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KARL CARSTENS IŠRINKTAS VAKARŲ 
VOKIETIJOS PREZIDENTU

SEKRETORIUS jC YRUS VANCE TARĖSI SU POPIEŽIUMI 
IR AUKŠTAIS VATIKANO PAREIGŪNAIS

BONA, Vokietija. — Vokieti
jos parlamentas nauju krašto 
prezidentu išrinko atstovą dr. 
Kari Carstensi Antrojo pasauli
nio karo pradžioje-jis buvo susi
žavėjęs nacių idėjomis, bet jis 
tuojau įsitikint, kad naciai-neša 
nelaimę, ne tik kaimyninėms 
valstybėms, bbt ir visai Vokie
tijai. Pradžiojė jis stengėsi įti
kinti pačius, nacius Hitlerio nė* 
šama. nelaimėj. o vėliau pradėjo 
vesti:, kovą. prięš nacius, už de- 
.mokraiinę Vokietiją.-: Ne vieną 
karią.. .dr. .Carstėns dėstė vokie
čiams, kad demokratinė-sahtvar- 
ka ne tik. Vokietijai/ J>et ’r 
esierns kraštamsyra pati geriau
sioji.’Vokietijos parlamentas di
dėlė. balsų dauguma išrinko dr. 
Carstens Vokietijos prezidentu, tvarkančiais užsienio reikalus. 
Buvęs Vokietijos prezidentas caseroij jr ^iti atsakingi asme- 
Walter Scheel liepos 1 d. per-Į 
duos naujai 1 ižtį^k^gįu.' pręzi«;

.... deniui krašto įr^oį^tfirą; pats’

Sekr. Vance tarėsi 
su popiežiumi

ROMĄ, Italija. — Sekretorius 
Cyrus Vance, aptaręs su prezi
dentu Sadatu ir premjeru Begi
nu palestiniečių teises kairiaja
me Jordano upės krante ir susi
pažinęs su taikos pasiūlymais, 
antradienio rytą išskrido į Ro
mą. Sekretorius Vance tuojau 
nuvyko j Vatikaną, kur jį pri
ėmė pats popiežius Jonas Pau
lius II. Aiškus daiktas, kad sek
retorius palietė popiežiaus kelio
nę į Lenkiją ir pasitarimus su 
Lenkijos valdžia.

Be to, sekretorius tarėsi su 
aukštais Vatikano pareigūnais,

nys norėjo patirti apie Artimų
jų Rytų taikos žingsnius.

Į Honkongą atplaukė didokas skaičius Vietnamo tremtinių, nu
kentėjusių nuo badavimo ir nuolatinės gyvenamos vietos stokos. 
Vietnamiečiams bus suteikta.medicinos pagalba, bet jiem- neleis

IRANE VAKAR BUVO SUŠAUDYTI 
DAR PENKI VALDININKAI

PREMJERAS BAZARGANAS REIKALAUJA. KAD VISI 
KLAUSYTU VALDŽIOS PATVARKYMU

dyJįrhas aplankyti pačias įdo- 
mesnęš. Pacifiko salas.. Jis nesi
rengia’niėko studijuotų bet bąn- 
dys ’ pasidžiaugti geru Pacifiko 
oru ir ramiu *Pacifikp jalų gy- 
venimų/'

Bostoriė mir^ Jadvyga
A tumaviži^ė-

- z-..- ‘-1
sp.oy71<^)ąrgis, ^Br pynėse- 

NaUjienoižis,; kad^^bstonę • mirė 
Susi viėni j imo Lietu v i ų ‘ ĄĮnėri- 
kojė igarbės narėrJadvyga. Tu- 
mavičiehė. j.: , ’:i. Ą;
- - T^imaVičiaiė būvo^didėlė SliĄ’ 
patriotėj. Daugelį savo veiklos 
metų ji pašventė SLA reika
lams. Susivienijimas jai buvo 
pati didžiausioji ir patriotiš
kiausioj! lietuviška organizacija. 
Ji prirašiusi į SLA daugiau ne
gu šimtą narių. Ji nepalikdavo 
nėi vieno lietuvio, apsigyvenu
sio Bostone. Ji kviesdavo lietu
vius tapti šios sėrios, finansiniai 
stiprios ir naudingos organiza- 
cijos nariais.

