pernai der- 
pagyvėjo su atbundančiu pava
sariu. Prasidėjo išvykos į gra
žiąją šių apylinkių gamtą- Pir
mąją šio pavasario organizuotą

gazolinui, padauginti

ir

4

i der
lius nuėmus, būtų buvę galima 
pagaminti 115 milijonų galonų 
alkoholio ir jokios motorams 
kuro stokos nebūtų įvykę.

jungtinę išvyką — gegužinę su-
Muehlack rengė ALT skyriaus ir “Leiskit 

I •

Nodemste į Tėvynę” radio valandėlės va-.

“Už importuotus naftos pro
duktus sumokame po $40 bilijo- 

kiekvienais metais. Nema- 
kad Amerika gali ilgai iš-

nų

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

i

Mažeika Evans
M

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ

>
<

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
TeL 737- 8600
Tel737-8601
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EUDEIKISNaefflack h C- J. . A i- nau> Rad A“161™3 San “ PnlVR ld0VyheS U dieną lakyti tokį pinigų išplaukimą.
Pelkiten, Polkitten

Porwangen 
Pomnicken 
Pdllwitten 
Penghtten

į Stephens parke, prie ispūdingo-
sios užtvankos

Mes turime išgalvoti' kitokius 
degalus, ir biomasinė energija 
yra mano pirmaeilė kandidatė”, -i 
pasakė kongresmanas Fithian.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pemnick 
Palwvthen 
Pendelythen 
Penken 
Pissakaym 
Pobeti

Pasigrožėti "gamta, pabend
rauti, praleisti larsyalaki bei pa-J __ ____iaaf- Be t0’ čia prisidėdavo ir

DR. VYT. TAURAS ;
GYDYTOJAS IR DM1RURGAS

sivaišinti čia Suplaukė gausus-lie
tuvių būrys- <Sa buvo -matyti sve
čiai ir iš kitų kolonijų. Išvykoje' 
dalyvavo i-r abu Vietos lietuviai 
prekybininkai: K,-Pumputis ir A.

Popelien rinktiftė /plokštelių

pačių užrašyto jų šnekta: vieni 
ir tie patys pavadinimai buvo 
vienaip užrašomi tarnautojų,

Mennucken
Bisserkeim

Bubethea
Perwitten

Pardauwen

JUOZO VALCER1O
• METINĖS

Gegužės 21 d. 6 vai. ryto Mar-
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel. 927-1741 —1742
nini, kuriuo jis tada kreipėsi į 
savo busimuosius skaitytojus:

“Sveikiname brolius lietuvius 
ir lietuvaites, kurie dirbate’ dėl 
labo lietuviškos tautos, kalbėda
mi ir ragįdami savo brolius prie 
gerovės, šviesos ir tdbulumo”.

Ir nuo tos pat valandos jis ne
paliaujamai žadino savo gausė-

reakcionieriška atplaiša” švietė, bemokslius, plėtė sąyą- .veterano^.galas vis tiek.yra tra-

undra praktika, spec. MOTERŲ Ilge* į kurie kalbėjo vokiečių žemai- D
Ofisas 2652 WEST 5Yth SlftGET x„ Prewylten

galiau žengia jau ir 74 metų 
amžiaus “Keleivis” . . .

Žinoma, kai kam šis faktas- 
nekelia jokio rūpesčio ir žadina 
net pasitenkinimo jausmą. Mat, jaučių draugų tautinę sąmonę, 
viena 
bus mažiau. . • mokslių žinių akiratį tiesino

Bet lietuvių patriotinei visuo- prieš kitataučius vergiškai pa- 
. . . n - -i menei šio seno laikraščio šian- Įnikusiųjų nugarkaulį ir visada

jai. Policijos direktorius visą laiką zinojoj kur Sniečkus jien lygiai gaila, kaip ir sa- buvo jautrus lietuvia daliai sa-

viete yra Leonidas I. Brežnevas, pirmasis komunistų munistų partijos narių skaičius buvo nedidelis, nesiekė gaus. Juk jisai taip pat turėjoNarsiai ir atkakliai. Iš kairės ir

visai kitokia.
aukščiausioji taryba” yra apgaulingas ir bebalsis or

ganas. Bebalsis jis yra todėl, kad jis neturi teisės pa-
reikšti savo valios, negali ^pareikalauti atskaitomybės

ir neg;
munistų partijos sekretorius nustato.

Vienintelis galingas žmoguas

i

“aukščiausioje taryboje”. Kandidatų sąraše paskelbta
me šių metų vasario 27 d. Tiesoje, stovi pats Griškevi
čius. Toliau seka 40 vardų, nešiotojai Griškevičiaus 
parinkti lietuviai atstovauti ’‘aukščiausioje taryboje”.

Visą laiką Lietuvoje veikė komunistų partija, išti-
ali pravesti kitos^aitikos, negu generalinis ko-|kima Maskvai. Daugiausia ji ve_ike nelegaliai, bet josios,

. . i-nnvnii c Vo t Ain o xnciTHTriPt- Kiivn -zinniYifls 1/iprnvnR nnlici-inarių skaičius visuomet buvo žinomas Lietuvos polici-

aukščiausiame so-

menei šio seno laikraščio šian-r linkusiųjų nugarkaulį ir visada 

slapstosi ir kas eidavo su juo pasimatytii. Lietuvių ko- vo tautai nusipelniusio žm<r voje tėvynėje. Jis ir kovojo.

partijos sekretorius, dabar vadinamas generaliniu sek- Lietuvoj buvo daugiau komunistų nelietuvių, ne- sav? išvaizdą, charakterį, kal-j dešinės- Kartais nevengdamas
retorium. Brežnevas pasiėmė visas tas privilegijas, ku
rias turėjo “pirmasis sekretorius’’ Stalinas, bet posta- 
lininiais metais, kad šiek tiek skirtųsi nuo Stalino, pa
sivadino “generaliniu sekretorium”

Brežnevas paskiria visų Sovietų Sąjungos valsty
bių, respublikų, sričių ir žemių komunistų partijų pir-
muosius sekretorius. Jis turi teisę pasirinkti toki sek-

tautiečio in neniekino kitu nau-
A..; ’ ? .Jęj į t , I

lietuvių. Pijus Glaveckas mokyčiausias lietuvis, bai- =====— - •— - —— —r^=^=r-

gęs gimnaziją ir įstojęs į universitetą. vičius pasirinko ir į lietuvių vardu į“auklčiausią” Mas-
Tada pasimokiusių komunistų Lietuvoje nebuvo, kvos ‘tarybą’’ išrinko šiuos rusus, atsiradusius Lietų-

bet dabar jų skaičius žymiai didesnis. Jis šimtus prašo- voje neseniai. Maskvos “aukščiausioje taryboje” lietu-

1£UJ s

ka. Lietuviai komunistai galėtų Lietuvą atstovauti ir vius atstovaus lietuviškai nekalbanti melžėja Stefa Ser- 
Maskvos “aukščiausiame soviete”. Bet Griškevičius pa- žanovič, Semionas Staščovas, Svetlana Šustikova, Liavas 
mokytų lietuvių į ’’aukščiausią tarybą” neparinko”. Jis Kuldzanovas, Mikolai Dybarka, Lietuviškai pramokęs

giškas. Jis, lankęs ir guodęs eim-' 
gracijos lietuvius tada, kai jie . 
po juoda žeme rausė anglis, kru
vini duso Chicagos skerdyklose, 
rijo Brooklyn© siuvyklų dulkes, 
rankiojo šiukšles ir alkani dre
bėjo bedariau eilėse, — turi 
mirti tokiais laikais, kai stam
bioji mūsų visuomenės dalis 
raivosi savo rezidencijų medžia
giniame pertekliuje ir trijų na
rių šeima važinėja trimis auto
mobiliais . . . Tad dar graudžiau 
mūsų ausin atskamba 1884 me
tų dr. Jono Šliūpo žodžiai apie 
pirmąjį lietuviškos “Gazietos”
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Ofisas 2652 WEST SWh FlftGET
' Tol. PR 8-1223

inSO VAL.: pirm., mttad., trečūtu. 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
dais 2-4 vaL popiet ir kitu Išira 

Dagai suūiarisGĄ.

i čių, o visai kitaip tų, kurie kal
bėję vokiečių aukštaičių tarme. 
Nepriklausomai nuo vokiečių 
kalbos dialektinių skirtumų visi

1

F ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPHJAs-PROTEaSTAS 

Apaniaū - Protezai. M&L ban
dažai. Speciali pagalba ŪJJomą. 
■ Arch SuDDortt) ir t t.

9 4 ir B—3. feJWaiWamalf 9—1 
AStu Wwt 68rd St., Chfcagt. If L 60629 

Talaf.; PRoapoct $-5084

ft
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PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

retorių, kuris jam geriausiai patinka. Brežnevas, pasi-> pasirinko karvių melžėjas, verpėjas,, kolchozininkus, gudas Osipas Maniušis, Sniečkų visą laiką sekiojęs Ni- redaktorių Miką Tvarauską, 
kvietei'pirmuosius sekretorius, sudarė iš jų komitetą, bet ne Šepečius, Kazakevičius, Keimerius... kolai Ozarkovas, Valentin Skefanovič ir Mykolas kuriuo jis tada leido “Uniją’
Sovietų Sąjungos konstituucijos projektui paruošti. Griškevičius negalėjo net 40 lietuvių pasirinkt “so- Svirovas. “Kadangi Tvarauskas b
Viename posėdyje jis perskaitė jo paties paruoštą nau- vietinei Lietuvai” atstovauti “aukščiausioje taryboje”. Lietuvių komunistų atstovybė “aukščiausioje tary- b*e(bias’ ka<Į vargiai tu 
w uv.-v^ ____ ____ ,___ r -J - 0 kitame posėdyje Iš 40 atstovų, jis pasirinko 10 rusų,, 1 .... • ena na «v1l tai as

tie patys" pirmieji sekretoriai priėmė tą projektą ir pa- nepramoko per visą Lietuvos okupacijos metą. Griške- nevo ar jo pavaduoto jo: patarimą.
jos Sovietų konstitucijos projektą, o kitame posėdyje Iš 40 atstovų, jis pasirinko 10 rusų,,

ŽEMAIČIŲ DALIA
— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 

sukoncentruota Žemaičiuose?
— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 

Lietuvių Tautą.
(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

PILYS

(Tęsinys)

Nuo Kalnalio iki Skilandžių nebuvo kasto 
kelio —keleivis turėjo perbristi per upę Salantą,

kurie lietuviškai boję” yra rusiška, Griškevičiaus parinkta pagal Brež-

Mykolas kuriuo jis tada leido “Uniją”:
“Kadangi Tvarauskas buvo 

taip biednas, kad vargiai turėjo 
kokią dieną pavalgyti, tai aš ne
galėjau tuomet nei mislyt apie 

(Nukelta į O pst.)

Pardauwen 
Popelken

* Palv.enicken
. Pcr.picken —

: Pompicken,
Poleipen 
Preybutton 
Rėtcjmea

- Vėlyvesnė Resit(cn 
transformacija Rucinj

Assun, Assuwnien Rudenaw

mus; arkliai, prie jų pririšti, pradėjo skrajoti, tančius pačių žaliūkų vyrų sutraukė į Pilėnus, kiečiams vergauti ir baisią mirtį iš jų rankų 

prie arklių, ir vežimų. Žemaičiai ant sprandų sė
dėdami mušė.

Priešai, grįžti norėdami, rado patvinusią 
upę, turėjo plaukti ar galvą guldyti. Taip daug 
čia žemaičiai vokiečių išmušė, jogei vos pusė jų 
teliko. Žemaičiai daug jų pačių ir arklių sugro
bė, nemaža išskendo. Dar mūsiškiai vieną vo- 

l kietį savo dievų garbei ant pilies sudegino.

Nors vokiečiai grįždami Nasrų sodą sudegi- inė savo lizdą. Priešus ,norinčius perlipti per grio-

7 ' A.

Tai matydami vokiečiai liovėsi muštis, skubėjo davė ginklus, sutąsė maistą ir gitis ryžosi. |j 

Pilėnus apkasė perkasų perkasais per ke- visus brangius daiktus. Paskiau ir patys viens
laukti!” Kareiviai tuojau sukūrė, sumetė į ugnį

lias eiles> aptaškavo su rąstais ir daugelį ąžuolų į P° kito šoko į ugnį. Kryžeiviai, pro ardymą lįs-
pilį sutraukė. Priešai, į mūsų kraštą įėję, šoko darni Ž pilį, sutiko augalotą ir stiprų vyrą, kurs
tuojau į butus, bet gyvos dvasios neradę trobe- kiekvieną einantį sveikino su didžiu kalaviju.
sius degino. Margiris Pilėnuose. stovėdamas ma
tė gaisrus, bet negalėjo priešų ištremti. Vokie
čiai, Pilėnus apstoję, pradėjo rantyti su kirviais 
taškus ir taisyti sau kelią prie pilies. Žemaičiai 
nemurksojo: laidė strėles ir kaip įmanydami gy-

nes tilto taip pat nebuvo. Atėję vokiečiai ant Kai- no ir žmones pasipainiojusius išmušė, tačiau ne- vius, mušė visuotinai
«... . - ~ ... < w y *i________  J I-., viaw’ nnUvo 1/nvtn •nalio kalno pamatė žemaičius ant pilies bekus- randame raštuose, kad kuomet nors antrą kartą

dančius ir tarėsi veikiai pamušę juos. Nuo to 
kalno nusileidę, kad ir kliudomi, per upę persi
gavo su visais savo vežimais, kuriuos į eilę su
statė. Vos tai padarė, žemaičiai atitraukė kalne 
buvusių malūnų slastus, Salantas tuojau patvi
no. Nors versmė pro pilia esanti kliudė, vokiečiai 
tačiau artinosi prie pilies. Prasidėjo baisus mū
šis. Žemaičiai šaukdami bėgo nuo kalno ir mušė 
lipančius vokiečius; pagaliau ritino nuo kalno 
lig laiku suvežtus rąstus, kurie braukė prišus.

besigrumiant, vienas jaunas žemaitė-
Irs,

Vokiečių geležies kepurės iro it molio puodeliai.
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MOVING
Apdribtas perkraustymas 

Iš /vairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Ylm pf<«freM»e WOTA,
14°v kiL A. M,

Lietuvio k*!be: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vtL popieL Seštadietiials 
ir setan»d»«n»» toto iki fc30 
vai ryto.

Vedėki Aldone Deukue

Telet: HEmioek 4-2413

HS9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL $0629

madiemo iki penktadienio 3:00

ir 8-JO IkaTao’

būtų traukę tuo keliu. : t

MŪŠIS PAS PILĖNUS

1334j metais Brandenburgijos kunigaikštis 
Liudvikas, galiūnas Namuras, galiūnas Anen- 
bergas ar kiti, surinkę prancūzų, austrų, prūsų

1

Žemaičiai, pamtę vokiečius į kalną lipančius, 
laidė nuo pilies drūtus ąžuolus, kurie risdamies! 
laužė priešų kojas ir guldė į griovius. Kitose pu
sėse lendančius vokiečius mušė per galvas ir že
myn ritino.Savo kūnais prikimšo vokiečiai gilius 
griovius,tačiau kiti, kūnus trypdami, vėl kaip pa-

ir danų dvidešimt tūkstančių, ryžosi eiti į Žemai
čius ir mušti kaipo stabmeldžius.

Margiris, plataus Žemaičių krašto valdo
vas, narsus ir karuose prityręs vyras, turėjo 
Prūsuose savo žvalgui, kurie jam pranešė afei-* 

prūsišai persidaręs, įkišo į pirmąjį Vokiečių fsiant į žemaičius gaują priešų.

vas, narsus ir

trakę į kalnus kabinosi. Priešai laidė iš svieksnių 
tūkstančius akmenų; degančių strėlių šešis šim
tus į pilį įmetė, užkimšo paskutinius perkasus ir 
išardė taškus.

Žemaičių, Pilėnų apgynėjų, vos pusė
lėlikė, o trečia dalis nepažeistų; priešų tačiau te
bebuvo daug it skruzdėlių. Margiris, matydamas 
galą artinantis, sušuko: "Vaikai, sukurkit di-

fvų

Buvo tai Margiris, karo vadas, tačiau ir tas, ne- 
beįveikdamas visų puolančių išterioti, pametė 
kalaviją ir šoko į ugnį.

Kryževiai, į Pilėnus įlipę, pamatė daugelį la
vonų beklaksančių, o vieną tiktai gyvą besėdintį 
stabmeldžių kunigą su kirviu rankose, bet ir tas 
yokiečiams matant, šoko į ugnį. Kryžeiviai Pilė
nuose nieko neradę lipo žemyn ir sakė: “Ką mes 
uždirbome kabindamiesi į tą pliką kalną? Būti
nai nieko! Išmušėme keturis tūkstančius žemai
čių ,savųjų pritrukome daugiau, o nupelnėme pe
lenų saują. Ištikro, sunku bus tokius pamušti 
žmones ,kurie geriau tinka sudegti, nekaip mūsų 
valdiniais būti!” Taip šnekėdami grįžo į Prūsus.

Foigtas Prūsų Istorijos IV knygoj sako, jog 
niekuomet kryževiai nesugrįžo taip nuliūdę, 
kaip iš to karo. ■ '. . .• .. •

vonų beklaksančių, o vieną tiktai gyvą besėdintį
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Kaipo viršinin-

vežimą deganti: kempinę. Vėjas buvo didis* ųg- k^g tuojau perspėjo gyventojus, idant namus pa-'
n

Pregretfra* vW*|a

„KAK BRAZDITONYT*

' i a <(Bus daugiau) mh

W*o«m^/?^***-* * t ------ ---- a-

vist nmnwHu 
GARSINRrreS NAUJIENOSE

ii

į
is pavėjui eidama beregint apėmė visus veži- metę dangstintųsi į tankias girias, o keturis tūks- ugnį! Geriau yra mums sudegti, nekaip vo-

4 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, fU. Thursday. May 24, 197$
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<Tuette Parko bažnyčioje kan. V. 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Dargužas. Svečius linksmino’ 
r muzika. Ka

va vaišmo Eleonora ir Vincas 
Piasteniai. .

Zakarauskas atnašavo Šv. Mi
šias už J. Valoerį. Susirinko gi
minės ir kaimynai. Po pamaldų 
žmona pakvietė pusryčiams. Da- 

Išvykos organizatoriai parodė lyviai dėkingi.
Prebitten daug sumanumo Stengdamiesi .ją

Paimenicken
Į

Pomnicken’
Polepen, Polipen

Pidthenen padaryti įdomesne, patrauklesne kanas užėjus,^ buvo^ peršautas.
Rositten įvairesne. Kaip Niekad kitados Sugijo. ---- ------

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I prūsų bei lietuvių pavadinimai
> pamažu kitėjo ir vokietėje.