Paskutinį dešimtmetį, o gal ir 
daugiau, ją smarkiai kankino 
artritas, paraližavęs josios ko
jas. Ji negalėdavo vaikščioti, tu
rėdavo naudoti ratukus.

Bet tas nekenkdavo jai atvyk
ti. į SLA metines konferencijas. 
Ji paniekdavo New Yorką, Chi
cago, Floridą ir kitus miestus, 
kad galėtų dalyvauti organiza
cijos seimuose. Ji buvo pakelta 
į garbės narius už didelį pasi- 
darbayimą SLA organizacijos 
gerovei ir už prirašymą tokio 
didelio skaičiaus narių.

Žmonės su s i rinko prie 

Vaidyios paminklo

Apie 200 žmonių susirinko 
prie Miko Vaidylos paminklo. 
Komitetą * . pirmininkas Julius 
Kuzas pradėjo iškilmes, prašy
damas orkestrą pagroti kelias 
pagerbimo melodijas.

Kuzas pasakė kelis sakinius 
lietuviškai; apie jo pažintį su Mi
kųVaidyla, o vėliau kiek ilgiau 
labai gražiai -pakalbėjo angliš
kai. Jis priminė susitikimus su 
Vaidyla ir .velionio susirūpinimą 
Lietuvos 'reįkalais ’’“Sandaros” 
puslapiuose ir sušitikimhosė’

Kuzas tuojau pakvietė Lietu
vos generalinę konsulę Juzę 
Daužvardienę pasakyti kalbą, 
ji priminė pagrindinius Vaidy
los charakterio bruožus, jo susi
rūpinimą Lietuvos laisvės reika
lais. Kalba buvo turininga, gra
ži ir labai jautriai pasakyta.

Sandaros vardu pagrindinę 
kalbą paskaitė Grožvydas La
zauskas, dabartinis Sandaros re
daktorius ir valstiečių liaudinin
kų pirmininkas.

Lazauskui baigus skaityti pa
sirašytą kalbą, Kuzas padėkojo 
visiems atvykusioms į paminklo 
atidarymą ir paprašė visus eiti 
prie Kairio ir Bielinio paminklo.

— apsigyventi šiame didmiestyje

PIRMAS RODFZIJOS
JUODAS PREZIDEN-TAUTININKŲ KONFERENCIJA

Papuošė Kairio ir Bie
linio paminklus

Geg. 27 d. apie pusę pirmos 
Lietuviu Tautinėse Kapinėse 
prie Kairio ir Bielinio pamink
lu buvo didoka minia žmonių, 
bet kažkas pranešė, kad pamink
lo "atidarymas” Įvyks tiktai nu
statyta tvarka. Daugelis žmonių 

I išsiskirstė, o kiti išvažinėjo, nes 
nenorėjo visą pusvalandį laukti.

Atėjus pirmai, valandai, dr. 
Jonas Valaitis pranešė, kad pra
sideda paminklų atidarymo iš
kilmės.' Jis tuojau pradėjo skai
tyti spaudoje jau buvusias Kai
rio ir Bielinio b’ografijas. Bai
gęs skaityti, dr. Valaitis pakvie
tę ponią Juzę Daužvardienę ir 
kitas moteris su palyda nunešti 
greta buvusius gėlių vainikus 
prie prof. Kairio ir Bielinio pa
minklų.

1

! Turiningą kalbą' "pasakė Juzė 
Daužvardienė. Lietuvos genera- 
(linė konsule. Lietuvos atstovy
bės Romoje reikalų vedėjas Sta-

KALENDORIUS
Gegužės 30: Joana A.r Felik

sas, Jazminą, Vyliaųdas.
Saulė teka 5:04, leidžiasi 8:12.