Čia duodame tokių sudarky
mų pavyzdžių: 
Pirminiai 
pavadinimai 
Assaunen 
Aselauken 
Ayers 
Aylowythe 

i Babint, Babant 
Saldainiai 
Barutis 
Bliwoth 
Bluskaym 
Biegiethen 
Bartene 
Baycnie 
Baydee 
Braudis 
Kaniunai (—J.J.) 
Katyčiai

" ICurwin 
Cryslauke 
Klausučiai (? P.J ) 
Desrtcn 
Drihke 
Drutfcajnn 
Daubin 
Druthelauken 
Durbeniken 
DymoneJauken 
Egritth 
Galynde 
Gulbiten 
Geydowe 
Gaikęarben 
Groybliitcn (?P.J.) Graubitten 

Gandi en Gallingen
Gudenitcn Guttheinten
Glambothen Klaubotten
Gldupe Golldap £

Jawgen 
Issdagen

Kamstcgaiten 
Karalene

Kcthen = 
Kiautrienen ~ 
Krukfinnen = 
Gorwingen. E 
CraUaukėn = 

Kargayn = 
Kesselnicken =

Campayn = 
Launen E 

Legitten =

Kasdien nuo pirmadienio iki
penktadienio S vaL Yak.
Šeštadieniais 7—B vaL vak. 

Visos IMdos iš WOPA stotie*.
tanga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 6:30 vaL p.p. 
iš WTK stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
ChicWA HUnois 60S29 

Telef. 778-5374

Katyčiai

✓

— Jei tinote laiamta, kun« 
galėtu užsisakyti Naujienas,
iome atsiųsti jų adresus. Mes

liųshne Nanltemt «te- 
vahea nemokaaRi.

i

.—
. .. < '‘.''S’-"' '

J. Vaiceris iš Šakių. Bdševi- ,

’ ‘ . Priklausė šauliams ir
Redden. kaip niekur kitur, šį kartą Čia buvo aktyvus narys. Prisimenu,

Aschlacken Rugitc 
Ager Ruppg 

Aysselwitten Rawithen
Bawand Selnicken 

Baldayn, Baldon Scgabrasta

:on

Barutin Silieniken 
Blewothyn. Sapoliten 

Bloskaymen. sdiertlaukis
Bigitten Swencke

Bartreynen, Barten Šlakelius
Boyans Smalininkai
Boydėn Smilgiai 
Broiden “Swiipliai

Jamiona 
Issdegen 
Kamstigalbe 
Karaljene 
Keythene 
Keutherincn 
Kreakelin 
Karwmden 
Kratelaukcn 
Karkayflis 
Keslenikcn 
Kanpayn 
Lunen 
Lcigitten 
Layscn 
I^aydenigk 
Labala ucs 

' Lappegarbe 
< Lyndelauken

........

Reddenau, Rudau buvo išstatytas spaudos stalas su I vėliavą kebant visuomet atvyk- 
_ .j - t i . •! iiRegitten motto: “Narnas be knygų tai davo uniformuotas.
Ruipine kambarys be. langų’!,-kurį puošė 

Robitten lietuvių periodiniai ir vienkart!-.
Sollnicken rinktiniai spaudos darbai bei

Sobrost Petro' Šmaižio žavingos medžio 
Sclūlleningken skulptūros.

Suppliethen
Scharlaukea.

Sweinkiten (€jį<ja'nčiu proga laimėti Birutės 
Kemėžaitės įdainuotą operų ari-' 
jų plokštelę. Laimingam bilietui.

Kiekvienas išvykos dalvvis bu
vo apdovanotas vienu bilietu su-

'Kaimynas

Čia brūkšt, ten brūkšt —
IL -L abu galai lygūs? (Kočėlas).

Dvinugaris žirgas, trinuga-
ris raitelis? (Mintuvai)

Cantin Skerwerkaym

Sweinkiten j
Schlakalken

Schinallcningkeii
ištraukti buvo' pakviesta viešnia 
iš Čikagos šešiametė Aušra But-

Gatti ten Ternynen
Coinven Tap.lauken

Craiselackea funge
CIausitten Wortauken

Dositten Sirgiten
Drenken Zaumarai

(Bus daugiau’
Drutliheini 

Doumin 
Tru telaukei! 

Thormenicke 
Dyinolauken

Schwirpeln 
Sasaukea 

Tornienen 
Taplaken
Tuingen 

Worlad< 
Zergitten 

Sommerau

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Chicanos Lietuvio Suvalkiecię Drau-
gijos narių susirinkimas įvyks penk-

kute. Pasitenkinimo aplodismen-j gegužės 25 d- 7 vai. vakaro 
« 1 1 1 1 P- • «4 E-e Vyt krt+l-. C f NTo-rioT 1tų audra kilo kai paaiškėjo, kad 
laimingą bilietą ji ištraukė pati 
sau. Jos dėdė, svečias iš Čikagos, 
Ponas Butkus ta proga paskyrė 

7,

Vyčiu salėje. 2455 W. 47th St. Nariai
prašomi atsJaakytt- nes yra daug 
svarb u reikalu aptarti. Bus ir vaisęs.svarb u reikalu aptarti. Bus ir vaišes.

te. . .. y ■ . . A, . ■ A-

auką ALT ir “Leiskit į Tėvynę 
radio valandėlei- Net trys dekla
matoriai skaitė lietuvių poetui

Lietuviu Žagarės Klubo pusmetinis
nariu susrrinkiTnas .‘v^ks

’■ salėįe74500 So- Talman Avė. Nariai
^e^užės 27 d. 1 vai. popiet Anelės

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-s

1

i

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

*

kviečiami atsilankyti jr užsimokėti 

bo'T mėnesiu atstogos. Reikalui esantkūrinius: radio valandėlės ve- duokles. Po šio susirinkimo bus klu-
dėja Salo'mėja Šmaižienč

2 l ’ sparnus, bet nelaksto? Aisčio ir Mačernio, 
Ekeritthen (Mainas)

Golentz ------

— kreipkitės i klubo pirm. Paul Masilio-
Eleonora ni. tel. 585-5611. Po susirinkimo bus

1 Rastenienė — Lemberlo ir An- vaišės. Rožė Didžgalvienė, rast.
I 
4
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PHILLIPS - L/1BANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

Geylegarben

Lcdenicken
Labiau

I^appgarbcn

r

z:

E

KVIEČIAME Į KAIRIO-BIELINIO PAMINKLO
ATIDARYMO IŠKILMES

Prof. Stepono Kairio ir Kiprą Bielinio paminklai bus 
atidengei tietvviv Tautinėse kapinėse per Memorial Day, 
t.y. sekmadienį, gegužės men. 27 d.r I vai. popiet. Tą pačia 
dieną 4 vert, popiet Jaunimo Centre įvyks minėjimas su me*

mu-nine programa ir vakariene. Meninę programą išpildys 
zikas Darius Lapinskas ir aktorė Laima Lapinskienė.

Stalus vakarienei galima užsisakyti sekančiais telefo
nais: 776-0174, 246-2775, 434-4980.

Visuomenė kviečiama dalyvauti ir pagerbti Šiuos di
džiuosius lietuvius kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. ' y ’ ’

Komitetas Kairio-BieJinio Paminklui Statyti
fe

'L M - — . ■» ’ „ ‘ . k .. .. , ' •

<'■

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. TeL: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-3577

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-S672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

---------------——------------- ------------------..... . -.........—‘

į

TeL YArds 7-1911
k
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Chicago, HL2212 W. Cermak Roadcondition)! Mokaihę aukščiau

KOLONISTAIt namus,

Netik šaul’-ai, bet ir visa visuo- ^,na un£lenė ir pianistė Rai-

■'~;7

mus GF

AZIUOTI IS SINA Jsiems padarė -didelio įspūdžio : lerijoje-

— Sol. Birutė Dabšienė, Re-

č.us padėkojo visiems rengė
jams ir dalyviams, pakviesda-^
,mas . lankvtis. . sekmadienių po 
pietėse Lietuvio sodyboje, kur. 
galima pasižmonėti’ ir padainu'o-į 
ti. Būna paskaitos sveikatos te-į 
momis, patikrinamas kraujo?

sprendž’ant gyvenimiškas prob
lemas. - ■ ‘ r • ' f .Taivano darbų paroda

Registruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

- - * - Li „ A.

1___________________  , i
garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

Motinos diena Lietuvio sodyboje X Kirtai L
V - J 3

. .Gegužės, mėnuo.i^-seno.krikš: kė-^dėkingunaą-.programos atli 
kėiams ir paskaitė savo naujg’

1S1

Tel. VIrgimd 7:7747

7 
i

S

.pinigų kolekcijas.
P A T R I A, 

4207 So. Sacramento,

sias kainas už sidabrines monc 
žiavimą gerai pavykusiu. Vi- 7 vai. vak. Jaunimo centro «a- ^as’ Perkame pašto ženklus r

Dail. Marijos Tubelytės iš 
- f Taivano darbų paroda atidaro- 

Apskritai reikto lą;kyti šuva- ma penktadienį, gegužės 25 d.

h

■*efleraštį: M'eloms motinėlėms 
Paba’gai visusugiedoįa.giesmę' ‘ 
Marija. Marija...

Pirmininkas dr. J. Adomavi-^ i 
padėkojo visiems rengė- |

Romo Kalantos paminklo pasta
tymas, jo šventimas. ir iškilmės.

Du butai, medinis su skiepu ir ga- Quette Parke. 2 butai po 6 kambarius
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čionių katalikų pašvęstas Kris- 
6 taus Motinos fcv. Marijos gaY-‘ 

bei ir .motinai pagerbti.
Šio mėnesio 13 d. Alvude bu

vo suruošta dviejų--dimensijų 
šventė motinos pagerbimui.

Ji pradėta Jonui Ramoškai 
sugiedojus Alvudo . tradicinę 
giesmę “Apsaugok, Aukščiau
sias, tą mylimą šalį”. Dr. Jonas 
Adomavičius išsamioje prakal
boje vedama mintimi apie ne
palyginamą motinos meilę vai
kui, iškėlė motinos jiems pasi
šventimo reikšmę. Susirinkusių
jų tarpe daugiausia buvo pagy
venusių motinų ir močiučių, 
kurios rimtai klausėsi prakal
bos, o kai prelegentas iškėlė pa
garbų prisiminimą mirusiųjų 
motinų, daugelio akyse sužvilgo 
ašaros. Aatseit, motinos nepa
mirštamos.

Programą vedęs Alfas Brinką 
vaizdžiai ir subtiliai išgvildeno 
Motinos dienos prasmę. Maldos 
pradėtos sutartinai sugiedant 
giesmę “Sveika Marija, Motina t 
.Dievo”. Sugiedota ir šv. Panelės 
Marijos litanija. Ema Umbrasiū- 
nienė solo giedojo “Valdove Di
dis”. Alfonsas šidagis — “Saulė 
žemę pabučiavo”. Vincas Kulie
šius deklamavo savo kūrybos 
eilėraštį: Tremtinio laiškas mo
tinai.

Sekė pavienios dainos. Ema 
Umbrasiūnienė — Motinėle sen- 
galvele ir kt. Alf. šidagis — 
Mylėjai mane, motina, ir Mano 
motinėle. Jonas Ramoška — 
Motinėle, prikelk mane anksti
ir kt. O Antanas Kevėža pareiš- pekto ateityje
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patikrinamas kraujo! 
spaudimas ir pan. Visiems lie-, 
tuviams įėjimas laisvas. /

O. Algminienė

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

.-r--’ ?*•- ‘-r”.
(Platesni korespondencija til

po Naujienose, gegužės'22 die
nos laidoje.)

Gegužės 19 d. 8 vai. vak. šau
lių namuose buvo banketas. Sa
lė perpildyta dalyviais.

M. ir V. Momkai padainavo 
keletą arijų iš operų .ir liaudies 
dainelių. Akompanavo D. La
pinskas. Publika jiems paplojo. 1

Pamaldose ir R. Kalantos pa
minklo šventinimo. apeigose da
lyvavo 169 uniformuoti šauliai 
su 17 vėliavų. Moterų tame skai
čiuje buvo 39. -----

menė dėkinga šaulių vadovybei ' 
už šį-patriotinį darbą. Visuome
nė rems ir toliau-šaulių užmo
jus. - —Korespondentas

TRUMPAI

— Antanas Dagys iš Brighton

, monda Apeikytė birželio 3 d. 3. 
v. p. p. dalyvaus G. Puccini ope
ros “La B'oheme” pastatyme Im-

Paskutinis Keleivio 
įžanginis

(Atkelta iš 4 psl.)

algą. Drauge su juo vargau var-
muzikas Nandor Ddmokoš. B.įgus> kokius retai kas norėtų

DAR SENA KAINA
LABAI SVARUS 2 butu namas ir 

L , ‘ . .
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000-
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar

iau buku, meuinis su jiucpu u ga-i.- . .. ____ , r> ■_ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir lr trecias gražiame beismante^ Daug

Įl - = »

maculate Heart kolegijos salė
je, Los Angeles, Cal. Operetinio 
ansamblio vadovu yra vengras'

Dabšienė danuos pagrindinę Mi-} pakuti-” 
mi rolę. Režisuoja Algimantas 
Žemaitaitis-

— Antanas Vadopalas, anks-
Panko, sveikindamas Naujienas čiau gyvenęs Čikagoje ir bend- _  •'***^^. - m m • ’ - -

j 65 m. sukakties proga ir linkč- radarbiavęs daugelyje laikraš- 
ą dainas joins ilgiausių metų, pa-

Grįžusieji iš kapinių buvoja . !eidima ?20 auka’. Dė-
. - -w-. « . r-r r\ v-i zsi m *s "1 « Lc ri Ly C* ■*rvaišinami užkandžiais; Kai kas 

pasivelijo ir stipresnių gėrimų.
Ištisai dalyvaudamas suvažia

vime ir klausydamas vadovybės 
ir padalinių pranešimų, jutau, 
kad Kanados atstovai norėtų iš 
vadovybės truputį daugiau res- 

jų atžvilgiu,

kui-

:sl

Troy.
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis narnas su geležies (Hard

vertingų priedų. —
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau-

nuo potvynių, aluminum-langai, ga-
i ware) prekių krautuve. Nebrangus, lite pirkti už $41,800.

VATIKANO DELEGATO SVEIKINIMAS 
LIETUVOS ATSTOVUI

O tai primena ir kai kurias 
“Keleivio” dienas-

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

MODERNUS 15 metų mūro namas, 

so patalpa. Daug priedų. Marquette

Tiek to. Raminkimės, kad ta-’ 2951 w. 63rd St- Tel. 436-7878 
nilir^ 1 z^l 1 1 rs i’l1da buvo idealistų laikai . . .

v a • . •- X A Ikvl vl Y 15

aų, balandžio 18 d. mirė Longl adlninistracijos 
Beach, Cal., sulaukęs 82 m. am- )H.

Darbininkai stengiasi ne tik atlikti savo 
pareigas, bet daboti, kad jos būtų atlik

tos galimai saugiau ir ekonomiškiau.

IZRAELITAI DVI DIENAS BOMBARDAVO
LIBANO PALESTINIEČIUS

Traukia teisman 
Bert Lance

WASHINGTON. D C. — Ban- 
kirrnkas Bert Lance, buvęs pre
zidento Carterio pirmas biudže
to direktorius, prisukusiųjų tei
sė ų patrauktas teisman už ne
teisingas informacijas finansr 
nto’s k>ai'sim»;s. Vienas Chica
gos bankas. skoVnęs Bert Lan- 
cei stamboka sumą pinigų, pa
reiškė. kad Be-t Lance, dar ne
tapęs b'udžato
jiems te kė netikslias informa- 

Amerikos finansininkai 
šitaip neprivalo elgtis. Lance 
turės .prisiekusiems teisėjams 
aiškintis 22 klausimais.

prisiekusieji teisėjai
galės spręsti, ar jam primetami 
kaltinimai turi pagrindo. Jeigu 
B. Lance bus pripažintas kal
tas, tai tada teismas skirs ati- 
tinakamą bausmę.

$

IZRAELIS NAUDOS KARO JĖGAS SINAJAUS 
.KOLONISTAMS IŠVEŽTI

yKai prel. dr. Audrius Juozas Bačkis buvo paskirtas Vatikano 
Viešųjų Reikalų Tarybos sekretoriaus pavaduotoju, Apaštališkasis 
Delegatas Washingtone arkivysk. J. Jodot atsiuntė sveikinimo 
raštą prel. Bačkio tėvui, Lietuvos atstovui Washingtone dr. Sta
siui Bačkiui,. džiaugdamasis, kad jo sūnus buvo paskirtas svar
bioms pareigoms.’

Vatikano atstovas Washingto- ni. Juose lietuviams atstovauja
»

I

I

2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
4 J

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

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke. :

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

j

a

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio aviacija trečiadienį ir ket
virtadienį bombardavo palesti
niečių karo centrus Libane. Tre- 
čiadienio bombardavimas nebu
vo toks stiprus, bet ketvirtadie
nį Izraelio lakūnai iškėlė į pa
danges kareivines, kuriose buvo 
apmokami palestiniečiai.

Praeitą antradienį Tel Avive 
sprogo galinga bomba, užmuš- 
dama tris nieko dėtus izraelitus. 
Izraelis laikosi savo ankstyves
nio nutarimo — kirsti palestinie
čiams už kiekvieną įsibrovimą 
į Izraelio karo jėgų laikomą te
ritoriją ir padarytą žalą turtui 
ir žmonėms. Izraelio karo vado
vybė kvietė palestiniečius pasi
tarti dėl bombų sprogdinimų ir 
jų pasekmių, bet palestiniečiai 
tęsia savo darbą. Izraelio karo

1

Bando skaldyti 
demokratusI 

I 
f

i
Šį kartą ir šia paskutiniąja' 

proga “Keleivio” redakcijos ir 
s vardu telieka’ 

vi-Į 
siems ištikimiesiems šio laikraš-.’ 
io skaitytoj aims, ilgamečiams 
jo rėmėjams ir dar atskirai — Įvairi apdrauda —INSURANCE 
mūsų artimiausiems bičiuliams BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

tik nuoširdžiausiai padėkoti

WASHINGTON, D.C. — Pen
ki Kongreso atstovai demokra- 
tai pareiškė, kad’ ateinančiuose 
rinkimuose jie rems ne dabarti
nį prezidentą Carterį. bet prezi
dento pareigoms siūlys senatorių 
Edward Kennedy. Jie nurodė 
visą eilę tariamų prezidento 
Carterio padarytų klaidų. Viena 
didžiausioji buvusi ta, kad iki 
šio meto prezidentas nepasiūlė 
Kongresui svarstyti sen. Kenne
dy paruošto įstatymo projekto. 
Visiems aišku, jog tai buvusios 
pastangos suskaldyti demokra
tus ir kandidatu prezidento pa
reigoms pasiūlyti sen. Kennedy.

Netrukus senato koridoriuje 
pasirodė pats sen. Kennedy, pa-

1L L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

ne savo laiške pažymi, kad savo dr. Jonas Genys, 
naujose pareigose prel. Bačkis 
turės progos pareikšti savo di
deles proto ir širdies savybes,- 
pasišvęsdamas Šv. Sosto tar

(ALTos informacija) direktoriumi,

žiaus. Liūdėti liko žmoną, dukra 
ir kiti giminės.