Oris Šiltesnis,

Rado dar vieną 
lėktuvo dalį

CHICAGO, m. — Chicagos 
O’Hare aerodrome, sekant lėk
tuvo DC-10 įsibėgėjimo taką, 
rasta dar viena sudužusio lėk
tuvo metalinė dalis. Ji taip pat 
rodo’ kad sunkaus lėktuvo me
talinės dalys, nešusįos sunkų 
svorį pervargo ir nepajėgė at
laikyti motoro. Šita dalis taip 
pat tiriama, kad padėtų nusta
tyti metalo nuovargio laipsnį ir

REMIA ALTA IR VEIKA
KONFERENCIJA PASISAKĖ PRIEŠ PLANUOJAMĄ PAŠAU 

LIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS POLITINĮ KOMITETĄ

CHICAGO, Ill. — Praeitą sa
vaitgalį Chicagoje Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
konferencijoje apsavrstyti keli 
svarbūs, visus lietuvius liečian- 
tięji klausimai. Tautininkų kon
ferencija n u t a r ė vięnbalsiai 
remti Amerikos Lietuvių Tary
bą ir Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą. Konferencija 
išklausė savo atstovu ALTe ir 
VLIKe, vienbalsiai pritarė jų 
vedamam darbui ir pasižadėjo 
remti minėtų šių dviejų organi
zacijų vedamą darbą.

Konferencija svarstė PLB 
Centro sumanymą sudaryti Po
litinį Komitetą, šiuo 
plačiai buvo aptarti 
Komiteto sudarymo 
Konferencija griežtai 
prieš tokio komiteto
Bendruomenėje, nes iis kliudys 
dabartinei lietuvių veiklai, mes
damas bereikalingų ir tiktai 
priešui naudingų kivirčių. i

Nariai turėjo progos pasiklau
syti ir pasisakyti p. čekienės: 
dr. Br. Nemicko konflikto rei
kalu. Konferenijos dauguma pa
sisakė prieš dr; Nemicko pozi
ciją, bet konferencija klausimo 
neišsprendė. Visą reikalą atidėjo 
kitam suvažiavimui. Tikimasi, 
kad šiomis dienomis galėsime 
duoti., platesnių _.žįnių apie šią 
kppferenciją. „ . , -» ., į k •.•

JAV ULTIMATUMAS 
KINIJAI

imtasi apsaugos priėrttonių.

; . ' Tiriamos kitos nelai-
[N i. č : ’L'-'’

'/. mis pcTTOstys
\ VVASHIN^TON, O C - Valę- 
tybės komisija keleivinių lėktu-

sys Lozoraitis Jr. ir VLIKo at
stovas.’

I TEHERANAS, Iranas.—Irane 
turime labai daug vadų, kurie 
sauvaliauja, bet nesilaiko krašto 
vyriausybės patvarkymų. — pa
reiškė premjeras Bazarganas.

Bazarganas turėjo labai daug 
kantrybės su mula Chomėiri, 
kuris veik kiekvieną dieną skel
bė savotiškus pareiškimus apie 
valstybės tvarkymo reikalus, 
neimdamas jokios atsakomybės. 
Jis vadovauja “revoliuciniams 
teismams", skelbia nuteistųjų 
mirti skaičių, premjerui priža
da sumažinti šaudomu -mm-jau
nų skaičių, bet atsisako Ic’sti 
valstybės teismams apkaltintuo
sius ginti.

Premjeras, gavęs daug pro
testų iš krašto vidaus ir iš už
sienio, patarė iraniečiams suma
žinti kerštą, bet antradienio ry
tą mula Ohomeini paskelbė, kad 
ryte sušaudyti nuteisti šacho 
paskirti pareigūnai. .Jis nieko 
neminėjo apie savo pažadą ne
šaudyti daugiau dviejų žmonių 
i d’eną, o antradienio rytą su
šaudė penkis.

klausimu 
Politinio 

tikslai, 
pasisakė 
steigimą

vų nelaimėms: tirti; radusi nulū
žusį didžiojo motoro sraigtą Ir 
pasiėmusi “juodąją dėžę”i -*kųr 
registruojami- lėktuvo valdyrųo 
judesiai ir lakūnų-kalbos, grįžo 
pirmadienį į Washįngtoną,; pr> 
ėjua įsitikinimo, .kad- “metalo.

Pigių audinių eksportas varo i 
bankrotą Amerikos tekstile

PEKINAS. Keliaujantis U.S. 
prekybos ambasadorius Robert 
S. Strauss paskelbė Kinijai ul
timatumą, reikalaudamas, kad 
Pekinas ikį ketvirtadienio sa
vo noru sumažintų savo teksti
lės eksportą į Jungtines Valsty
bes, arba susilauks kvotos, o 
Senatas gali atmesti visą pre- 
ky-Bo sutartį.

Strauss griebėsi tokios griež
tos linijos po to, kai nepasise
kė palenkti Kinijos užsienių 
prekybos ministerį Li Qiang 
vadovaujanti derybų delegaci
jai, kad Kinija pati sumažintų 
savo tekstilės eksportą į Jung
tines Valstybes,

Tokia kieta laikysena ap
traukė debesių suklestėjusią 
Kinuos, ir J. A. Valstybių drau
gystę. Strauss pasakė: “Yra ri
ba iki kiek toli galima eiti ir 
tą ribą mes jau pasiekėme. Ge 

.gūžės 31 diena yra mūsų riba”. 
”Jei sutarties nebus, 1979 me
tų tekstilės importo kiekius 
mes įšaldysime**.

Tokį atkaklų kliuvinį paša
linti Stpauss praėjusį antradie 
nį .turėjo pasikalbėjimus su Ki 
ii ijos vicepremjeru Deng Xiao 
ping ir užsienių reikalų minist

TAS
SALISBURY, Bosija. Bu- 

. j.vęs mokyklos principalas ir
I advokatas Josiah Zion Gume. 

de pirmadjenj išrinktas p*r-j 
muoju Rodezijos prezidentu ir. 
antradienį prisaikdintas. . .
yra Zulu (sulusų) l 

•:dų šeimos palikuonis, 
pareigos bus tik simboliškos, 
tokios, kaip pakviesti ministe* 
riti pirmininku vyskupu Abel 
Muzoyeva sudaryti vyriausy. 
be. Jį išrinko elektopių kole-l 
gija, sudaryta iš 100 asamblėjos • 
(steigiamojo seimo) narių ir 
20 senatorių. Bet koalicinės 
valdžios sudalyti nepasisekė, 
kadangi dvi mažumos partijos | 
atsisakė valdžioje dalyvauti. 
Nepatenkinti, kad daugumą 
gavo vyskupo Muzorevos p'ar- 
t’ja.

Antra o:-i<iiiitų mažumos ]jo vyriausybė pasiūlė Jordani- 
partija, vadovaujama kun. jos karaliui Husseinui pradėti 
Ndabaningi Sithole, Zimbabve taikos pasitarimus. Tuo pačiu 
Afpikos Nacionalistinė I nija. metu Samarijos arabai pareika- 
gavusi seime 12 vietų, pareis-, Javo, kad Husseinas garantuotų 
kė, kad rinkimuose būta daug tokias pačias žmogaus teises, 
suktybių, atsisakė dalyvauti kurias šiandien okupuotos že* 
valdžioje ir reikalauja naujų mės žmonės turu 
rinkimu. ■■ ■■ •

Trumpas kalbas pasakė ALTos 
pirmininkas dr. Kazys Šidlaus
kas ir ALTos iždininkas Juozas 
Skorubskas.

Jis, Buvo pakviesta žodį tarti 
genties va-1 prof\ Kairio giminaitis ir Pijus 

kurio Venclova, Bielinio giminaitės
vyras.

Vėliau komiteto pirmininkas 
išvardijo visus komiteto ir gar- 

i bės komiteto narius.
! Sekmadienio vakarą komiteto 
* nariams ir besidomintiems prof, 
j Kairio ir Bielinio veikla buvo 
j suruošta vakarienė jėzuitų na
muose.

Husseinui prasideda 
nauji rūpesčiai

JERUZALĖ, Izraelis.— Izrae-

— Pakistano diktatorius gen.
M. Zia paleido iš kalėjimo be^ 
pagrindo suimtus Buto šeimos I 
narius. Diktatorius tokiu elgesiu 
tikisi sumažinti žmonių neapy
kantą.

v Kinų tekstinės- ir ■ drabužių, 
.įskaitant a vanynės, pardavi
mas JAV-bės^.iš $7 milionų 
1972 metais padidėjo fltf $58 

______  milijonų 1077 Įdėtais ir tai Wj_ 
pervargimąs!’ buvo pati s^aF-jkelė aliarmų tekstinė* pramo-
blausioji nelaimės prięjaatis.