— PANEVĖŽIEČIŲ POBŪ
VIS-VAKARIENĖ su šokiais bus 
gegužės 25 d. K. Aižino (buv.  ---- *—v'*t*—i
Pakšto) salėje. Kviečiami visį. Visus atsiprašome, kad ilgiau'

ci.j as.
Medalis aktoriaus
J. Wayne garbei

WASHINGTON. — Kongre
sas nusiuntė prezidentui Carte- 
riui bilių nukalti aukso medalį 
aktoriui John Wayne pagerbti. 
Bilių Senatas priėmė tik ke
lioms valandoms praėjus po to, 
kai Atstovų Rūmai jį. priėmė 
vienbalsiai. Kongresas praeityje 
yra priėmęs leidimą 83 specia-

— Juozas Palionis iš Rickfor- 
: do kartu su prenumerata at- 
, f siuntė $5 auką. Po $2 už kalen- 
; dorių atsiuntė: S.C. Bakdon iš 

Simcoe, Ont, Antanina Baltys 
ir J. N. Kinderis iš Marquette 
Parko, Kazys Balsevičius iš 
Lockporto, ir Gustavas šicas iš 
Brighton Parko'- Dėkui visoms 
ir visiems.

bostoniečiams.

i
I*

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus t**T 

iytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietovHkos spau
dos pirmūnų p_avyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį 
L_ —-----—t-------- — -------------- M— , _ _ ,
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos Hestėjimui, bet ir visos išeivijos 
: F __________„■— ■■ ■ . *_• „ *. - . * * F_ *

riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei Į26 d., Lietuvos Vyčių salėje ir

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuviu dienraštį.
su. juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu' sudaryti nenutrūk- tras gros Sandaros piknike, ku- 

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis Pyks Si sestadienj, gegužes 

kalu renesanso. ’ ? {sodelyje- Pradžia 3 vai. popiet.

-r- Šį penktadienį, gegužės
d., 7 vai. yak. Jaunimo centre 
bus Izabelės Motekaitienės dai
navimo studijas mokinių ir de- 
biutančių koncertas- Visuomenė 
kviečiama, šią studiją yra bai
gę visa eilė žinomų .solistų, ku-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
mityti ir putinti Nanilenas, attirsdd' mecenatu, kurie prisidėjo prie H* 
tinimo vajaus labai vertingomisUofMliothis naujiems įkaitytajam*.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio tr Rezidencinio riešbnSo.
4-------------------- ---- ------------ --------------—     - --------- ---------------- — -.—s — " ——— •

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^ 
lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiac 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos Ir paskirstytos rude 
triniane Naujienų piknike. _____

17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-8738, paskyrė
f-b, * - J ? ' * . _
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu

Visa* ir visus kviečiame į didžiąją talk?.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
prašom* paxtoaudotl žemiau esančiomi* atkarpoml*.

MAUJIBNCS 
I7W SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL MMi

— Kostas Venckus ir jo drkes-

rie atlieka programas.organiza
cijų renginiuose, F-kiekvienais

•metais vis papildant naujomis 
meninėmis jėgomis.

* n uitato be nflnlse preteete nve prtmsoente, teųpydaisaf laiką tr 
mtinžlnėjlac lilaidai. Priede te.

Pavardė Ir Tardo

Adresu L J*

v Užsskin- Ntųjlenas kiip domią kto — 
jt* n*nj«« skaitytoj**. Priede  doL

F*r*rdė Ir Ttrču ■■ ___

Adresu

Sponeorlaua pavardė, vardu Ir vietovė

, karia

4

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką apandą Ir Niujiemj 
pastangų, prašau jas siuntinėti ui pridedamus  doL ■’

Pavardė Ir vardai

Adresas

* Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jot

Pavardė ir vardas

Adreaas

Eavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

t drosas

, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* soslpk. 
jokių Įsipareigojimų.

♦ J ' f

Įėjimo auka $8 asmeniui. Kvie-! jGs’? tarPe SJ’vuoti negalime, 
timus užsisakyti ir stalus rezer
vuoti dienos metu tel. -925-3212, 
vakare 585-2629. Kvietimų bus 
galima gauti ir prie įėjimo.

(Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

Leidėjai įdėjo tokį prane
šimą:

Su šiuo numeriu, kaip jau
pranešta, 74 metus lankęs savo!

VAX VIU.AA vx VM WA 1 UKJ JL K. v/ A A. T ± M < •. ... rt . . . :je. Siūlyti vakarais.
prenumeratorius “Keleivis” Lai-1 
gia savo kelionę. Sustoja, nebe-!
pajėgdamas pakelti sunkios fi-|

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA

ieško pirkti namą Pilzen apylinkė-

Tel. 226-5892

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

A

DĖMESIO

STATE St., Rm. 1717. Mes kal-
925-8382. Professional Member
American Federation of Astro-
logers. (Pr-) <

— L.K.V.S. ‘"Ramovė” — Chi4 
cagos skyriaus-^ramovenai š.m. 
gegužės mėn.'28 d., pirmadienį',;
aplankys mirusių ramovėnų ka-į 
pus Lietuvių 'šv.' Kazimiero ir 
Liet. Tautinėse kapinėse. Susi-į 
rinkimo punktas—Lietuvių Šv?

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENfi -

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

.......... ' V. VALANTI NAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
, < dąrb us dirba. , . _

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
apdraudų savo nariams, f

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

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

luda — Endowment
______ _  ______ __  

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

~ SLA — apdraudžia ? ir Taupomąja aj
a . Insurance, kuri ypač nau<

1. ,. - .

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už

jaunimui, siekiančiam

. $1,000 ipdnudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA"1—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA. įsirašyti.

G|lke kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
1 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA *

■« A x ,

J savo apylinkės SLA kuopį veikėju^ jie Joms

----- 1Z3SESH'
f . New York, N. Y. 10001

’ ’ 307 W. 30th St.'*
Tel. (212) 543-2210

307 W. 30th St. l *

. ..C. .b-.

! HELP WANTED — MALE-FEMALE
- i Reikia Darbininku Ir Darbinlnkiy ■ 

Praeitų metų nuostolis! REiKAL|Ngas BARTENDER1S — ‘ 
šiemet būtų i . ,

dar didesnis. ’ ' ‘ /'-v^ a-rb-a-^te^P_art Time. Skam-

Ilgus metus garbingai kelia
vęs “Keleivis” nori garbingai at
sisveikinti ir su tais prenumera
toriais, kurie yra sumokėję pre
numeratą už ištisus metus pir
myn, todėj prašome štai- 
birželio 15 d. pranešti “Kelei
vio” _2_--2____r___________
ryti su tuo permokėtu likučiu.! 
Jei iki nurodyto termino nebus1

nansinės naštos, kuri iščiulpė, 
visas iš senų laikų turėtas at-Į 
sargas- j
buvo ypač didelis,
- , .. /t ■.

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 » .
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šiemet būtų; -L .
trinti: 247-0582 arba 247-1804.

Juozo šmotelio

ATSIMINSIU
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su.

i administracijai, ką Pada-iįj.auįa autoriaus troboje.

i Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi atea e v e i QUVUU UlVgVjOJj pXQOVUU

administracijai pranešta, laiky-j yyįfj ir knygą pasiimti. Kitui
sime, kad nuo pretenzijų atsi
sakomą ir tas likutis bus per
duotas ALS Sąjungos Lįteratū-
ros fondui planuojamoms kny
goms, žurnalui ar kitokiai lite
ratūrai leisti.

šia proga nuoširdžiai dėkoja
me visiems “Keleivio” prenu
meratoriams, rėmėjams, redak
toriams ir bendradarbiams.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS CENTRO 

KOMITETAS

gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus < adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.
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A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S9th Street 
Tel. REpublic 7-1941

•v.,

i

Siuntmiai t lietuvi
ir kitus kraštus

f. NEDZINSKAS, 40« Ardm Av. 
ChiciGo, III. «*3X T«L YA 7-5910 
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nybai.
IEŠKO INFORMACIJŲ 

APIE. LIETUVĄ
- Daugelis studentų, moksleivių
ir kitų dažnai: raštuir.telefpnais
kreipiasi į” Amerikos Lietuvių 
Tarybos centrinę įstaigą, ieško-
darni informacijų apie Lietuvą. 
Jiems vis nusiunčiama parinktų
spausdinių.Pvz., paskutiniu lai-' lių aukso medalių, kuriais siekė PREMJERAS BAZARGAN REIKALAUJA

Vėltou

ii

ku tuo reikalu kreipėsi Rosary
kolegija, Grand Rapids miesto
biblioteka, studiją rašantis Chi-
cagos universiteto;. doktorantas

pagerbti George Washingtoną, 
Andrew Jackson, Walt Disney...

J. Wayne, 72 metų amžiaus,
AMNESTIJOS VISAM IRANU!

Peter B. Brown, Philadelphijoje
gyvenanti moksleivė Ph. Sau-
darg ir kt. - ii

Iškilus klausimui apie žydų 
likimą Lietuvoje, net iš Bostono
dienraščio “Christian Science 
Mohitbri’ .
kreipėsi į ĄLTą ir ilgesniame

redakciją telefonu

pasikalbėjime- gavo gausiai duo
menų < iš. 5 ĄLTps;. informacijos 
SredėjloŲ; \ " U VW" .

< " .DOMISI SADŪNAITĖS
' J J/fŲ; PLIKIMU ’

»>

vaidinęs 200-ityję filmų, pripa
žintas geriausiu 'aktoriumi, da
bar sergą vėžiu.

Kyla morgičiy
nuošimčiai ‘

CHICAGO. Keli dideli Chi-
cagos bankai' ir kai kurios tau-
pymo- ir skolinimo' bendrovės
praeitą •_ ‘ trečiadienį5 - patylomis 

j ... - ■» »■> * to~Į. - r _ -. . ■ y..

PATARIA BAIGTI ŽUDYNES IR VISIEMS IMTIS 
į' : ..ĘĄS.DJĘNINIO NAUDINGO DABjŲO 

■TEHERANAS, Iranas. — Ira-=
premjeras Bazarganas ket-|

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

M. Ž I M K U 1 
Nctary Pubita 

INCOME TAX SIKVICE 
42S9 S. KteRtoVME. T*L 154-74M

i

kuriuos paskiria

MAJORE j. BYRNE 
VISKĄ PERTVARKO

CHICAGO. — Chicago miesto 
kolegijos (City Colleges) turi 
septynis kuratorius, globėjus 
(trustees),
miesto galva (meras) ir patvir
tina Miesto taryba trijų metų 
terminui.

Naujoji galva (majore Byme) 
greitai pastebėjo, kad iš visų 
septynių kuratorių tik vienas 
tebeina savo terminą, o visi kiti
jau perbuvę savo ttejų inetų 
terminą, o vienas užsilikęs nuo 
1971 metų paskyrimo. Richard 
Daley pasenęs to nepastebėjo, 
o Bilandic nepaisė. Bet dabar 
nauja majore žada visą klausi
mą deramai išaiškinti.

/Įp - - -r ’ i.

naktį žibpsoT (Naginės) '
• Dieną kaulus nešioja, c

• Pd žemėm balti geidžią 
gieda? (Noragas po žemo)

Virusas gali sukelti 
cukrinę ligą

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos gydytojai, bandydami nu
statyti v«lkų cukrinės ligos — 
diabete priežastis, išaiškino, kad 
iki šij meto nežinomas virusas 
gali būti cukrinės ligos priežas
tis. Ligi šiol geria-'..ej' šios ligos 
specialistai m-.ė, xad pakaitos 
žmogaus organizme sukeli= 

r ūo, 
įsigalėjęs

jėgoms įsakyta išnaikinti pales- šiaušė apie kitų Kongreso at-
tiniečių centrus, pasiruošusius st0Vų padarytus pareiškimus, 
kenkti Izraeliui. , . .

- V JL A •* V-- A A »*-»■

Libano palestiriieciai-'paskeibėę kandidatuoti prezidento parei-
kenkti Izraeliui. pasakė, kad jis, visai nesirengia

-S

kad Izraelio aviacija, bombar-
‘ duodama palestiniečius, užmušė

20 žmonių ir didoką skaičių su- įarterį.' Politikai tuo netiki ir 
žeidė.

goms Jis pareiškė, kad jis yra 
pasiryžęs balsuoti už prezidentą

į>
’■2Kanados premjeras 

atleis dykaduonius
JASPER. Alberta. — Naujai 

išrinktas premjeras Joe Clark 
pareiškė, kad pirmas jo žingsnis 
turės būti — atleisti dykaduo
nius. Dąbatriniu metu įvairiose 
valstybės įstaigose yra apie. 60

no 5 
virtadienį kreipėsi į visus kraš
to’ gyventojus ir valdovus duoti 
Iranui plačią amnestiją. Bazar- 
ganas yra įsitikinęs, kad vieni 
kitiems turi dovanoti padary
tus nusikaltimus, baigti kerštą 
ir visiems grįžti prie produkty
vaus kasdieninio darbo. Jeigu!

_4.£k" 

kad
tvirtina, kad sen. Kennedy žen- 

Pranešimas iš Sinajaus sako, §ia pirm4 žingsnį nominacijai 
gauti.

rinę ligą, bet dabar p+ 
tam tikras virusą., 
žmogaus kūne, sukelia šią ligą.

t' . -V?

Teks nustatyti,-ar tas pats vi
rusas kelia cukrinę ir suaugu-

kad ketvirtadienį kilo rimtas 
konfliktas tarp Izraelio karo va-i 
dovybės ir pietų Sinajaus ryti-] 
niame pakraštyje, prieš 10 metų 

siems. Gydytojai žino, kad jų įsteigtoje Izraelio kolonijoje. Iz-
1

T 

s

United Airlines 
nori atsigauti

CHICAGO, Ill. — United Air
lines bendrovė, streikuojančių 
tarnautojų nusilpninta, rengiasi 
sumažinti skridimo kainas, kad 
galėtų atsigauti. Kokiai sumai 
kelionių kainos bus sumažintos, 
tuo tarpu dar nežinoma, bet 
bendrovės vadovybė, norėdama 
pastatyti ant kojų susilpnintą 
bendrovę, imsis priemonių fi
nansiniai sustiprėti.

nuošįmčius už paskolas mbrgi- 
čiaipš (ipotekoms) pakėlė iš 
IOV2 iki 10%- Tie bankai yra: 
BelK ' Federed<-’’Saviri^sL ■> Home 
Federal, Northwest Federal ir

cianus, (ipotekoms) pakėlė iš iraniečiai ir toliau vieni kitiems: tūkst. dykaduonių, kurie nieko 
keršys už praeities ir šių dienų! naudingo nedirba, bet iš valsty-

.sraelio karo jėgos, perdavusios 
Egipto karo jėgoms visą eilę 
pietų Sinajaus vietovių, negalė
jo perduoti prieš 10 metų įsteig
tos kolonijos. Prieš 10 metų Iz
raelis praplėšė šimtmečius sto
vėjusius Sinajaus dirvonus, pra
gręžę šulinius, pravedė vanden
tiekį ir įkūrė derlingą ir tvar
kingą koloniją. Augo įvairiau
sios daržovės, javai, dobilai ir 
vaisiai. Kolonistai-sukūrė šei
mas ir augino vaikus, pratinda
mi juos prie darbo. Kitos Izrae
lio kolonijos pakluso ir išvažia
vo. bet viena atsisakė.

Izraelio' kariai buvo labai ne
malonioje padėtyje. kai nepajė
gė šio klausimo išspręsti. Egip
tiečiai nenorėjo kištis Į konflik- 

i tą, nes susitarimas įpareigoja 
izraelitus atiduoti tvarkingai vi
sas Sinajaus vietoves. Izraelio 
karo vadai atsiprašė Egipto ka
riuomenės atstovų ir paprašė 
duoti Izraeliui tris dienas vieto- 
vei perduoti Egipto atstovai 
pasirašė naują dokumentą ir su
tiko duoti izraelitams trisypra- 
šornas drenas.

Tuojau prie -fcalno i pašlaitėje 
esančios Izraelio kolonijos ’atsi
rado, didesnis Izraelio kariuome
nės dalinys ir apsupo visą kolo
niją.* Laidotose^dirbęštoms^ įsa
kyta grįžti namę, Izraelio kariai 
sukvietė visus^Įfolonvislus, papa
sakojo sūstarimą ir IzraeUo vy* __, . -yy :_

* kė apsvarstyti klausimą ir be

laukia didelis darbas ir ilgos va
landos tyrinėjimams, bet jie yra 
įsitikinę, kad jiems pavyks ras
ti priemonės tam nematomam 
virusui išaiškinti. Jeigu bus pa
tvirtinta. kad tikrai virusas kelia 
cukrinę, tai bus surastos- prie
monės nuo jo apsisaugoti. Dau
gelis sergančių taps sveiki.

Beit * Federal.- Savings, Home
- .’A , -v- *l ir klaidas, tai žudynės niekad ne- bės iždo ima pinigus, 

pasibaigs, ir naudingo darbo 
niekas nepradės. Bazarganas 
prašo visus imtis ir tęsti žino-

Clark yra įsitikinęs, kad kiek
vienas turi ne tik sau duoną už
sidirbti, •* bet ir dirbti kraštui 
naudingą darbą. 39 metų prem
jeras mano, kad toks didelis 
valstybės tarnautojų skaičius

. - 4 t vu.vi.ax. •

- ii Britanijoje. Keston kolegi jjnį.^y, Federal

nį biuįetęųį, .^ūrio Nr,’3 įsidėjo 
platesnį aprašymą, apie N. Sa- 
dūriditę, o taip pat. ir jos bei 
Viktoro P’etkaus nuotrauką

- VEIKLUS PABALTIEČIŲ
' r KOMITETAS

Bendras amerikiečių pabaltie
čių komitetas yra išvystęs ener
gingą veiklą. Daromos pastan
gos, kad kongrese praeitų rėzo-

.ja leidžia spausdintą ihformacį-

platesnį aprašymą apie N. Sa-
Jei dabartinė. * padėtis tęsis, ’* ** i i __ . ■ * v * t _ • — -skolintojai, gali lauktis kad: lie-

pos pradžioj e bus 11. nuošimčių,
paskelbė Sun-Times gegužės 24 
dienos laidoje. . - -

mą darbą. Jeigu visi politikuos, 
ruoš naujus planus ir keršys 
vieni kitiems, tai kraštas smuks

■įlt
ii
ii

ir maisto bus dar mažiau. Visi | kenkia valstybei ir visiems ka-
1

Iisuprato, kad premjero žodžiai 
buvo nukreipti į mulą Chomei- 
ni, kuris sukėlė dabartinį maiš
tą, išžudė buvusius karo vadus, 
išardė naftos pramonę, viėnin-

nadiečiams.
Chicdgon atvyko 
Gintaras Karosas

Praeitą ketvirtadienį Chica- 
gon’atvažiavo Gintaras Karosas, 

Sučijr^lwri&fe>rĄotų" JAVl visą laiką pašvęsdamas įvai-

Susitarė su britais 
dėl Rodezijos

LONDONAS, Anglija. — Sek
retorius Vance, tris dienas pra
leidęs Londone, ilgai tarėsi ir 
aiškinosi įvairius Afrikos reika-j 
lūs. Vance džiaugiasi, kad jam I 
pavyko susitarti dėl bendros' 
politikos Rodezijos, Namibijos)

Mp p«t darom! vertimi, tisinių 
i&vietimai. pildomi pilietybės pn- 

žymel ir klioki Menkei.
I&vietimtl. rtldomi pUtetyhėa prt-

BESTTHINGSIN LIFE |
jall Frw»k Zipelle
QD»1A W.YSfh St

GA 4-U54

nan mm

IMItUKt 't

§

State Farm Life Insurance Comoany į
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.