JAV administracija nori U, 
S. drabužių fr tekstiles indust
riją apsaugoti nuo tekstilę pro 
dukuojančių valstybių kompe- , 
tieijos. I ’* .
Derybos dėl sutarties prasidė-' 

jo nuo gegužės 14 d. Komerci
jos ‘ sekretorei Juahitai M. 
Krebs besilankant Kinijoje,bet 
iki šiOl jokios sittartids nepdi*

Premjeras Bazarganas dar 
kartą prašė įtakingus visuome
nės vadus, kad jie baigtų pras
mės neturinčias agitacijas, riė- 
kiršintų vienos žmonių grupės 
prieš antrą ir prisilaikytų vals
tybės vyriausybės patvarkymų. 
Premjeras priminė praeitą sa
vaitę viešai paskelbtą pasiūly
mą taikyti amnestiją vienų ki
tiems. baigti žudynes ir bereika
lingą kraujo praliejimą, kuris 
tautai nieko gero neneša.

Bazarganas tvirtina, kad jau 
metas grįžti į darba. gaminti 
maistą ir daboti, kad galimą 
būtų parduoti pačiame Irane 
gamintas prekes. Iranas turi pa
čią geriausią naftą, bet jis ne
gali jos parduoti, nes nafta ne
valyta. tarptautinėje rinkoje 
menkavertė. Premjeras neskel
bia. kokių priemonių imsis prieš 
vadų sauvalę, bet kiekvienam 
turėtų būti aišku, kad premje
ras bus priverstas imtis priemo
nių taikai krašte atstatvti. Visi 
žino, kad premjeras savo žinio
je turi pertvarkytą Irano ka
riuomenę. Kiekvienam aišku, 
kad kariuomenė nebeklausys 
mulos Chomeini. bet iki šio me
to ji neghv i-^kymo valstybės 
tvarkai atstatyt;. Kariuomenė 

[išs’’ ijo teisę klausyti tiktai 
premjero ir jo paskirtų atsakin
gų pare.gūnų. Ar kariuomenės 
užteks tvarkai atstatyti, netoli
ma ateitis parodys. Patį svar
biausią nutarimą turės padaryti 

■pats premjeras, kai turės mulai 
ęjięmėrni 'pasakyti, kad jis ne- 
tuAfie^fti?6ąŪ,valiautiX ’K. --

---------------į

—-^Egipto prezidenitab leido 
atidaiytLjEgipto-Tzraelin sienas 
astuoniais mėnesiais anksčiau, 
negu buVo numatyta šūla.tyje.

— Izraelis noii, granai gier 
čiaū praJėti prekybą su Egiptu, 
n e s 1 ri: =4a ags'prtilfi ų< t tci k a 1 i n - 
'gų Egiptui.

t



(Tęsinys) I

|

politikos

GAMTOVAIZDIS^ (Tapyba)ADOMAS GALDIKAS

ANTANO SMETONOS NUOMONĖ 
: ■ APIE At VOLDEMARĄ

Mažo ūgio, bet didelių gabu- dūmams bei nesutarimams vy- 
mų žmogus, klasikinės senovės 
literatūros ir istorijos profeso
rius. mokąs daug kalbų, gebąs 
nuosaikiai galvoti bei argumen
tuoti ravo pažiūras, kritiškai, 
vertinti kitų nuomones, prof. A 
Voldemarao, pasak A. Smeto
nos. būti’ galėjęs Liti stiprus 
pobtikos vadas, jei ne jo būdo 
s Ipaumav t’esumo stoka, aklas 
savim pasitikėjimas ir savimyla, 
kitų įtarinėjimas nebūtais daly
kais. prietaringumas, neprotin
gas atkaklumas ir realybės jaus
mo nepriteklius. Prof. A. Volde
maras save laikęs pragmatikų, 
tariant tok’u, kuris nelaužo sau 
galvos planinga ateities progra-: 
ma, o ima tai, kas iš karto pasie
kiama. Nebūdamas nuoširdus, 
jis negalėjo įgyti savo bendra
darbių ministerių simpatijos. 
Artimiausias prof. A. Voldema
ro žmogus buvo prezidentas A. 
Smetona, kitados, buvęs jo mo
kytojas. Tačiau po savo kelionių 
po užsienį ir tam savo buvu
siam mokytojui, ėmė rodyti ma
žiau pagarbos, pernelyg išdidęs, 
kai buvo priimtas popiežiaus, 
Italijos ir Anglijos karalių, , o 
Ženevoje per Tautų Sąjungos 
posėdžius susipažino su diplo
matais. Susižavėjęs Italijos fa
šizmu, siekė griežtos diktatūri-i 
nes valdžios, kurios geisdavo ir 
kaikurie jaunieji, daugiausia 
aviacijos karininkai.