ADVOKATAS

JI Į

i 
■
& ;

vyriausybę Baltijos valstybių 
klausimą kelti Madrido konfe
rencijoje. Tuo reikalu jau yra 
pasiūlytos kongresmanų Annun-
zio, Derwinskio ir kitų rezoliu
cijos. Lietuviai skatinami rašyti

riems lietuviškiems reikalams. 
Jis yra apsistojęs jėzuitų na
muose. Chicagoje rengiasi pa
būti vieną savaitę, o vėliau va
žiuos į Pittsburghą ir Washing- 
toną

CHARLES P. KAL & Assoclttet ' 1

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM’ Tablets are 

50% stronger than Doan's. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to Thieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles foosen—ytxrcan move we 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 4
Tablets Take only at dueClttV

L * ixj'•'m
Tiug r

No. 79-< f
K

2649 West 63rd Street,
Te|. 776-5162

rus. šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė Teiki* jau daugiau kaip

Trečiadieniais iš anksto surita-

Kastine tcikk jau uuu*«u '“’Li:
40 metų, patarnaudama klientam*. Jį

_______________ —

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Forest, HU išnuomojamas 3Riv»r Foretf, III-, isnumnojanuw y 
kambarių būtis Teirautis 'tH.- 771- 
8295. *' ’ T i

- ■ . T1 -

Išnuomojamas S kambarly būtAS^^
šilima Brighton Parke, 2456 W. 48th 

tukas suaugusiam vynu arta n
t bu
rnoto-

r*

d

i% I

-^NAWliNOS, CHICAGO I, IU. Thureday, May H W7>

by , - J
:y :̂i
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kongresmanams laiškus tuo rei
kalu.

Be to, Bendras amerikiečių 
pabaltiečių komitetas nori pa-
siekti^ kad ir Kinija padarytų 
pareiškimą Baltijos valstybių

_ * « « ♦ > -- A _____ Tlaisvės klausimu. Komiteto rei
kalų vedėjas John Bolstein daž
nai kontaktuoja kongreso narius 
bei kitas Washingtono įstaigas. 
Komiteto posėdžiai daromi daž-
r-11-- ri n. * ... Ji-'t-1 <

K ALENBOtttUS

Gegužės 25: Beda, Grigalius, 
Jovilė, Mylusė, Almantas, Valas.

\ ą f J ’ •> ♦ '•fir**' ’“** * .

Saulė teka 5:06,-leidžiasi 1:13.

Otis vėjuotas, vėsus, Ūf.

f" '

telę. nešusią pinigus iždui ir 
kraštui. Prieš prašymą skelbti 
amnestiją, savo susirūpinimą 
Bazarganas išdėstė mulai Cho- 
meini ir kariuomenės vadams.

GAMINA MAŽIAU 
DEGALŲ

Premjeras labai susirūpinęs

Irane bandys suvaldyti
• kraštutinius
TEHERANAS, Iranas. — Ira

no premjerui labiausiai rūpi 
rasti būdus, kaip suvaldyti pa
čius dešiniuosius ir pačius kai
riuosius kraštutinius elementus. 
Jam gali padėti tiktai Irano 
kariai.

Mula Chomeini labai nepaten
kintas premjero Bazargano pa- 

! am
nestiją. Mula nori teisti dar dau
gelį buvusių krašte pareigūnų. 
Jiff bijo šacho šalininkų keršto. 
Dabartiniu metu mula yra pats 
žiauriausias valdytojas.

naftos pramonės visišku išardy- j Siūlymu paskelbti visiems— Leista bankams nustatyti 
duodamų paskolų nuošimčius. I mu, Darbininkai, grįžo į darbą,

ir kitų pietų Afrikos reikalų, j 
Manoma, kad abi vyriausybės 
rems naujai išrinktą Rodezijos 
premjerą.

Apkaltino banko 
pareigūnus

CHICAGO. — Du buvę trust 
pareigūnai Continental banke'— 
Gaylord Nance. 58 m., ir Rich
ard Fogle, 46 m:, federalinio 
grand jury apkaltinti nelegaliai 
panaudoję banko fondus pirkti 
ir parduoti naftos ir dujų vers
mes savo asmeniškai naudai.

(S
£
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Chicagos Universitetas pa-
gerbė R. McNamara, buvusį 
karo sekretorių, .Jis vadova
vo Fopdo -bendrovei, p . vė-„
Jiau tvarkė sudėtingus -ką-.

bet naftos dr gerų degalų nega-
mina. Nųo^ sausio" pradžios Irano
naftos ąjramoue pajėgia pasiga-1 
minti nŠftos'Į^ktai virtuvių pe- 
čiams, ilgite mašinoms. Irano
minti naftos'taktai virtuvių pe- 
čiams, ilgite mašinoms. Irano 
iždasneturit Jokių pajamų.

—^jrti^na, kad artėjančių 
švenčių.'rnoįu 'Illinois Valstijoje 
bus pikąhkaųiai gJfeoMnoj bet
patanafbĮjkjshftns'taupyti.

Jtakos 
„ p^cįo0? bet ta 
tiktaflKžibule. Provin

cijose centrine polięįją neturi 
įtakos, _ _ . .

Afgan’stjfmr ffefe 
įtaką^rrą

ra. . 4

didelės įtakos

— Tiktai •. modernios ^priemo- 
. nės gali- <ttk$l>«i.-iB.USistyti žmo-

. rp 4«paitam«ito Fęikajua,įrs įgaus Ug<;*r Mfwtff’ilsvq\.*s

. •" i -.

Salvadore paskelbtas 
karo stovis

-■SAN SALVADOR, EI Salva- 
Salvadoro vyriausybėdor.

paskelbė karo stovį, nes kitaip 
* . • « . w . »_ e e J _ _ 1Xhegali suvaldyti ginkluotų maiš
tininkų* GinHuotf. s vyrai jau 
buvo'įsistiprinę trijose ambasa
dose-if reikalavo stambių sumų 
pinigų* Sostinės- policija nega-
Įėjo Tų'suvaldyti. Manoma, ka- 
ro 'stovio įstatymai ‘ jiems padės.

i-rįH-Vakretijos teisirrinkai gegu
žės' 22' dreti paminėjo Vokietijos, 
Jjiip taiąinėe • valatybėa, -sukaktį.

BKKT LANCE
Director, B*re«w •! tW

Bert Lance, buvęs biudžeto 
direktorius, turės teismui 
aiškintis dėl padarytų 

22 •nusikaltimų bankų 
praktikes srity j

" t?: '.-t-' '

nės dalinys ir apsupo visą kolo-

sukvietė visus^ kolonistus, papa-

' riausybės įtarimą. Kariai įsa-

į atidėliojimo pasiruošti tvarkin- 
> gai apleisti koloniją. Kolonistų

tarpe "kilo ’garsiausi protestai. 
Jie’šūkavo pnds IzratHib karo 
vadd'iA'b^HrJ’ * -Blo-
giatfeiaf^kad ^t^ėslfa^o^prerhje-

įfcį*

Jiedu dirbdami banke buvo 
pareigūnais Arrow Oil of Okla
homa ir Toxoil of Texas kom
panijose. . nu-Tė 'darni nuošim
čius.

. nuslėgdami 
jmus kompanijose. .

ro Begmo vadovaujamos parti
jos naruti, nenorėjusieji išsi
kraustyti. . Į pavakarę atvyko 
daugiau Izraelio ■ karių, kurie 
yra pasiryžę- pavartoti jėgą. 
Pranešta, kad atvažiuoja Izrae-
lio sunkyežirma^' kate poįcija, 

čius Izraeitfr- kolonistus' ir Jšveš
kuri sudės’toisus. prot^tųOjan-

Į Izraelį,- O'Črffn kohrnŲsL Šveiką 
ir nesųžffttitą. f atiduos, e^'ptto- 
čiams. . ............................:;r:’•' A ’ m

. Izraelio-vyriausybė 
ryžusi iki raidei pilJyai UuKOS 
sutirtufti* Egipiif; 'jo*
kiai t gp^w/ųUrties
la^ž

.-rw:
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ST. CATHARINES,’Ont.- -f 1] duris, vidun įėjo ®fcvD Vaiče-j
už kitų ,

Everesto kalnas

pripažįsta- darbo pasidalinimo

šešis kariškus šautuvus, 500 ko-1 viršininkas Muchin, vienas ne- kius dirbti išdavikišką darbą _______ . .v -t -j- _—.

r

Minėjimo

r

STONIO, ANDRIUŠKEVIČIAUS ~ septynerių ii 

ANTANO KALINAUSKO — 
trečiųjų metų herojiškos mirties sukakties

j buvo: “Nuo kada ^vadovauji 
• prieštarybinei veiklai?” Kens- 
į tavičius atsakė: “Jokiai veiklai

S KALANTA

Barzdukas puoselėja 
į.įiianarehizmą, bei slepiasi

J. 1ARAPNICKA3

Apie kelionės įspūdžius Vancouver, B.C
-- t r r -- ~ "T* t* J;T

Vancouverį išvykau š.m. balan
džio 9 d lėktuvu ir grįžau ba* 
landž o 23 dieną. Seniai norėjau 
vykti j Vancouverį ir aplankyti 
žymi o patrioto lietuvio, buvu
sio 194Q-41 m. sukilimo prieš 
Lietuvos okupantą organizato- 
riaus Mažeikių apskr. Antano 
Kf nsiav’č aus.

Kadangi A. Kenstavičiaus įga- 
bosimu K.azį Venckų paskyrė

kauskas (buvęs Mažeikių mies
to batsiuvys) ir tuojau atrėmęs 
pistoletą į krūtinę suriko: “Ran
kas aukštyn!” . Po Vaičekausko 
milicijos uniformoje įėjo Čai- 
kauskas, kilęs iš Leckavos (ten 
buvo rusų rezervas). Vėliau du 
rusai aviacijos karininkai. Vai
čekauskas pirmiausiai suriko; 
“Kur ginklas?” Visi NKVD ir 
milicija padarė smulkią kratą,

vyrieusiu sukiFmo organizato-• bet ginklo nerado. Kratos metu 
riumi Ylakhj valsčiuje, K. Venc-| plėšė popierius nuo sienų, kratė 
kus pasirinko padėjėju mane ir lovą, pagalves, draskė čiužinius, 
davė priesaiką už išdavimą pa- ardė dėžes ir pan. Nei ginklo 
slapčių būti nužudytam. (Kazys nei atsišauk;mo neradę, paėmė 
Venckus antru kartu sovietams Aukštesniosios policijos baigi- 
okupavus Lietuvą liko Lietuvo- mo ženklą, atsargos karininko 
je ir kovodamas su savo suor- ženklą, šaulių Sąjungos ženklą, 
ganizuotu partizanų būriu žuvo Klaipėdos krašto atidavimo me- 
didvyrio mirtimi. Iš A. Kensta-i dalį ir už nuopelnus Lietuvai 
vičiaus turiu leidimą skelbti vie-: 10 metų sukakties proga medalį, 
šai jo pavardę.) ; Be to, iš albumo išėmė Vlado

j Pūtvio fotografiją ir keletą iš 
A. Kenstavičius sovietams; kariuomenės ir

okupavus Lietuvą, buvo Mazei-Į^ NKVD_tas Vaičekauskas A. 
kiuose šaulių dalinio vadu. So-, Kenstavičiui įsakė apsivilkti 
vietams okupavus Lietuvą, pir-; pranešėj kad už 15 mi.
miausiai (neminint Lietuvos ka--u,.u eitį . Mažeikių NK. 
nuomenės) buvo nuginkluoti ištaiga, primindamas jokių 
šauliai. A. Kenstavičius, nujaus- da.ktų neimt- 
damas, kad karas gali įvykti)
tarp vokiečių ir sovietų, ėmėsi! Kenstavičių į NKVD būstinę 
pagrindinės atsakomybės: pade- Į lydėjo ginkluoti Vaičekauskas, 
dant ištikimiems draugams, nu-1 Čaikauskas ir du aviacijos kari- 
slepia perduodamus ginklus — j minkai. Už stalo sėdėjo NKVD

Draugas dabar.labai njėgsta 
rašyti apie "teroristus”, bet sa-( 
vo puslapiuose globoja, anar- 

; chistus, nepripažįstančius visuo- 
■ meninės bei politinės santvar- į 
į kJš,' o tik hegemoniją, išplau- 
1 kiančiu iš frontininkų.
•> Visi vadistinių užmačių “de- 
mokrafai” savo polemikose bei 

.-išpuoliuose mėgsta naudoti 3, 
i paragrafų argumentus-pirmas. | 
j antras trečias . . . Deja, jie juos: 
.neparemia duomenimis, o tik-!
tai retorika bei propaganda.’ 
Ypatingai tai ryšku Stasio Barz-i 
dūko poleminiuose raštuose- Ta- i 
čiku jis, skaičiuodamas vienas,' 
du, tys-neina pirmyn, bet žings-;

;niuoja du žingsnius atgal ar 
kurį nors šoną, o tik trečią eina ■ 
pirmyn, įtraukdamas į anar-į 

jehistinį judėjimą daugiau pase-' 
įkėjų- j
r i

j Draugo 120 nr. yra atspaus- 
jdintas jo anarchistinio pobūdžio 
į rašinys “Bendriniu darbu ir 
tarpusavio susipratimu besirū
pinant dėl VLIKo 1979 metų

i

bet turėsi dirbti Tarybų valdžiai prie 224 kameros brutališkai, deklaracijos”. Jame pagaliau jis 
ir slaptai duosi pranešimus, jei 
ką sužinosi apie Tarybų val
džios priešus. Kenstavičius pa
reiškė: “Tokiai veiklai neturiu 
patyrimo”. Kenstavičiui atsisa-

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 ruošiamo

lyg gyvulį, įstūmė į ją.
Kamera buvo 8-niems žmo-!Prlncipg:

“Reikėtų palikti teisę ir laisvę; 
kiekvienam veiksniui veikti pa-J 
gal jų prigimtį, esmę, paskirtį, 
nuostatus ir jų kompetetingų! 
organų nutarimus. Ne politika, i 
bet Lietuvos laisvinimas juk tu-J 
ri būti kiekvieno lietuvio' pareigai 
bei uždavinys.”

Barzdukas, davęs žingsnį įJ 
šoną antrame paragrafe, trečia
me nori atsigriebti, siūlydamas 
VLIKUI nevadovauti, o tik ko
ordinuoti, žinoma, vadovavimą i 
paliekant frontininkams:

' ' . Į
“Pagaliau, trečia, reikia veng

ti mūsų veiksnių gradacijos, kur 
vieni privalo tariamai vadovau
ti, o kiti tariamai klausyti. Tu
rimomis sąlygomis tai: neįma
noma ir nerealu. VLIKui reikė
tų tenkintis ir rūpintis ne vado
vavimu, bet visų veiksnių dar
bų sutartiniu planavimu, derini
mu ir tarpusavio paramos ieš-j 
kojimu-

Viešai atsiliepdami dėl dekla
racijos, taip pat viešai siekia
me, kad mūsų balsas prisidėtų 
prie seniai laukiamos bendros 
kalbos ir bendrųjų darbų sėk
mės. Tad nuoširdžiai pritariame 

• deklaracijos pareiškimui: “Mes 
sieksime visų lietuviškų veiks
nių nuoširdaus sutarimo, vienin
go ir koordinuoto darbo”. Jei 
VLIKo naujoji valdyba, kuo re
aliausiai atsižvelgdama į išeivi
jos lietuvių šių laikų gyvenimo 
raidą, tai įgyvendihš, ji daug 
prisidės prie lietuviškųjų reikaj 
lų ir bendros kovos sustiprin- 
mū.*

Tą Barzdiiko rastą pasirašė 
Mėnfikaš Brazaitis, Ahiahas 
Butkus, Bėimundas Kudukis, 
Milda Lenkauskienė, Jurgis Mal-

nėms, bet prie liaudies-darbinin- 
kų valdžios ten buvo 27 kaliniai: 
Visi kaliniai per tardymus buvo 
žiauriai sumušti, vos galėjo pa
vaikščioti, ir dieną-naktį buvo 
dejavimai nuo skausmų. Kali
niai, grįžę . iš tardymų sumušti, 
nieko nekalbėjo, tik dejavo iš 
skausmo, nes .žinojo, kad kalė
jimo kameroje yra NKVD agen
tas Sprindys, kuris dienos me
tu irgi buvo vedamas “tardy
mui”. Be to, Kenstavičius buvo 
perspėtas kap. Ivanausko (jau 
miręs) saugotis šių išdavikų ka
linių: Damulio, Beko, Sprindžio 
ir žydo buhelterio (jo pavar
dės nebeprisimenu), tarnavusio 
Aukštojoje Panemunėje, žydų 
tautybės kirpėjas trumpai nu
kirpo plaukus, c/kitas žydas nu
fotografavo iš kelių'pusių.

prieš savo brolius, 1941 m. gegu
žės 2 d. 10 vai. naktį buvo iš
vežtas į Šiaulius, į sunkių darbų 
kalėjimą, bet ten nesant vietos 
išvežė i Kauna. W v

Kaune Vytauto prospektu va
rant i NKVD rūmus, A. Kens
tavičių pastebėjo sesuo Genė, 
kuri vvko i darba. Praeidami 
vienas pro kitą pakėlė rankas. 
(Tada ir kitiems namiškiams 
buvo žinoma, kur jis randasi.)

Iš NKVD su kitu areštuotu iš 
Mažeikiu (A.Š.) susodino į deng
tą sunkvežimį, vadinamą .JĮŽa- 
lioji girelė”, ir nuvežė į Kauno 
sunkių darbų kalėjimą. Ten ka
lėjimo kieme pasitiko ruda 
kurpke apsivilkęs žydų tautybės 
NKVD-tas ir įvedė Į raštinę at
likti formalumus patalpinti į 
kalėjimą.