Ministeriui pirmininkui prof. 
A. Voldemarui sklandžiau sekės 
užsienio politikoj, o vidaus po
litika pradėjo šlyti blogojon pu
sėn. Ministerių Kabineto darbas 
ėmė stingti. Ministerial skundės 
prezidentui A. Smetonai, kad jų 
paruoštus įstatymų projektus 
ministeris pirmininkas laikąs 
pas save ir neduodąs svarstyti Į jam atsidavimą, pagal fašistų j likimą sieti su visos tautos ir | 
Ministerių Kabinetui; vieną die-1 šūkį:' credėre, obidere, combo-! valstybės likimu, taip darė ir ’ pasitikįs, jog tik mirtis jį ga
ną įsakąs vienaip daryti, o kitą‘tere.,.-Betkokios savo darbų ir prof. A. Voldemaras, kurio na-’’-—L- —-x --------
— kitaip. Pasireiškus nesklan-^ elgesio, kritikos nepakentė. Dar cionalistinė programa buvo iš

riausybėje, prislopinta opozicija, 
ypač per universiteto jaunimą, 
drąsiau pradėjo kelti galvą. Fa
šistinė Gelež nio Vilko organiza
cija, kuria rėmėsi prof. A. Vol
demaras ir kuri daugėjo bei pli
to visame krašte, ėmė sauva
liauti, terorizuodama opozicinių- 
kus. Tatai nepatiko nei respub
likos prezidentui A. Smetonai, 
nei ministeriams. Visuomenėje 
sklido įvairiausiu gandų. Opozi
cija vyriausybei didėjo. - .

A. Smetonos bendras valsty
binis darbas su prof; A. Volde
maru buvo nelengvas, ir juo to
liau, juo labiau sunkėjo ir darės 
tiesiog nebeįmanomas. Ligi šiol 
A. Smetona niekad nekovojo dėl 
išsilaikymo vadovybėje. Būda
mas vadovybės viršūnėse, jis 
laikėsi principo primus inter 
pares, ir, kur ta'pirmenybė jam 
buvo ginčijama, ten‘patą trauk
davosi. Taip buvo Lietuvos Ūki
ninko ir Vilties, redakcijose etc. 

j Prof. A. Voldemarui buvo arti
mesnis Cesare .Borgia šūkis aut 
Caesąr aut nihil, ir jisj, siekda- 
ma’s. savo tikslą, • visiškai: nepai- 
,šė priemenių irj galinčių jas su-' 
kelti pražūtingi' .pasėkų.-' .Į An
and Smetonos^ priekaištą, kad 

pagal veikiančią konstituciją mi- 
histerls ■ pirmininkas turįs sub- 
ordinuotis respiįblikos preziden
tui; prof A. Voldemaras trum
pai drūtai aisikirtęs: <

Ėsi prezidentas, tai ir pre- 
zidentauk,' o aš’vyriausybės gal- 

*» ‘ ~ - ' i. * r “ < * ♦

va,-' ir man priklauso valdžia.
Ar Smetona kantrus ir dantis 

sukandęs kentė, kas ministerio 
pirmininko daroma. Prof. A.

1 Voldemaras daugiausia žmones 
( rinkosi ne pagal jų gabumus, o

~fe0l

V-.",

• c.-_

J: W

kioe nuolaidos nebus”. “Gerai, 
j-----  sakau, — prašom užstato
! 11)0 litų ir atidėkit knygąvi- 
įtrinos, netrukus atnėfrir likusius' ' 
pinigus, knygą perku’1. “Ne, —

‘ atšakė paraavėja, — kai atneši- ' 
te visus pinigus, tada ir paimsi
te knygą“.