Kalėjime dar du žydų tauty- 
■ bės NKVD tai smuikai apklau- 
: sinėjo iš kur k'ięs. kitas NKVD

vos šovinių ir tris pistoletus. į pažįstamas civilis ir NKVD uni-
1940 m. rugsėjo mėnesį Kens- j formoje Vaičekauskas (buvęs 

tavičius pradeda organizuoti tre- j Mažeikiuose 1 a i k rodininkas), 
jukes iš ištikimų patriotų lietu-'Rusas Muchin paklausė, ar A. 
vių Mažeikių apskrityje. Vėliau į Kenstavičius kalba rusiškai, 
išplečia veiklą po valsčius Jam teigiamai atsakius, NKVD 
Tirkšliuose, Ylakiuose, Židikuo-, pasakė Vaičekauskui išeiti.
se. Laižuvoje, Dapšių kaime} Pirmas Muchino klausimas 
ir dar kitur.

A. Kenstavičius. būdamas di-į 
delis patriotas ir šaulių or gani-j . .
žarijos veikėjas, sovietams buvo [ nepriklausau Rusų NKVD-ta 
nepatikimas, todėl buvo pašalto-IPafodė keletą atsišaukimų, bet 
tas iš darbo Mažeikiu muitinėje.'A. Kenstavičius pareiškė p.rmą

Pašalinus iš darbo, buvo Ki-1 ksrt5- mat«s' ir tokill at^ki- 
p5amas gerų prietelių ir teko 
kaitalioti gyvenamą vietą. Vė
liau, vienminčiams padedant, 
gavo knygvedzio darbą Dauba
rių plytinėje. Namuose nenak- 
vodavo ir savaitgaliais kas ant- į vėl tardymas ir vėl mušimas, 
rą savaitę parvykdavo į namus į Vėliau pašaukė milicininką, da- 
pasikeisti baltinius ir vėl dingti i vė progos nusiplauti sukruvintą 
vis į naują vietą nakvynei. - veidą ir nuvedė į miesto kalė-

1941 m. balandžio 2'8 d., apie; jimą. Po paros bėl buvo nuves-
11 vai. naktį dviračiu parvažia-} tas į NKVD būstinę, kur rado j surašė kokius daiktus turi, kiek 
vus pas savo šeimą Į Mažeikių į tuos pačius NKVD tardytojus., pinigu, pašaukė lietuviškai kal- 
miestą, švintant Kenstavičius NKVD tuojau pasiūlė visokias'barti kalėjimo prižiūrėtoją, ku- 
išgirdo smarkų balsą “Atidaryk privilegijas, gerą tarnybą Ma- ris vedė laiptais aukštyn pro ke- 
duris, čia milicija!” Atidarius žeikiūose. Girdi, būsi laisvas, lias geležines duris ir privedęs

bid nešąs skaitęs. Tada ab'U 
NKVD puolė Kėnštėvičių muš
ti; .spardyti, kol jis neteko są- 

’ monėš.
Kenstavičiui atgavus sąmonę.

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

skirtas įvadinis žodis — Ig. Serapinas

3. MONTAŽAS - KANČIA PRIE BALTIJOS
Sudarė ir paruošė Dain. Būrelio vadovė T. Serapinienė 

Atlieka — Dainininkų Būrelis
Dainas arhi’dnika palydi — Koštai Venckus

4. Lietuvos Himnas
5. Minėjimo uždarymas — Apyl. pirm. J. Bagdžius-

DAINININKŲ BŪRELIO NARIAI:
7- Izabelė Pocienė
8. Pranutė Prankienė
9. Stepas Rudokas

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

Būnant kalėjime' ketvirtą die-1 
na, nakties metu apie 1-2 vai. Į 
Kenstavičių pakėlė iš miego ir 
nuvedė pas tardytoją vyr. leite
nantą (rusų tautybės). Tardy
tojas tuojau paklausė “Ar pa
žįsti O. Žadvydą? Kodėl laikai 
Vlado Pūtvio nuotrauką ir ko
dėl priklausai šaulių organiza
cijai? Koks organizacijos tiks
las?” Po šio tardymo nemušė ir 
vėl grąžino į kamerą.

Sekančią naktį vėl tardymas. 
Tardė tas pats vyt. leitėnėntas 
rusas. Klausinėjo: “Kokie tavo 
draugai yra Mažeikių apskri
tyje?” Kenstavičius, norėdamas 
Tgiau užtęsti bylą, pristatė bu
vusį komunistą Olsoną iš Titkš* 
lių miesto,- kuria pats ■ steigiant 
profesinę sąjungą Daubarių ply
tinėje taip pasakė: /‘Esu senas 
komunistas, be to, priklausiau 
Pavasarininkams if kaulių ■Są- 
iiifigai”. Antrą' pristatė Joną 
Karpį, kuris 19Į9 m. buvo rau
donarmietis ir iŠ tų laikų te
besąs komunistas iki šių laikų.

1. Pranas Beinoras
2. Filina Braunienė
3. Ona Burneikienė
4. Antanas Marina •
5 Klemensas Martink us
6. Julija Paškevičienė

skis ir Algirdas Našvytis. Jie į pestingai- 
turėtų žinoti labai sena lietuviu 
patarlė:

Nemokyk mokyto, nes su
gadinsi . . .

Atrodo, kad minimi ir Drau
gas to siekia. Dar iki šiol veiks
nių deklaracijos nebuvo kriti
kuojamos. Kyla klausimas: kas 
juos įgaliojo ir iš kur eina ta 
koordinacija?

K, Petfokaitis

- ŽMOGAUS

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

POETAI, IEŠKOJĘ 
NAUJŲ FORMŲ

maironinės kartos Lietu-

Be to, dar tris asmenis, pana
šius į komunistus.

(Bus daugiau)

. WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME .

METHODS HAVE PROGRESSED DRAMATICALLY WITH 
AGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAVE 
PRODUCTS PROVIDE THESE COLORFUL GLIMPSES 

INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAY.

SN THE COLONIAL HOME, FOOD WAS 

PREPARED IN THE FIREPLACE. 
•SOMETIMES A "TURNSPIT bOG"WAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT. 
THE DOGS WERE TRAINED TO WALK 
ON A TREADMILL WHICH 
WAS RIGGED TO TURN/ ifr 

THE SPIT.

T4
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oilstoves
RESEMBLED
LARGE

Tfie Mferowm Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING...

m THE OLD west SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUTOFAWAGON 
...THE "CHUCK WAGON." THIS 
TRAVELING KITCHEN OF CATTLE DRIVE 
FAME WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

Mooo AND COAL
BURNING -STOVES 
CAME INTO USE
IN THE 1800‘S.

THE first y

LAMP3.

@A$ STOVĖS 

Werl sum to 
GW N ACCEPTANCE.
LEPINAU 100 
COOKS USEO GAS 
IN 1859.

ciA«SisA 
lAzt Electric 
STOVE.

KJOW WILL COOKING BE DONE IN THE YEM 2080!
THE POSSIBILITIES 1EEM ENDLESS...

T n SB
1j 11 Či0—3 /

PASSBOOK! 
SAVINGS... 
the best way to ularty!

UOOAY COMBINATION MlCROvJAXE 
RANGES COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITY: (iKONVENT/ONAL 
Electric heat for baking and 
BROWNING; (2) M’CROHAVE ONLY — 
FOR THE MOST SPEED; ftlMKROwAVE 
SPEED and conventional browning.

Caap«uadad>

OUR SAVINOS 
‘ ętRTIFliUtfeB /»> 

EARN u P TO _

2212 WBt*CaMAK feOAD

?«»

ggąžigL^

CHICAGO, ILLINOIS 4KQB

Po 
vos poetai, kraštui jau atgavus 
nepriklausomybę, pradėjo ieš
koti naujų formų rr temų savo 
kūrybai, iššivaduoti iš įprasti
nių rimų, ritmų ir palyginimų.

Vienas iš tokių ieškotojų bu
vo Kazys Binkis. Lietuvoje pra
dėjo futuristinį sąjūdį, dar va
dinamą keturvėjininkais- Kazio 
Binkio poeziją galima suskirsty
ti į tris laikotarpius. Pirmajam 
priklauso poezija rinkinyje “Ei
lėraščiai*, Išleistame 1920 m. Jų 
tarpe lundami IriolcfM, k|irie, 
pasižymi formuos ^grynumu, 
lengvumu. Triėletąi ’ y+ą trum
pi, aštuonių eilučių'.eilėraėčiai 
su dviem porom rimų. K. Bin
kis išrado trioletus ir mažai po
etų lxmdė juos rašyti. Trioletai 
pavadinti gėlių vardais ir -visuo
se kalbarrta apie gamtą, jos gro
žį, Autorius tik džiaugiasi Vieš
paties gamta Tr trioletai tą jo 
dfiaugsnią perddcxla skaitytojui 
labai lengvai, grakščiai i£ nerti-

•S

Vytautas Mačernis savo pir
muosius eilėraščius rasė pana
šius į “Keturių Vėjų” poetų są
jūdžio nerūpestingą rimavimą, 
nekreipdamas, didelio dėmesio 
į kalbos sklandumą ar kirčio 
teisingumą. Tačiau. V. Mačer
nio trioletai yra visai kitokio
mis temomis, nėra juose to bin- 
kiško nerūpestingumo. Vėliau 
V.‘ Mačernis nutolo nuo ketur- 
vėjininkų, bet vis dėlto jis buvo 
naujų idėjų ir formų savo kū
rybai nepailstamas ieškotojas.

Alvyde Eitutytė, VII B kl.
(Iš Donelaičio mokyklos 

“Dvidešimt metų”)

TAUTYBĖ
PRIGIMTOJI TEISĖ

Tauta, tai Dievo Kūrėjo dova
ną pasauliui, išryškinanti žmo
gaus prigimties turtingumą. 
Tiek daug įvairiausių iuutų fį- 
tautelių yra. pasaulyje Ir visos 
turi jgfthlų laisvės trinkimą. 
Kiekvienoje Uutaiė gyveną žmo-. 
nių. kurie mielai piunrkotų savo 
gyvj-faę tėvynės gerovei* Bet yrą 
ir tokių tautų, kurios trokšta 
kita< silpnesnės iaūlas sunai
kinti, išnaikinti jų kalbą, išplėš- *' 
ti tikėjimą, idealus., '

JieinsrtHi napaayles^Jauū ne
mirs. Ji liks gyva ir augs tųliau 
žmonių širdyse, ’

i

Rita’Stwfmifj; vi! "MM’*
(I? tfdricla Čib moicyiclos1^** 

’ “Dridiiimt matų*)
4*. -v 1 - ,,-rTi? , ,&*< <

ir

r* i > < j v » > j ;



IT’S AMAZING

^10.00

Minkšti viršeliai 510.00

510.00

In PACTS of 
THE OSiEKiT /?ug$ 
CONSTITUTE THE 
CNW EQUIPMENT 
XVOD E©C>(?WEMENT 
OFTŲE HcxJSESJ 
FLOoes. ceilings. 
prvp,^s amD 
VJAU5 /APS 
COVE^D By<s^ 

-TrtEM‘

® Boba retadantė po kiemą 
skraido? (Piūklas)

VAtUftBie M€0\CINFS,Su2GlC9L 
x?ios Ano eveu Viol tu SfciuGS 
ARE MftOE FRom>Som£ OF W 
VrfftL ORGANS OF THE^COW 1

dytų § 64-ame, gali Seimas tri
mis ketvirtadaliais visų Seimo 
narių dauguma, tačiau konstitu
cijoj niekur nepasakyta, kas tą 
bylą sprendžia.

So^E PNIFflbSS THAT HAVE FLOVM 
IWTo TUE STfeATOSPHERE ABOUT 
30000 FEET UFj CtPi\bA THAT IF 'rfDU 
DRINK A GtASS OF MUX AT TWAT 
ACnTUOE vT W\W QET bOU DRUNĄ 
' - V<HSe%t i

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

11., $1.00.
_______________ ______________ ________ _ 80 pel SXSO.

lit. MITŲ VINGIAI. Lyrike* rinktinė, 180 pel $8.00. 
SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAL Mitologiją posmai.

to atleidimą, privalo turėti mi- 
nisterio pirmininko arba atitin
kamo ministerio parašą. Atsa
komybė už aktą tenka jį pasira 
šiušiam ministeriui.

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 pd

mis, jau tuo pačiu jis pasirašė 
sau “bendradabriautojo” vardą, 

keistai atrodo, kad garbės 
išėjo ginti okupanto 

Ir anot Petrokai-

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Duriiog Spring .seA scallops caught 
WEW ENGLA-DD TRAWLeRS FReQu&NTlT

CONTAIN SMALL hake ,4- to 5 INCHES LONG
—1ONE F'SVi PER SCALLOP............

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. iMwhw, A KISS IN THE OAKK. KkmtBks Ir tatymta inM^i 

žpLižyaaL paimti ii gyvenimo. Lengvai stilius. gyva kalba, šriftai išteisti 
150 peL Kaina $2 JO.

Dr. Jwm B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetoriJo 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario aetų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $8.00. 1*1

Dr. Jtmaa B. Končius, VYTAUTAI TH! GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynu l»tcrija 
211 psL Kaina $8.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma 
kitu knygai 
pjįrrigfnn peili

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ 515 0d

važiavo 
.Kodėl į 
tokie tikri 
taip sau, be tikslo, taip ilgai 
siejo’ 
niam 
kelias 
kodėl 
darė 
tikslo, jų naudai, nieko nedaro. 
Almenas už tą malonę parašė 
išeivius šmeižianti romaną, Ke- 
blys, parvežė pornografinį ro- 

Dar nepaaiškėjo, kuo 
apmokėjo ar kokias pareigas ar 
darbus turi atlikti kiti Rodinos 
draugijos globotiniai.

Kada Kuprionis priėmė oku-

Kilus karui, ginkluotam suki
limui ar kitokiems pavojingiems 
neramumams valstybėje, Minis- 
terių Kabinetui pasiūlius, res
publikos prezidentas gali visoje 
respublikoje arba tam tikrose 
jos dalyse įvesti karo ar kurią 
kitą nepaprastą padėtį, laikinai 
sustabdyti konstitucijos piliečių 
garantijas ir imtis priemonių 

i pavojui atremti ar pašalinti, 
atimtas susiaurintas teises, vartojant ir ginkluotą pajėgą.

Jis gali sušaukti nepaprastą Sei
mo sesiją.

Iškelti respublikos preziden
tui bylą dėl nusikaltimų, nuro-

Bendruosiuos k o n s titucijos 
nuostatuos pasakyta, kad Lietu
vos valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė respublika, kurios 
suvereninė valstybės valdžia 
priklauso tautai, o valstybės 
valdžią vykdo Seimas, Vyriau
sybė ir Teismas. Iš visų šių tri
jų institucijų plačiausiai apta
riama Vyriausybė, o siauriau
siai Teismas. Buvusi Seimo ga
lia sumažinta, o Vyriausybės, 
ypač Respublikos prezidento, 
kuris padarytas visai nuo Seimo 
nebepriklausomas, pad idinta. 
Prezidento teisėms ir pareigoms 

1 aptarti skirta daugiau §§, negu

2759 W. 71 st St., Chicago, HL
s RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Seimo priimtus Įstatymus res
publikos prezidentas skelbia ne 
vėliau kaip per mėnesį nuo jų 
įteikimo dienos. Jis turi teisės 
per mėnesį nuo tos dienos grą
žinti įstatymą Seimui antrą sy
kį persvarstyti. Jei po to Sei- 

’ mas tą įstatymą priima ne ma
žiau kaip dviem trečdaliais visų 
Seimo narių dauguma, tai res
publikos prezidentas privalo jį 
paskelbti. Jis turi teisę dova
noti bausmę ir nurodytais Įsta
tymo atsitikimais grąžinti teis
mo

Respublikos prezidentas turi 
teisę paleisti Seimą. Jo nesant 
ar jo sesijų tarpe jis gali leisti 
įstatymus,' turinčius galios, ligi 
Seimas juos pakeis. Seimo 
nesant arba negalint sušaukti 
nepaprastos jos sesijos, respub
likos prezidentas vykdo kaiku- 
rias Seimo teises: tvirtina vals
tybės biudžetą ir jo vykdymą; 
jei tarptautinės sutartys, suda
romos su Lietuva, liečia daly
kus, kurie tvarkomi įstatymu, 
jas ratifikuoja; gali iškelti mi
nisteriui pirmininkui ar kuriam 
kitam ministeriui ar valstybės 
kontrolieriui baudžiamąją bylą 
dėl jų tarnybinių nusikaltimų 
ar valstybės išdavimo. Iškeltą 
bylą sprendžia Augščiausias 
Lietuvos Teismas.

Respublikos prezidentas yra 
visų respublikos ginkluotų pajė
gų vyriausias vadas. Jis turi tei
sės dalyvauti Ministerių Kabi
neto posėdžiuose, juose pirmi
ninkauti- ir reikalauti iš Minis
ter™ Kabineto ir atskirų minis- 
t'erių pranešimų apie jų darbą. 
Visi respublikos prezidento ak-

knygų yra tinkamos dovanot Ivairioiaii progomis. Jas k 
na įsigyti atsilankius į Naujienai arba atsiuntus čeki « 

J. -l<TįHfr8ty

LŽS garbės teismo nariai ra- mes apleidome tėvynę, kad čia 
šo’, kad niekas neturi nei juridi- agentai laisvai suktų sau lizdus? 
nės nei moralinės teisės atimti 
(ar apriboti) LŽS nariui teisę 
lankytis okup. Lietuvoje ir kc. 
komunistų valdomuose kraštuo
se. Kodėl tie teisėjai kalba apie 
juridinę teisę? Man, ne teisinin- 

tik atrodo, kad ir garbės 
teisėjai neturi- tos juri- 
?isės teisti kitus, ne LŽS to pasiūlymo Bet
O dar keisčiau atrodo, spjovė į visas “morales” ir iš- 

padlaižiauti agentam-l 
;arbės teismo nariai yra 

kad Kuprionis tik 
vie-

ir laisvai važinėjo? EHi- 
ekskursantui leidžia tik 
dienas Vilniuje pabūti. O 
agentai tokią malonę pa- 
Kųprioniui? Agentai be

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraSto laisvė tr lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Cls suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienoje.

Jvocss Kapeėlnaka*. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolieviku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 2T3 p«L, kietais drobės vmJeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskatr IŽEIVIO DALIA. Atatminlmal Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPODtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. .LIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuoae. Kaune, Naudakluoae, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir kg jai žmonės pasakė. 05 pal. S1J0. Yra taip pat 
įversta į anglų kalba.

M ZoUenko SATYRINtS NOVtktS. Genialaus rusų rąžytojo 
80 satyriniu novelių. 190 pusk, kaina $2.

D. Kvrattfa, KILIONi | ANAPUS GtLUINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastaberma neapgauna Inturisto Ir agltpropo propaganda bd 
BŽBuakavlaaaL Abi knygai paradytos lengvu, granu įtUluml.

Pral. P. Pakarkite, KRTtIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOS 
■RUO1AI. 176 paL dokumentuota istorinė stadija apie priiag tikima. 
Kaina $X ;** «

VtncM lamalfla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKT1U PARAiTSJR, 
M pat Kaina SUB.