Galvotrūkčiais bėgąų pinigų. 
Bijojau, kad per tą laiką nepa
žvelgtų vitrinom koks knygų 

j vertelga; norėjau, kad “Posti
lė” patektų į universiteto moks- 

Jiirinkų rankas, kaip svajodavo 
velionis Jablonskis. Netrukus 
aš, visas sušilęs ir uždusęs, pa
sijutau laimingas, vėl vitrinoje, 
toje pačioje vietoję, pamatęs 
“Postilę”.

damas brangenybę^ grįžau na
mo. Manęs jau laukė svainis 
Jonas Jablonskis. Abu atidžiai 
žiūrėjome “Postilę”. Rausvu ra
šalu pabraukti kai kurie žodžiai, 
kai kuriuose puslapiuose — įra
šai, padaryti, kaip vėliau paaiš
kėjo, Simono Stanevičiaus ran-

universitete profesoriaudamas, reikšta Geležinio Vilko ’ šūlųn 
susipyko su Human itarinių Į — '
Mokslų Fakulteto dekanu prof. rovė. Pats tikslas savaime gra- 
Vincu Krėvė-Mickevičium ir po' žus, jei tik kilniomis priempnė- 
1926 m. gruodžio 17-sios per-r mis siekiamas. Tačiau tarp .pa- 
versmo jo nepakvietė švietimo ‘ ties tikslo ir • jo siekiamų prie- 
ministeriu, kuriuo būti jis buvo monių kaskart darės didesnė 
vienas , iš pačių geriausių kandi- praraja, nes hevisos priemonės 
datų. Daugiausia dėl to prof. ’ gali būti pateisinamos tikslo kil- 
V. Krėvė-Mickevičius, vienas iš 
Taurininkų Sąjungos organiza
torių ir jos pirmasis pirminin
kas, iš tautininkų pasitraukė ir 

į vėliau perėjo į griežtą opoziciją.

Kiekvienas diktatorius, 
pagal jų klusnumą ir visišką! daugiau ar mažiau linkęs savo ’ * > --- - • — . 1 f •

Tautos 9artė, Vaistu DailkŠOS POStllCS 810(1111^8

i numu. Kaip laikinojoj vyriau
sybėje prof. A. Voldemaras save 
laikė nepakeičiamu užsienio rei
kalų ministerių, taip .po gruo
džio 17-sios perversmo jis jau
tėsi nepakeičiamas ministeris 
pirmininkas, kurio asmenyje su
telkta visa krašto valdžia. Jis 
jautės tiek galingas, tiek savim

į linti pašalinti iš užimamos vie- 
j tos. Jos grėsmę jis kartais pra
dėdavo matyt ir ten, kur jos nė 
šešėlio nebuvo.

A. Smetonos santykiams su 
prof. A. Voldemaru įsitempus 
ligi galutinio kraštutinumo, jis 
dėl savo neryžtingumo ir iš da
lies nenumatomų galimumų vis 
delsė jį pakeisti kitu ministerių 
pirmininku. Be to, smarkiai nu
sivylus prof. A. Voldemaru, ne-

1599 m. kan. Mikalojus Dauk-(tuvos universitetui, valdžia pa
ša iš lenkų kalbos išvertė ir iš-j dovanoja ją Vatikano bihliote- 
leido pamokslų rinkinį, pava-.kai. šį neapgalvotą valdžios po- 
dintą “Postilia Catholicka ,tail elgį J. Jablonskis labai išgyve- 
est: Išguldimas Ewangeliu kiek- no. Statybos reikalais man daž- 
wienos Nedėlos ir Szwentes per nai tekdavo lankyti įvairias Lie- 
wissus metus”.

Apie šią labai retą knygą Vy-Įtino ieškoti Daukšos “Postilės’ 
Landsbergis-Žemkalnis^ ypač kelraujant po Žemaitiją.

Nepasisekė man aptikti “Poš-

tuvos vietas. J. Jablonskis ska-

tautas
“Literatūra ir menas” žurnale
(Nr. 17, 1977 m.) našydomas! tilės”, tačiau 1930 metų, rodos, 
apie savo santykius su kalbdnin- spalio pradžioje “Postilę” radau 
ku Jonu Jablonskiu, pateikia to-j Kaune, deja, jau po Jono Ja

blonskio mirties. Aptikau ją Ge
dimino gatvėje (netoli Kęstu
čio g. kampo) vieno namo že-

Jonas sakė, kad šis egzem
pliorius yra buvęs Kražių gim
nazijos bibliotekoje; egzemplio
rius, kuriuo naudojosi S.-Stane- 
vičius. Džiaugėmės ir mudu su 
žmona tokiu laimikiu,, iškil
mingai įdėjome “Postilę1” į mū
sų stiklinę spintą tarp architek
tūros ir medicinos knygų bei 
žurnalų. Užrakinome • ir. rakto 
spintoje nepatikome.