■U ir kiti laidiniai yra ganant

MAUJIBNOM, 17$S Se. MALSTBD ST,, CHICAGO, ILL^JBMB

aMIaefcaat darBe velandasnia a^a adaakant pa$*v Ir Pridadeat 
ittkl ar bMcKm MriaMht

ANTANO SMETONOS NUOMONĖ 
APIE A. VOLDEMARĄ

Mūsų veiksnių yra nutarimas, 
kad centrinių organizacijų na
riai, ne tik kad nesilankytų Lie
tuvoje, Ik'I jokiu būdu nesinau
dotų agent. Petronio patarnavi
mais. Ir jeigu p. Kuprionis, bū
tu klausės savo moralės l»a)- A-
so”, būtų atsisakęs tokio' agen- 

p. Kuprionis 
morale;

Respublikos prezidentas ren
kamas ypatingų tautos atstovų 
septyneriems metams. Rinkimų 
būdą ir tvarką nustato įstaty
mas. Pradėdamas eiti savo pa
reigas, jis prisiekia visomis pa
jėgomis rūpintis Respublikos ir 
Tautos gerove, saugoti Įstaty
mus, sąžiningai eiti savo parei
gas ir būti visiems lygiai teisin
gas. Juo gali būti renkamas 
kiekvienas Lietuvos pilietis, ku
ris gali būti renkamas atstovu 
į Seimą ir yra nejaunesnis kaip 
40 metų. Respublikos preziden
tas eina savo pareigas, ligi bus 
išrinktas naujas. Jis gali būti 
perrenkamas, bet kiek sykių, 
niekur nepasakyta. Respublikos 
prezidentui išvažiavus iš vals
tybės ribų, susirgus ir negalint 
eiti savo pareigų, atsistatydinus 
ar mirus, jį pavaduoja ministe- 
ris pirmininkas. Prezidentui at
sistatydinus ar mirus, renkamas 
naujas.

Respublikos prezidentas at
stovauja respublikai, akredituo
ja Lietuvos pasiuntinius, priima 
svetimų valstybių pasiuntinius 
ir ratifikuoja sudaromas su ki
tomis valstybėmis sutartis. Jis 
skiria ministerį pirmininką, ki
tus ministerius ir valstybės kon
trolierių, ministerio pirmininko 
pristatomus, ir paleidžia tiek vi
są Ministerių Kabinetą, tiek at
skirus ministerius ir valstybės 
kontrolierių. Jis skiria ir palei
džia visų laipsnių karininkus ir 
respublikos valdininkus, kurių tai, išskyrus Ministerių Kabinę.

Seimui. Kadangi naujai sudaro- skyrimas ir paleidimas įstatymo 
mas režimas, be visokių kitų yra jam pavestas.
vardų, vadinamas ir prezidenti
niu, tai svarbu plačiau susipa 
žinti su prezidentui konstituci
joje skirtomis pareigomis ir tei 
sėmis.

kad kiekvieno lietuviu PAREIGA 
yra iškelti okup- agentų ir jų 
bendradarbių darbus- Argi tam centro 
— -■--- - — ■■ —; į būtų padaręs tik “lepsusą”, pa

sitarnaudamas Tėviškės drau 
gijai, tai- jis būtų iš pareigų pa
sitraukęs. Bet Kuprionis grižo 
iš Petronio mokyklos, taip ap
šviestas, kad du centre? valdy
bos nariai turėjo pasitraukti ir 

j du kandidatai nesutiko Įeiti į 
JKuprionio vadovaujamą LŽS 
centro valdybą-

Ir taip vis gražiau darosi tarp 
išeivijos lietuvių- Draugo re
daktoriai šmeižia lietuvius už 
protestavimą prieš okupanto 
filmų rodymą, o LŽS garbės 
teismas išleido nutarimą, drau
džiantį išeivijos lietuviams pa
sisakyti prieš okupanto tarnus. 
J. JONAITIS-

Kodėl Laisvės paminklui bu
vo parinktas Karo Muziejaus so- i pritariamas viso Ministerių Ka 
delis, o ne kuri kita daug tinka- bineto 
mesnė vieta, nulėmė tai, kad iš 
Karo Muziejaus ir jį supančio 
sodelio norėta padaryta tautinė 
šventovė, į ją telkiant visa tai, 
kas tautai šventa, brangu .ir 
prasminga. Karo Muziejaus or
ganizatoriui ir jo viršininkui 
gen. Vladui Nagevičiui tatai su 
kaupu pasisekė. 1921 m. vasario 
16 d. jis buvo oficialiai atidary
tas, ir tais pačiais metais pagal 
skulptoriaus J. Zikaro projektą 
buvo pastatytas žuvusiems už 
Lietuvos Nepriklausomybę pa
minklas su įrašu: Per amžius 
budėję, laisvę laimėjom per au
kas ir pasišventimą. 1922 m. iš 
Karo Muziejaus bokšto, pasta
tyto pagal architekto Vlado Du- 
beneckio projektą ir primenan
čio senovės Lietuvos pilies kuo
rą, pirmą kartą suskambėjo 
amerikiečių lietuvių Lietuvai 
dovanotas Laisvės Varpas, skel
biąs jame įrašydintus B. K. Ba
lučio žodžius: O, skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas, kas negina jos. 
Ir nebuvo beveik nė vienerių 
metų, kad Karo Muziejaus so
dely nebūtų pastatytas naujas 
paminklas, primenąs kovas ir 
kovotojus dėl lietuvių kultūros 
ir laisvės. Čia kasmet vykdavo 
tautinių švenčių iškilmės, ir vie
nos iš jų didžiausių vyko 1928 m. 
gegužės 15-sios išvakarėse, jose 
dalyvaujant vyriausybei, ka
riuomenei ir visuomenei. Res
publikos prezidentas A. Smeto
na ta proga pasakė kalbą, ku
rioje, nors ir nebuvo nieko už
siminta apie naująją konstitu
ciją, kuri rytdieną turėjo būt 
paskelbta, tačiau savo turiniu ji 
buvo lyg ir jos preambolė:

Per amžius budėjom, 
Laisvę laimėjom... 

C » « ’
1928 metais gegužės 15 dieną 

paskelbtoji Lietuvos konstituci
ja daug kuo skiriasi nuo 1922 
metų konstitucijos. Jos kilmė 
Įžangoje nusakoma šiais žo
džiais:

km, vis 
j teismo 
dinės t< 
narius, 
kada tie garbingieji teisėjai, pa
siremdami ta “juridine teise" 
uždraudžia kiliems reikšti sa
vo nuomonę.

i O kokią “moralinę teisę” turi 
tie teisėjai nuteisti kitus, nepa
klausę teisiamųjų paaiškinimo? 

| Kodėl tie teisėjai elgiasi, kaip 
ir okupanto liaudies teismo tei
sėjai? Jiems užtenka tik enka
vedisto parodymo, kad asmuo 
kaltas ir tą asmenį jau nuteisia- 
Taip ir mūsų garbės teisnio na
riai, išklausė tik “bendradar-j inarul 
biautojo” apkaltinimo visų, ku
rie pasisakė prieš išeivijos lietu
vių 1 ankstymąsi okupanto agen
tams arba prieš padalaižiaviiną 
Rodinos draug. vadovui ir mūsųjpan-to agento pasiūlymą naud. 
teisėjai tuojau visus tuos nuterĮtis jų malonėmis ir paslaugi 
sė. Gerai dar, kad jie neturi ga ' 
lios išsiūti į Sibirą.

Kodėl žurnalistų garbės teis-l įe
inąs mano, kad išeivijos lietu- teismas 
viai neturi moralinės teisės pa-] bendradarbį 
sisakyti prieš okupanto agentus] gio, LŽS garbės teismo teisėjai 
ir jų bendradarbius? Aš manau, išlindo iš kanapių kartu su Pi- 
kad kiekvieno lietuviu PAREIGA lvpU.

Jeigu Kuprionis, kaip LŽS 
valdybos pirmininkas

Ministerio Pirmininko 
ir Užsienio Reikalų Ministerio 
prof. A. Voldemaro, Krašto Ap
saugos Ministerio gen. Įeit. T. 
Daukanto, Finansų Ministerio 
J. Tūbelio, Teisingumo Ministe
rio A. Žilinsko, Žemės Ūkio Mi
nisterio J. Aleksos, Vidaus Rei
kalų Ministerio I. Musteikio, Su
sisukimo Ministerio S. Čiurlio
nio, švietimo Ministerio K. Ša- 
kenio ir Valstybės Kontrolie
riaus V. Matulaičio — susirin
kusio iškilmingan posėdin ka
riuomenės šventės dieną, 1928 
m. gegužės mėn. 15 d., su padė
ka paminėti žygių, padarytų per 
dešimt metų Lietuvių Tautos, 
ypač jos geriausiu vaikų, ginklu 
apgynusių nepriklausomą Lietu
vos likimą ir nuolat esančių jos 
sargyboje, nusprendė paskelbti 
šitokią Lietuvos Valstybės Kons
tituciją.

Naujojoj konstitucijoj 15 sky
rių: I. Bendrieji dėsniai, II. Lie
tuvos piliečiai ir jų teisės, 
III. Seimas, IV. Vyriausybė, 
V. Teismas, VI. Vietos savival
dybė, VII. Tautinių mažumų 
teisės, VIII. Respublikos gyni
mas, IX. švietimo Reikalai,
X. Tikybos • ir kulto dalykai,
XI. Valstybės ekonominiai pa
grindai, XII. Valstybės finansai, 
XIII. Socialinė apsauga, XIV. 
Konstitucijos keitimas ir papil
dymas, XV. Įvedamieji nuosta-

(Tęsinyš)
Respublikos Prezidentas, j

POEZIJOS VEIKALAI
— kilp pavasaris, kuria pradžioje pro tirpstanti sniege liepia 

lazdynui ilskleirti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medfių šakas 
tirfinlali, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minaų 
gelmes. »■

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

L J. AvfvstaltyN • V.IČIOnlėnė, TVAIGtDtTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 128 p«L Kaina $1.—.

2. Jurpft Baltruialtls, ZEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

8. Bufky EILtRAieiAI IR RAITAI. 156 psL SI JO.
4. Vincu Jonikas, LYDI JAU VIEINIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 1W 

psl. Kaina $8.00.
5. Kloopss Jvriollonls, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 106 pel. »,00.
6. AMtoll|w Kairys, AUKSINI SIJA. EUėražčiai. 86 psL S2.0u.
7. Nads* Rsitanl*. TRIJŲ ROŽIŲ iVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

z Uvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $3.00.
8. N*ds« Rastsnls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
9 Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 05 p«L $1.00.
10. $ta»y« Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
11. Stasy* Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
11 Petras SaRatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Oliuoti kūrinė- 

d<i’ S PHw’Agatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 p«L $1.00.

14 Euganllu* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 * " "
IK BUn* Tumlonė, KARALIAI IR lyENTIEJI. EUėraščli 
1A Alfooaa* T 
17. Jone* Vela

M *18. AdSli** BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 p«L $3.00.

Norėdami įsigyti Mas ar kitas knyga*, prašome ataOankyti | Naujienų 
rtitine arba užsakyti peštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.



Chicagos upėM. Šileikis

vau*i norėjo, o ne politikos reikalais; rūpintis. Jie norė
jo primesti ALTai savo vadovybę, bet nenorėjo ar ne
mokėjo pasakyti, kur jie nori vesti. Jie žinoj'o, kad jie 
turėjo būti priešakyje, bet nemokėjo' nurodyti, kur A- 
merikos lietuvius jie nori vesti.

Jie norėjo Amerikos lietuviams užmauti apinasrį 
ir laikyti pavadį. Jie net šešis paragrafus ALTai pa
rašė, kur išdėstyta, kada ir kaip jie galės pavadį pa
traukti ir pentinius paspausti. Laimė, kad arklys pasi
spardė, pavadį iš silpnų rankų ištraukė ir visus šešis 
paragrafus atmetė. Nauji politikai sutarties projektą 
padarė, kaip ALTos nariai privalo jų klausyti. Jis ne
suprato, kad su ALTa susitarimus gali rašyti tik lygios 

užsieniuose: i organizacijos. Jeigu organizacijos neturi tos pačios ga-
metams ------------------------ $34.00 liog kuria ALTa turi, tai apie valios primetimą ir ka]-
vienam mėnesiui  $ 4.001 bos negali būti. ALTa nepasidavė didesnėms organiza

cijoms, tai ji nepasiduos ir propaganda sudarytoms or
ganizacijoms.

Atsigavo ne tiktai ALTa, bet gerokai sustiprėjo 
ir VLIKas. Jo priešakiu atsistojo ilgus metus ALTai 
vadovavęs sėkmingas pirmininkas. Dr. Bobelis. VLIKo 
priešakin buvo pastatytas vicepirmininkas, norėjęs VLI- 
ką likviduoti ir pradėti naują politiką ,bet ir jam ne
pavyko. Jis turėjo daug įvairios informacijos, bet .
Ne tik ALTa susiorganizavo, pasirinko kitus žmones,1 
paruošė darbo programą, atkreipdama dėmesį į kiek
vieno Lietuvos reikalais besirūpinanio lietuvio.

VLIKą lanksčiusieji ir ALTa nuvertinantieji po
litikai atidūrė kitoje visuomeninės srovės pusėje. Lie
tuvių dauguma ir visos didžiosios organizacijos plau
kia su srove, o septyni dirigentai išmesti į krantą. Jie 
laukia, kad su srove plaukiantieji ir kovą vedantieji lie
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Koks bus sekantis žingsnis?
Draugas keliais atvejais rašė, kad Amerikos Lie

tuvių Taryba yra susenusi ir atgyvenusi savo amžių. 
Daug, girdi, ta taryba nėra padariusi, bet dėl šventos 
ramybės galima pripažinti, jog tai buvus patriotinė or
ganizacija, kuri karo metu yra atlikus kelis naudin
gus darbus. Jeigu jau neskaityti kitų dalykų, ji suorga
nizavusi BALFą, o pastarasis padėjo Vakarų Europon 
patekusiems tremtiniams, suteikė finansinę dolerių pa
galbą vakaruose, o kas svarbiausia, sudarė galimybę 
pasiekti Ameriką, parūpino šimtam giminių ir pažįsta
mus liudymus, o atitraukusius priėmė ir nurodė, kur 
važiuoti.

Visa tai jau yra sena praeitis, šiandien neturinti jo
kios reikšmės. Dabar reikalai keičiasi, atsistojo jaunes
nioji karta, išsimokslinusi Amerikoje, kuri reikalauja 
perleisti jai vadovybę.

Gerai apsidairius ir atidžiai i reikalą pažiūrė
jus, Amerikos Lietuvių Taryba nėra kokia sena, kaip 
bandoma ją pavaizduoti. Pačioje taryboje nėra nė vie
no senio, kurie turėję susendinti organizaciją. ALTos 
priešakyje stovi jauni žmonės, kurie supranta senų A- 
merikos lietuvių vestą darbą, Į jį Įsitraukė ir tęsia. Tę
sia jį ne tik su ta pačia energija, kokia tą darbą dirbo 
Amerikoj seniai. Net ir Dr. Bobelis, tikras dipukas, net 
buvęs frontininkas, devynis metus vadovavo ALTtai ir 
atliko visą eilę darbų, apie kuriuos ir seni altininkai ne
svajojo. Jis Į darbą mokėjo Įtraukti ne tik .giliau galvoti 
mokančius dipukus, bet jis ir su seniais glaudžiai ben
dradarbiavo. Dr. Bobelis, dirbdamas ALToje, įtraukė 

Į ALTos vestą darbą daugiau amerikiečių, negu Ame
rikos politikos specialistai. Bet ir Dr. Bobelis iš ALTos 
vadovybės išėjo.

ALTos priešakiu atsistojo tie patys nauji tremti
niai, kurie suprato ALTos vestą darbą, jį pagilino ir ry-

nors ir neilgoje savo paskaitoje čiau, negalinti šiems minėji* 
labai įdomiai apžvelgė Vilniaus mams sueiti prie vieno stalo su 
Universiteto' keturių šimtų me-1 režimą atstovaujančiais sovie
tų istoriją trumpai peržvelgda-" tiniais pareigūnais, nesvarbu ar 
mas jėzuitų lotyniškąjį periodą, Į tokie būtų paimti iš profesūros 
vis stiprėjančios jįenkjų įtakos ar administracijos, 
šimtmetį, uždarymą po sukili
mo prieš caristinę Rusiją, atstei- 

pasaulyjė” (pabraukimas mano, girną 1918 m- Nepniklausomcs 
■ ... . V. B.)- Taigi, pagal V. Karose Lietuvos dekretu, vėl lenkiškos

tuviai juos pakviestų, bet iki šio meto niekas pakvieti-! fiiozofiją5 priminus Italijos ir įtakos metus, 1939 m. antrą 
mo jiems nepasiuntė. [ Prancūzijos rinkimus ir kairių- Universiteto atsteigimą ir ga-

Pakvietimą galima būtų pasiųsti, bet reikia pirma jų (aišku komunistų. V. B.) liausiai Universiteto' propagan- 
užgirsti, ar jie nustos kaišioję kuolus į ratus, ar jie ir laimėjimus — Europa krypsta,dmį susovietinimą okupacijos

' . • Amerikoje yra plati demo
kratinė išeivija, kuri su pasiti
kėjimu ir viltimi žiūri j Lietu
vos disidentų sąjūdžius, nes jie 
liudija, kad lietuvių tauta ne
mano mirti drauge su atgyvenu
sia praeitimi, bet ieško sau vie
tos naujai besiformuojančiame

Gaila, kad tdkia paskaita bu
vo surengta tik šauliu organiza
cinės sistemos rėmuose. Bet iš
viso, tai turėčiau pasakyti: 
“Hats off” ir prieš prelegentą 
rašytoją.Jurgį Gliaudą ir prieš 
paskaitos rengėją J. Daumanto 
šaulių kuopos vadovybę, suuzgirsti, ar lie nus[os Kaišioję kuoius į ratus, ar jie u —j—— x - -r -j-t,

toliau norės organizuoti dvigubas delegacijas lietu-:};™ fr.dėlto ttk disidentai su-! (sovietinės) metais. Prelegen- prm-ku K. Karuža priešakyje.

viams kliudyti? S
Jeigu nebus padaryta pakaitų užsibrėžtose progra- mokratijų (nukrypusių kairėn, esą, lietuvių noras būti vidūniš- 

mose, jeigu nebus noro žingsniuoti ir dirbti su daugu- v.B.). 1 _____ ____7 r_
ma ir suderinti darbus, iš aukštybių nusileisti ant že- , Labai abejo j u ar taip? Pirmiau-5 rašytojo Biliūno simboliškasis 
mės, padžiauti viršžmogių idėjas, ar dar patūnoti upės 3ia — tai lietuvių tauta tikrai “laisvės švyturys”.

’ . -.-o I nemano mirti, bet kaip tik dėl P—1 ——pakraščio baloje? -

įdarysią jungtį tarp kovojančios tas Vilniaus Universitetą vadina Daugiau ir dažniau tekių (pa- 
! lietuvių tautos ir Vakarų de- “amžina lietuvybės vizija”- Tai, našaus turinio) paskaitų-

kais "sau žmonėmis”, taip pa-
Sovietų melui nėra 

ir nebus galo
.. kol melu ir apgaule “subu-

Pagal prelegentą' __ lietuvy- davoata” nesugrius visa sovieti-
j tos “atgyvenusios praeities”, ku- bės idėja nuolatos buvo ir no* santvarka. Kada nors, tikė- 
irioje patyrė kas yra laisvė- An--ko Vilniaus Universiteto veiklu- kūne - - - Šiomis dienomis grįžo 
jtra — abejoju ar mūsų labai je, lietuvių patrijotinių kadrų Pora amerikiečių, ne lietuvių, 
1 religinga (katalikų) tauta pa- augime. Lenkų laikais pribren- viešėjusių ilgoką laiką Euro'po- 
suks kairėn, kad suradus šaudo žemaičių literatūrinis sąjū-‘je-NoTėjo^pafekti Rusijonne
vietą “naujai besiformuojan- dis, davęs Lietuvai, greta kitų, sisekė, bet galėjo nuvykti Esti-

> čiame (reikia suprasti' komu- Jimaną Daukantą. T .enkijos j°n> paviešėti kelias dienas Ta-
Ar turime sukti kairėn? Karoso) pažiūroms į disidentus nistiniame V. B.) pasaulyje. Jei okupacijoje Vilniaus Universi- hne. Kai norėjo vykti Lietuvon 

ir disidentizmą. Nesiimdamas pasaulis tikrai paraudonuos, tai tete esą veikė patrijotiniai sąjū-1 — okupantas pasakė “niet”. Bet
lOmoDės (ku- varan ar tautai ta ilgini L-nmn 1 vvstant Estiion tiem buvo nri-

VL. B ARŪNAS

Su dėmesingumu visada skai- čia dėstyti savo nuomonės (ku- vargu ar tautai ką galės pa-gūžiai, kurių nestokdja, pagal t v>Tstant Estijon jiem buvo pri- 
tau V. Karoso straipsnuis “Nau- ri beveik visai sutampa su dr- gelbėti ir disidentai. . ...... •_
jienose”, nežiūrint kokia tema K. Jurgėlos ir istoriko V. Trum- 
jis berašytų. Dideleje daugumo-pos) tuo reikalu, noriu čia pas- 
je atvejų su juo (jo filozofija) 
sutinku, bet kai kada ir ne. Vie
nas tokių “ne” atvejų, tai jo 
nesenai “Nanujienose”, š. m. 
balandžiu mėn. pradžioje, pas
kelbti išvedžiojimai apie lietu
viškus disidentus ir disidentiz- 
mą išviso. V- Karosas labai 
smarkiai “ima nagan” dr. K, 
Jurgėlą ir istoriką V. Trumpą 
— spaudoje paskelbusius, tuo 

' pat reikalu, savo samprotavi- 
i kategoriškai

tebėti savo didelę nuostabą V. į 
Karoso galutinei išvadai, siū
lant (man taip atrodo) sukti

Reikia atskirti sovietinę 
propagandą nuo 
istoriniu faktą.

. į prelegentą, Universitetinio gy- .S1^313- gerokas maišas Inturis- 
venimo pogrindyje net ir sovie- Į to propagandos, kurios tie ame

rikiečiai grįžę nepagailėjo man 
is” Inturisto iš

leistas žemėlapis (Baltijos kraš
tų), su paaiškinimais anglų kal
ba — kuriame melas yra tas 
pat, nežiūrint kokia kalba bū
tų spausdinama. Taip, pavz. tar
pe kita ko yra toks sakinys: “In 
1940 Lithuania, Latvia and Es
tonia voluntarily (sic- V. B-)

tinės okupacijos metais. .rikieciai grįžę ne 
■.Vis dar anot rašytojo Pm-gio parodyti. “Įdomu
| Gliaudos, — tai pagal sovietinę 

Minint Vilniaus Universiteto sampratą Vilniaus Universitetas
kairėn . . . Tik žiūrėkite, ką V- 4qq metų sukaktį. Tokia būtų turi tarnauti lietuvių nureligini- 
Karosas savo išsamaus .straips* galima išvesti rašytojo JurgioiDiui ir nupatriotinimui, nes ta* 
nio gale sako: “. . . Per pasku- Gliaudos paskaitos pagrindine' universitete visi, be išim- 
tinius dalinius Prancūzijos rin- mintimi, paryškinta jo paskai-: ties, mokslai nagrinėjami 
kimus politinė rodyklė pasuko toje (skaitytoje balandžio 22 d. marksizmo — leninizmo mate- 
kairėn, to paties laukiama Ita- Los Angeles šauliu J. Dauman- rialistiniu metodu. Bet tai ne

naujai įvestuose trukdo, sako prelegentas Jurgis j°^ned the Union of Soviet So- 
įpiei Gliaudą, išeivijai minėti Vilni- cla’bst Republiks-’ Iškeliant di- 

tuomet sudarys tą jungtį taip Lietuvą”), kurios tema buvo!aus Universiteto jubiliejų, kur,del§ pažangą industrializacijos 
kovojančios lietuvių tautos ir “Paminėkime Vilniaus Undver- įmanoma (išeivijoje) atskirti}sityje tuose kraštuose, kažko- 

režimo propagandą nuo istoid- d®l nieko, neužsimenama tame 
Rašytojas J u r g i,s Gliaudą, nių faktų. Patriotinė išeivija, ta- (Nukelta į šeštą puslapį)

lijos rinkimuose, krizė sugriau- to kuo'pos 
na esamą politinį stabilumą. Kas svarstymuose “PokalbisNegalėdami suvaryti ALTos į ožo ragą, kaip jie 

girdavosi, sumanė gudriai sujungti stiprią Amerikos ____
lietuvių politinę organizaciją su politikos nesuprantan- kurie 
Čia kultūrine organizacija. Teisybę pasakius, kultūros priešingi, kaip dabar iš V- Ka-| Vakarų demokratijų, jei nebus siteto sukaktį”. 
2*2. -wno trorloi filr vorln. rncm ct.rainsnia niatvti. io (V. Lietuvos disidentų?”. Toliau:

Iškeliant di-

joje taip pat mažai tebuvo, nes josios vadai tik vado- roso straipsnio matyti, jo (V. Lietuvos disidentų?”.

ŽEMAIČIŲ DALIA
— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 

sukoncentruota žemaičiuose?
— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 

Lietuvių Tautą.
(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

(Tęsinys)
MŪŠIS TIES DURBĖS MIESTU PAKURŠBJ

Regis. 1256 metais vokiečiai pradėjo mūryti 
pilį žemaičių pusėj, Pakuršėje, ties Dunrbės 
upe. Mūsiškiai nenorėjo leisti, tačiau sargybų ne
paveikdami negalėjo pavaryti nuo darbo. Taip 
vokiečiai ir pastatė tikrą pilį Iš plytų ir akmenų 
ant svetimos žemės. Žemaičiai pranešė apie tai 
savo karaliui Mindaugui.

Vokiečiai numanydami karalių nedovanosiant,, 
estų žemėj, Uždauguvy, Kurše ir Prūsuose ir rin
ko sau kareivius, švedų pagaliau karalaitis Ka
rolis su būriu kareivių atplaukė per jūrą vokie
čiams padėti. Kryžeiviai tarėsi visą Žemaičių 
kraštą užimsią. Uždauguvio, arba Lybijos, mist- 
raa B.Aardas Hornhauzenas pakėlė į karve- 
dižus vyrą Stiprų, karuose prityrusį maršalą 
Boteli, kurs vL’-ą reikalingą karui sutaisęs

Vokiečiams kariauti taisantis, karalius Min-

daugas Įsakė Žemaičių vyresnybei surinkti bū- jtelio, idant jiems leistų pirmose eilėse muštis ir 
rius kareivių, o nieko netrukus ir pats slapta at- arimti savo žmones, išvažtus į Žemaičius. Marša- 
važiavo Į Žemaičius. Surinkti kareiviai šios die- ]las atsakė: “Kas pakliuvo į vergus, tegu išsiper- 
nos Salantų parapijoj ant Alko kalno padarė die
vams aukas ir traukė Į Pakuršę.

Karalius Įleido Į Kuršą pirma tiktai keturis 
tūkstančius žemaičių, kurie anų laikų papročiu 
mušė žmones, varė Į kalinį, glemžė turtus ir de
gino sodas. Paųutę tą dalyką vokiečiai skubėjo iš
ginti žemaičius, bet aiškiai pamatė ties upe Dur- 

'be bestovinčias didžias krūvas žemaičių ir su
prato esant patį karalių Mindaugą.

žemaičiai vienos eilės buvo apsidarę su meš
komis, kitos — taurenomis, kitos — su vilkais, 
dar kitos — su briedenomis. Ant jų galvų kyšo-' 
o taurų, bulių, oškų ir briedžių ragai. Ant kitų 
galvų pritaisytas arklių uodegas vėjai plaks- 
tė. Vokiečiai tokius pamatę persigando ir tarė: 
“Tikrai ten ne žmonių, bet velnių eilės niūkso!”

Pabūgę susiėjo į vieną vietą, torėsi, ką daryti 
ir iš kurios pusės kibti. Pomeranijos bajoras 
cho tarė maršalui Boteliui: “Jei norime perga
lėti, sėskime visi iš arklių ir pėsti grumkimės, 
nes turėdami arklius, riestai atsitikus išbėgiosi
me!” To balso nepaklausė Švedų karalaitis Ka- 
Tolis ir kiti ponai, nes su geležies skardomis apsi-

r Tuojau kuršininkai atėję meldė maršalo Bo-
v.ilkę_negalėjo guviai vaikščioti nei muštis.

ka; mes žinome ir be jūsų, kaip reikia muštis!” 
Tai pasakęs kuršininkus su estais pastatė iš už
pakalio, o pirmose eilėse pačius tikrai vokiečius. 
Kuršininkams nepatiko toks atsakymas ir su
tvarkymas, todėl ryžosi atkeršyti vokiečiams, 
kurių didžiai neužkentė.

Prasidėjo baisus mūšis. Vokiečiai puolė ant 
žemaičių — tie rėmėsi, nepasidavė. Su savo ren- 

Idėtiniais brūkliais sodino geležėtus vokiečius 
|nuo arklių ir žudė. Perkrikštai nebeturėdami 
pradėjo gurti, daug iš jų smuko šalin. Tai regė
damas Botelis šaukė: “Turėkitės, minėkite dova
nas nuo kryžeivių gautas!” Bet šie, žemaičių mu
šami, to neklausė. Vokiečiai tačiau turėjosi sti
priai per aštuonias valandas.

Besimušant kuršininkai su estais pamatė 
vokiečius gurstant, puolė ant jų iš užpakalio ir 
be pasigailėjimo mušė. Vokiečiai sušuko: “Oi 
vylius, vylius — prapuolėme!” Tačiau kryžeiviai, 
danai ir brolininkai dar nenorėjo pasiduoti Bet 
mistrui Hornhauzenui, maršalui Boteliui ir Šve
dų karalaičiui Karoliui vietoje kritus, likusieji 
skriejo Šalin.

Šimtas penkias dešimtys broliukų ir kryžei
vių paliko vietoj beklaksant; neapregimai lau-

kai buvo nuskleisti užmuštų kareivių kūnais 
Daugybė priešų kliuvo į žemaičių rankas. Tai at
sitiko 1261 metais liepos 13 dienų.

Po to mūšio karalius Mindaugas sugrįžo į 
Vilnių. Žemaičiai kuršininkus priėmė už savo 
brolius ir išleido visus,kuriuos buvo išvedę į savo 
kraštą. Kuršo pilys Durbė,Ošputė,Vecpilis,Piltinė, 
Ventpilė ir Dubelė žemaičiams be karo pasidavė. 
To karo garsas pasklido į visą Europą,. Eželio 
salos žmonės pasidavė žemaičiams ir meldė, kad 
savo kareivius atsiųstų. Kuršo vokiečius tokia 
apėmė baimė, jogei jų krūva, keletą žemaičių pa
mačiusi, skriejo šalin ko greičiausiai.

žemaičiai norėdami atsigerinti savo die
vams už padėjimą, aštuonis vokiečius, sveikus 

suimtus, nuvarė į savo pilį, Puodkaliais vadina
mą, ir sudegino.

IŠGINIMAS ŠVEDŲ Iš ŽEMAIČIŲ
Kada Karolis dvyliktasis, švedų karalius, 

1710, 1711 ir 1712 metais visą Lenkų ir Lietuvos 
žemę permaujojo, Žemaičių krašte, kaipo užim
tame, paliko įgulusį savo valdžioj generolą De-la- 
Gardf. Kiekvieno gyvenimo ūkininkas turėjo lai

kyti po vieną švedą kareivi. ’

(Bus daugiau)
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Lietuviu

Laidotuviu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3507 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

to hold it comfortably.
i the middle of the oven and. rout for 1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

The jute* of 1 Iwioa 
Freshly ground Wack 

pepper 
whole Norwt 
cups thick applesauce

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

DR. C. K. BOBELIS
GEN1TO-URINARY SURGERY 

BNDD No. Aa 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš fvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDžIONYTĖ

1 Savings

CMin Thum $5.000)

— Vokiečiai saugo savo erdvę 
iki 2,000 metru aukštumos.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIG*. 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buikfing) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vau vak. 
Ofise tetef.j 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy Drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadieni, gegužės 25 d., 7 vai vakaro 
Vyčių sžieje, 2455 W. 47th St Nariai 
prašomi atsilankyti, . nes yra daug 
svarbai reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast.koncentracijos. Taip 
užklupta ji teturėjo 
vos 27 pėstininku di- 
12 kavalerijos briga- 
pasienyje buvo palik-

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

rias savaites likviduoti lenkų 
frontą. Tai pasiryžo supti len
kus ir abiejų flangų atipriomis 
armijomis, kurių- viena slinko 
iš Silezijos, o kita iš Rytprūsių.

Lenkija tik karo veiksmų iš
vakarėse paskelbusi visuotinę 
mobilizaciją, nespėjo atlikti ka
riuomenės 
netikėtai

jau antrą, karo dieną Žinojo.! kelias savaites. Tuomet mes pa- 
kad jos operatyvinis planas vi- silaikytume tą sritį kuri Mas- 
siškai subyrėjo. Tai nutarė kvoje buvo nustatyta kaip Vo- 
trauktis iki Nareve — Bugo — kietijos įtakos sfera. Tačiau ka- 
Vyslos — Sano linijas. Bet ir ši riitiate sumetimais mes turėtu- 
vfltis po kelių dienų žuvo, nes me žygiuoti toliau prieš tokias 
vokiečių oro laivynas suardė i^nk.jvs karines jėgas, kurios 
ryšių tarnybą ir kovojančios tuo metu butų Rusijos įtakos 
lenkų armijos buvo paliktos Ii- sferai priklausančiose Lenkijos 
kinu' nuožiūrai. Taip lenkų ar- srityse- i*rašo pasitarti su Moto
rui jos 
bendro piano, 
kino vok.eciai

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir narni? 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

liiL West 63rd St., Chicago. IH. 60629 
P Respect f-5034

Aparatai - Protezai. Mdd.ban
dažai Special pagalba tfJjoim. 
t Arch SuDDorc) ir t t

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Viso, program©# H W0PA,
WW IdL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vii. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.

V«di|a Aldana Davkua
Talaf.1 HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

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

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

Visos laidos iŠ WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 8:30 vai. p.p, 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Mylimai MOTINAI pavergtoje Lietuvoje 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą DR 
RIMUI VIENUŽIUI ir dukrai JANINAI 
ADOMONIENEI taip pat ju šeimoms.

— Jei žinote Minenkų kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiem* siusime Naujieuaa dvi U-

"Turėdami cHifį Kunigą Dievo namams, artinkime s tikra Širdimi, 
pHnv tikejim</z. — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiai, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia: jei mes pilnai tikime i Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasiSventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne“

Volare Premier Coupe

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

(reriaus. mechanikai taisymo ir priežiūros depsrtnmente

pat praneša, kad Sovietų veik: 
niai Lenkijoje prasidės art 
miausiomis dienomis.

t A ūkei la į o ps_. j

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

FBRKRAUStYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

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

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weslthester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1933 S. AAenhoim Rd., WestcrMrstor, ii 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis > 

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

. Rugsėjo 3 d. Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai įteikė Vokieti
jai karo paskelbimo notas. Tas 
labai nustebint Hitlerį ir jo| 
'bendradarbius, ries netikėjo, 
kad dėl Lenkijos Užpuolimo kas 
noss skelbs jieiiįs karą.

Kai anglai paskelbė Vokieti
jai karą, tai žemės frontuose 
dar ilgesnį laiką nebuvo jokių 
kautynių. Jos prasidėjo tik jū
rose ir ore- Pirmąją karo pas
kelbimo dieną vokiečių povan
deninis laivas Atlanto vandeny
ne paskandino anglų keleivinį 
laivą “Athenia”. Su juo nusken- 
no 128 žmonės. Sekančią dieną 
anglų aviacija bombaroavo Wil- 
helmshaveno uostą.

Tą dieną vokiečių vyriausybė 
siunčia Schuleriburgui praneši
mą, kad mes visiškai til;rai tiki
mės sumušti lenkų armiją per

PHILLIPS - LzYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ

nuožiūrai. Taip lenkų
traukėsi neturėdamos lovų ir žiūrėti, ar S. Sąjunga 

jas supo ir nai- nemano, kad būtų pegeidauja- 
[ffl» rusų kariudmenei žygiuoti 
* šiuo patogiu laiku prieš lenkų

Rugsėjo 2. d. Sehuknburgas, kar/uomenę rusų interesų sfero- 
pasitaręs su Statinu ir Molėto, je iš savo puses užimti tą teri. 
vu, pareiškė, kad Sovietų san- loriją.
tykiai su Turkija, yra geri. S. * * *
Rusija yra pasiruošusi veikti Rugsėjo 5 d. Molotovas pra- 
Turkiją, kad ji liktų pastoviai aešr, kad jis nesutinka su pe- 
neutrali, kaip Vokietija pagei- rangstyvu Sovietų sferos užėmi- 
dauja. mu. Guodžia vokiečius, kad So-

* * * • vietų vyr;ausybč veikia Turkiją
Rugsėjo 3 d- Ribbentropas /oxietijai pageidaujama pras- 

praneša Schulenbūrgui, kad sme.
Lenkijos armija bus sumušta * * *
per keletą savaičių. Prašo pa- Rugsėjo 9 d, Molotovas siun- 
tarti Molotovui, kad įtakos šie- čia sveiKutimus vokiečių kariuo- 
roje Lenkijoje tinkamu laiku menei Įžygiavus į Lenkiją- Taip 
būtų įvesta karinė Sovietų oku 
pacija.

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

Telef. 476-2345

Degree of difficulty: Easy
Time: 2 hours cooking time

1/2 hour preparation time 
Ingredients!

5 pound center-cot
pork loin with bone
attached

1 tablespoon ftdt
1 dove garlic, minced
• Preheat the oven to
• In a smaR bowl make a paste of the salt, garlic, lemon 

juice, and a few grindings of pepper, using the back of a spoon.
• With your fingers rub the paste into all sides of the pork 

loin. Stud the meat at even intervals with the doves.
• Place the seasoned loin fat side up in a shallow roasting 

pan just targe eno
• Put the me 

hour undisturbed.
• Remove the pen from th^ oven and spread about half of 

the applesauce over the top of the loin with a spoon or spatala.
e Continue cooking for 1 more hour adding more apple

sauce every 15 minutes or so. The meat is done when its. 
internal temperature as indicated on a meat thermometer is 
165° or more.

• When the roM is done, mmove H from the oven and let 
it rest for 10 minutes before Carving,

A Consumer Service from the CYAN AM ID Agricultural 
Division. . i

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60622

PHONE 254-4470

m. Nr. 37) rasė, kad vokiečiai viečių lėktuvai išardė Tisą pa
buvo sukoncentravę 70 pėsti- frontas susisiekimą, suardė 
ninkiį divizijų, 9 šarvuotas di- transportą, kad rezervu gabeni- 
vizijas, 5 kavalerijds diviizjas mas į frontą buvo nebeįniano- 
ir keletą tūkstanių lėktuvų. Va- mas. Frontas, nesulaukdamas 

J karuose Siegfried© linijai ginti rezervų, pradėjo trauktis bent 
! paliko apie 40 divizijų- Tad vo- iki tos vietos, kur tikėjosi su 
kiečiai buvo nusistatę per ketu- jais susitikti. Lenkų vadovybė

PORK WITH APPLESAUCE *
For as long as I can remember applesauce has been the 

natural accompaniment to pork. When my mother made pork 
chops there was always a little mound of applesauce on the 
side of the plate to eat with the meat.

* Here is a recipe in which the apjtfesauce is cooked along 
with the pork enabling it to absorb the flavor of the apples 
while it roasts. As with most other American dishes, this one 
was brought here from the “old country”. In this case, the 
inspiration is from Poland.

How the pork loin is prepared for cooking is of the utmost 
importance iiKpreparing this and many other pork roast dishes* 
The backbone must be cut through lengthwise but left attached 
and then tied to the loin in 3 or 4 places with twine. Most 
butchers know how to do this and will be happy to prepare it 
for you.

Serve this roast with fried potatoes, a green vegetable md 
heated applesauce as a garnish. A nice wine accompaniment 
would be a Gamay Beaujolais or an Italian Bardolino or 
Valpolicella.

Loin of Pork Glazed with Applesauce
Servings: Six generous 
Cost: Moderate

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, sp^. MOTERŲ Ilges. 
Ofisą* 2652 WEST 5tth SiRGĖT 

Tai. PR t-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai
(r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- T .pnkijos duris, 
ūaia 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

bežal susitarimą.

DR. tfRANK PLECKAr- 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-514S

Tikriną akte. Pritaiko akin 1115 ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

1 m ML A ■ !< Uig »"t . , į ■ ■I.'IP.WM

NAUJIENOS, CHICAGO A IU- Friday

DR. LEONAS SEIBUTIS L Rugsė^1 d'4.vaL 45 min;to prasidėjo antrasis pasaulinis 
karas. Vos savaitei praslinkus 
po sutarties pasirašymo su S- 
Rusija, vokiečiai užpuolė Len
kiją. Sudrebėji žemė ir gaisrų 
sukelti dūmai užtemdė padan
gę. Tas sukrėtimas palietė ir 
ir mus, nes karas ’vyko Lietuves 
pašonėje. Varšuvos radijo pra
nešėjas sunkiai alsuodamas pra- pasienyje 
nešė savo klausytojams liūdną vizijas ir 
žinią, kad karas jau yra prasi- du. Rusų 
dėjęs. Tai buvo nepermaldauja- ta 8 pėstininkų divizijos ir i 
ma tikrovė, kuri pasibeldė į kavalerijos brigados. Lenkija 

buvo numačiusi visas jėgas mes- 
Kokiomis jėgomis vokiečiai ti prieš vokiečius ir tam reika-

[ puolė Lenkiją jau buvo daug lui sudaryti 52 pėstininkų divi-' 
įrašyta, bet visur nurodyti skir- zijas ir 20 kavalerijos brigadų, 
Į tingi kariuomenės skaičiai- Tai Tomis jėgomis numatė gintis

A į..

Lietuviy Žagarės Klubo pusmetinis 
nariu susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
gegužės 27 d. 1 Vii. popiet Anelės 
salėje, 4500 Šo. Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir užsimokėti 
duokles. Po šio susirinkimo bug klu
bo 3 mėnesiu atstogos. Reikalui esant 
kreipkitės i klubo pirm. Paul Masilio- 
ni, tel. 585-5611. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė DidžgaMenė, rast.



(Atkelta iš-5-lo-psi.) - —(praneša- ’"SdTnteHljnTgtff,*
,, . ... , . ..... Varšuvos »ąėniinix? „ Jauk būna.Prašalėjus kartu, vokteėrai- - . ’. . Jr

norėjo kad Lietuva eitų Vilnių 
iŠ lenkų atsiimti. Bet ihūsų vy- 
riausybė,. pasiremdįųiia.^aYo an
ksčiau viešai paskelbtu neu- 

. tratamu, nuo to žygio atsisakė.
Kai lietuviai nėjo Vilniaus atsi
imti, tai vokiečiai leido jį ru
sams užimti. Ir kuomet jie -jį 
užėmė, tai buvo rusų karinis 
grobis; Bet Lietuvos vyriausy
bė su kariaujančia S. Rusiją; 
tuo grobiu dalinosi, lyg tai hibL’ 
tų pamiršusi savo paskelbtą I

-neutralumą. Rusai mums atida
vė sostine ir sritį gerokai .api
plėštą ir dar gavome 20.000 sku-

. Taigi, Vilnius 
mūsų/ b Lietuva

durlių 
lyg tai 
rusų-

armiją 
buvo

*

d. SchulenburgasRugsėjo 14 
praneša Hitleriui, kad Moloto
vas nori žinoti kuomet bus 
paimta Varšuva. Tos žinios rei- 

,-kalingos tam, kad S. Rusija ga
lėtų paskelbti, jog Lenkijos žlu
gimas reikalauja apginti rusų 
^mažumas Lenkijoje.

*

hai

artimiausiomis dienomis. SiūJį JAĄJ?

gu^nagauTTir pne^juno.*

i

Stelmužės ąžuolai

vokiečių ir Sovietų bendro' ko
munikato tekstą ir nurodo^ kad 
toks Sovietų karo veiksnių ptė- 
teisinimas parūdytų visam pa- 
ėsaulhii, jCg šios dvi valstybę 
(Vokietija ir S- Rusija) Vfa*tarp 
savęs priešai.

Praeities Aidas, u.

5 I

— Jonas Pilnumas iš Hickory 
Hills, 111., kiekvienais metais pa
remia Naujienų leidimą. Dėkui 
už gerus linkėjimus1 ir už §10 
auką.

— Jonas Kairys iš New Port 
Richey, Fla., be raginimo" pra
tęsdamas prenumeratą, atsiun
tė gražų laiškų ir $6 auką. Dė
kui už~fai ir už vertingus rastus.

— Stasys Bakutis, St. Peters
burg, Fla., prie prenumeratos

DAUG JVAIRiV PUOŠME
NŲ. 'Mokame $ii,4 fųž. sidabri
nius dolerius (V. F. -or better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus r 
pinigų kolekcijas.

N«m«l, Ž«m4 — P»rd*vlm< 
REAL ESTATE FOR SAL^ ”

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS’PERIANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: ; f

MUTUAL FEDERAL S AVI N G S-.(
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ■ ’ • •

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

į 4207 So. Sacramento,
— PANEVĖŽIEČIŲ POBŪ-

—* Union Pier, Michigan, se
zonui išnuomojamas dviejų inie; 
gabiųjų, virtuvės ir salio'nėlio 
vasarnamis.

Teirautis telefonu 
616-469-3909 ' . . - ' ■ >3- A

DAR SENA KAINA

' piokesčio pridėjo $5 auką. Dė
kui. Taip pat dėkui Floridos 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vieneriems metams, bet 
nei pavardės, nei gyvenvietės 
prašiusiam neskelbti.

Muz. Vincas Mamaitis, reda- 
• gavęs žurnalą “Muzikos Žinios”, 
pakeitė buto adresą: 210 Ripley 
Pl., Elizabeth, N.J. 07206- Dėkui

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 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 k.-ąštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-, 
macijas visais kelionių reikalais. !

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas 
Is anksto — prieš 45-60 dienų.

Klaudijus V. Luth, antrosios 
kartos Amerikos lietuvis, gyv- 
San Pierre, Ind-, išlaikęs visus 
geruosius lietuvių bei Amerikos 
lietuvių papročius ir kalbą, la
bai vertina lietuvių pobūvius. 
Jis dalyvavo Naujienų bankete, 
pasimatė su senais pažįstamais 

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi L visu* ikaT ir susipažino su naujais bei po- 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- nirirn:„ -nanpiAmic v71rin dos pirmūnų pavvzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, niomis n panelėmis, su kurio- 
sa juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- mis jis šoko veik kiekvieną šo- 
gtamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos į-; tvat™; ,-aTn „j ankstvhs»*nrp- taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis Jam UZ aUKStyDą pre

R7

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos SP^'

*a juo susipa^stant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-Į mis jis šoko veik kiekvieną šo-
uaip pat puveigcva uicmvus juo ——

riekiant Lietuvos n apriki an Ramybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ra.;
kalų renesanso.

VI5 PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
-v—!*•”*> ^** *** . . ..

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaityti jams.

Mykolas Karaitls. sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. 
faidimų kambarin, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namui* 
totorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude
niniame Naujienų piknike.

Visai Ir visus kviečiame I didžiąją Ultau

Registruokite savo namus/
biznius, sklypus pardavimui jai | LABAI SVARUS 2 butų^namas^tr 
26-tus metus veikiančioj įštai
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

i leidinyje apie lai, kad tokiame .̂ 
Taline tie amerikiečiai nevisa-. Troy. 
da galėjo nusipirkti jų mėgia-a 
mų maisto produktų, ypačiai 
kumpio ir “salami”, kurių prieš 
sovietinę okupaciją nebuvo kur 
dėti.

Girdėjau kažkur, kad oku
puotoje Lietuvoje veikia “Lie-

— šiandien, gegužės 25 d., 7^tuvhi dalbos Gryninimo Komi- 
val. vak. Jaunimo centre įvyks-!!s^a.; -^e^nąu - ko'kios tos ko-j 
ta Izabelės Motekaitienės Dai-jm^sH°s Pare^gos ir kokias ji turi | 

'teises. Bet tikras dalykas, tai,i 
kad tos komisijos teisės baigia-! 
si jau net prie Inturisto durų;] 
Štai, tame iš Talino parvežta-Į 
me Inturisto žemėlapyje yra to-] 
kie (Lietuvos) vietovardžiai:

Samaška,. Algirdas Brazis, Em-i 
ma Petraitienė ir kiti. ,

— šiandien, gegužės 25 d.,

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4 psl.)

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

1 ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

navimo studijos mokinių kon
certas. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

— LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIE
RO KAPINIŲ vadovybė prane
šė, kad Memorial Day apeigos Shaulyai (turbūt Šiauliai. V.B.),1 Įvairi apdrauda —INSURANCE 
bus pirmadienį, gegužės 28 d- Panevezhis (Panevėžys?) Aly- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

numerates pratęsima ir už at
siųstą auką^

— Sandaros gegužinė įvyks ši 
šeštadieni, gegužės’^26 d. Vyčių 
salėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
Pradžia 3 vai. popiet. Gros iki 
pat vėlumos Kosto Venckaus 
Orkestras. Bus pagerbti Altos ir] Pakšto) salėje. Kviečiami visį. 
Sandaros veikėjai- Pobūvis Įėjimo auka $8 asmeniui. Kvie- 
įvyks nors ir blogam orui ėsan

šv Mišios bus laikomo's lietuviš-Įtus?), Nyaris (Neris?), Nya- 
kai 10:30 vai- ryto.

• Priimami asmenys, reika-^ . - - -
lingi globos. Bus rūpestingai komisiją, reikėtų pastebėti ir^ 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436-ltokius “išgrynintus” lietuviu1 
6294. (Pr).

— LINKSMAS VYČIŲ PIK
NIKAS įvyks gegužės 27 d., sek
madienį, 12 vai. vidudienį Vy
čių salėje ir sodelyje, 2455 W. 
47 St. Gros A. Ramonio orkes
tras, veiks virtuvė ir baras, bus 
Laimės Šulinys- Visi maloniai 
kviečiami. įėjimo auka $1.

c (Pr).

VIS-VAKARIENĖ su šokiais bus

munas (Nemunas?) ir kt.
Kalbant apie tą “gryninimo

kam nuomininkus
4243 w. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

“išgrynintus” lietuvių' PARDU0DAMAS 2 aukštu gerai 
kalbos “perlus”, praslydusius užlaikytas jjamas prie 70-tos ir Rock- 
pro komisijos akis ar pirštus,' lYeU- 2r J r sinu garažas. Ypatingai modernus sa-
mano pastebėtus okupuotoms Lie- vininko butas. Apynaujė šildymo sis- 
tuvos spaudos leidiniuose (kny- teiPa’ gaujas namo m stogjf’ , v . . v viskas labai gerame stovyje, tuoj ga
gose n* laikrasiuose): aksesua- iimo užimti, kaina $45,500.

Tel. 636-8557.ras, remarkas, ingrydientas, Į 
stendas, eksponavimas, komu-j 
nikacija, interjeras, konteineris, į 

“Ivning Njuz” (laikraščio' pava-j 
dinimas), tieidžeriai (teenag-J 
ers), ir kt. Tikri naujodaros! 
“perlai”, lietuviškoje okupuo-- 
tos Lietuvos literatūroje!

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA
ieško pirkti namą Pilzen apylinkė- 

‘ i e. Siūlyti vakarais.
; Tel. 226-5892

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

5

timus užsisakyti ir stalus rezer- 
Rengimo komitetą sudaro Teo- vuoti dienos metu tel. 925-3212, 
dora Kuzienė (pinu.), Vincas vakare 585-2629. Kvietimų bus

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų šritytojų reixumf “ 
jražom* puinaudoti fern-inn e«*nčioini* atkarpomis.

MAŪJI5HC9
1739 SO. HAtSTID ST.
CHICAGO, IL 686M

į MARIJA NOREIKIENfi
t ■ . .: . -. ...

Į 2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 • TeL WA 5-2787 
į Didelis- pasirinkimas geros rūšies įvairių-prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Tėvai turi teisę parinkti vai-, 
kams draugus. Jie gali .patarti, 
su. kuo vaikas turi draugauti,! 
nes , .tėvai trokšta, kad vaikai.^os^^arba"247-18047 
išaugtų dorais ir garbingais! ------------------------------
žmonėmis. Jauni žmonės galvo-Į JuOZO gmotelIo 
ja skirtingai negu jų tėvai. Bū-! 
darni jauni ir turėdami nedaug 
gyvenimo patyrimo, jie tiki, kad. 
tėvai jų nesupranta ir pradeda j 
eiti savo keliu. Kartais jie taip 
patenka j klystkelius ir tada 
pasirenka tėvams i 
mus draugus. Sunku vaikams.

REIKALINGAS BARTENDERIS — 
vyras arba moteris. Part Time. Skam-

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su,

aaflndai#** ruslražinėjimo tšlaldii. Priede

Ftnrdė Ir vardu

Adresu

w Užsakau' Naujienų kaip donna rare 
yra naujas skaitytoj ta. Priede ----------- <!

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

koris
Cosmos Parcels Express Corp.

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

Adresas

Spontorlaui pavardė, r&rČM Ir vietovė

partangaa, pražaa jai aiunto

Pavardė Ir vardu

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* radp*. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.   —— • ■ — « -•

Pavardė Ir vardu

Adresas

Pavardė ir vardas

Adreaas

Pavardė ir vardas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

■išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
name paUrnaūja tik savišalpos pagrindu.

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

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

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$1,000 apdraudos sumą temok* tik $3.00 metam*. _

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės ’ 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, ji© Joną* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

------
Galit* kreiptis ir tiesiai j SLA Centrų: 

------
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

SLA

$07 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

nepatinka- brauta autoriaus troboje.
111UO . V4JL d Ui^aj. uuixn.u v CUUTKCIIILO, - -

į kurių gyvenimą per daug kiša- skirsnelių mėgėjai, prašomi a.
si tėvai, bet sunku ir tėvams,' ^ykti ir knygą pasiimti. Kitur
i • . -v   _ • i • I crwnnQTifiAli UŽSlSa*kurie nori vaikams padėti ir bi
jo dėl jų ateities.

Danutė Pranskevičiūtė, 
VII B kk

(Iš Donelaičio mokyklos 
“Dvidešimt metų”)

-------------------------------- -------------------------------------- -1

. • Kuprotas žmogeliukas visą 
lauką apeina? (Piautuvas)

Čikagos ir apylinkės lietuviai,

gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. j

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu 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 muro namas. 
2 butai ir profesionalui, liuksus ofi~ 
so patalpa. Danę priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

dėmesio • 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybės 

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

Snmtmiai | Lietuvą
fr kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Areh»r Av, 
Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5990

Nrtary Public
INCOME TAX »I1V1C«

Tai® pat daromi yertimL fl«lnlų 
IBvietimai. pildomi pilietybėa pra- I 

tymai ir kitokį bl aukai. J

GA 4-UM

best things in life
lurt MM

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau I 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi I 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ | 
išleista knyga su legališkomi* j 
formomis.

Knyga su formomis gauna j 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chic? I 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, Į! 

su formomis — $3.90.
Pašto išlaidoms pridėti 90c

IMfUBAJlC

State Farm Life Insurance Company

~ ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & _Awd«taa 

2649 Wert 63rd Street.

Tai. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veiki* jau daugiau kaip, 

40 metų, patarnaudama klientamA jna-

Nuomos

<

illlil

Doctors !ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Doni let irregularity or 
const pation become a problem. 
This medical rnqredient is now 
avaiiab’e te the exeiunve EX-LAX 4 
formula tfoa xjniy as directed^ 
ChocoMed Tablets K
or Unflavored Pills ea'LAA

River Forest, HI, ^nu“n°S'%J 
kambariu butas. TeirautU ;tel.
8295. .,____________ - »------------

Doctor proven ingredient 
requires no prescription

Išnuomojamas būteai
šilima Brighton Parke, 2456 W. 48th 
StreftJ L. £ /•

i ^NUOMOJAMAS 2 bu-
i tukas suaupjriStn vyrui aru* mc*e- 
jrid.

ENERGY 
WISE,

uore powerM wfi yo*

6 — NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL. Friday, Maj M, 1979