Jau į pavakarę pradėjo eiti 
svečiai, skambėti telefonas. Pir
mas atvyko universiteto biblio
tekos vedėjas prof.- ~ Vadovas 
Biržiška, paskui atsirado Balys 
Sruoga, svainis Konstantinas 
Jablonskis ir kiti. 

T* ■ - - - ■ ■ ' .

Vaclovas Biržiška beveik pa
reikalavo, lead aš tuoj atiduo
čiau .“Postilę” universitetui. Aš

ig I

i

ra

kių prisiminimų:
“Iki 1930 metų vąldžios žinio

je buvo vienintelis žinomas M. 
Daukšos “Postilės” originalas. 
Užuot atidavusi - “Postilę” Lie-

daryti vien todėl, kad iš manęs 
reikalavo, net įstatymais grasi
no, įtikinėjo. įvairiais“diplonia 
tiniais” , ^analais. Neatsimenu, <■-j ĄI , I ^"-rsrr^-r-----*

miltiniame aukšte .(bene pųsrū- ‘ kiek, taj-tę^ėši,'- bet galų gale
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xmenca m the place that Is made 
out of dreams. And, UJS. Savings

happy dreams come true for year*.
Now, Bonds mature in less than 

<ix years. That means your dreams 
auj oxne true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular oreatu i»v joining the Payroll 
yvinga Plan wiiereyou work, OX the a ..
\®u a-Mouth plan where you bonk. t»»y ♦

tiefore you Know it, your Attencan
Adil be • reAUty.

Take stock in America.
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belengva jam buvo pasirinkti ir 
jo įpėdinis. Pagaliau 1929 m. 
rugsėjo 19 d. respublikos Prezi
dentas A. Smetona, pasirėmęs 
Lietuvos Valstybės Konstitucija 
(§§. 49 ir 57), prof. A. Voldema
ro Ministerių Kabinetą paleido 
ir naują sudaryti pavedė Juozui 
Tūbeliui,

(Bus daugiau)

j syjc)? nthčojc knygų parduotu
vėje, išstatytą pardavimui- Užė
jau krautuvėn, apsidairiau ir 
stebiuosi: odiniai apdarai, svei
ki gražūs puslapiai, nesuplėšyti, 
nesutepti, daug įrašų ir pabrau
kimų- Klausiu pardavėją, kiek 
kainuoja? Atsako: “1250 litų”. 
Ėmiau derėtis, norėdamas pati
krinti, ar tikslią kainą bus'pasa- 
kiusi. “Ne, — sako, -— 1200 lift
as turiu sumokėti savininkui, c 
50 litu — mano komisas, ir jo

“Postilę” prof. Vaclovui Biržiš
kai a t i daviau į rankas. Ir tai 
padalyti mane privertė velionio 
Jono Jablonskio svajonė.”

E. Lietuvis

.

šviesia diena, besigrožėdamas atvirąi,- 
Padangėmis Ėrelis skraidė

Ir ten jis žaidė, 
žaibų kur gimsta pragarai. 
Galop karalius paukščių iš dangaus aukštybių 
Ant jaujos leidosi, kad pailsėtų- 
Nors sostas toks karaliui nederėtų, 
Bet ir karaliai turi savo keistenybių; 
Gal būt, jis. jaujai garbę teikt norėjo, 
O gal arti, nębuyo, kaip pritiktų, 
Nei ąžuolo, ir nei-uolos granito.
Kažin, kuri mintis. Ereliui bet reikėjo, 
Klek laiko čia kad patupėtų, 
Na, ir čia pat ant jaujos kad.kitos nulėktų. 
Tatai pamačiusį, perekšlė kanapėta 
Su savo bičiulę pradėjo taip kalbėtis: 
“Už ką Ėreliams ..tiek garbės sudėta? 
Nejau už skrydį Vai, kaimyne, balandėle? 
Na, iš tiesų^ jęį panorėsiu. .
Nuo jaujos ir ant .jaujos aš pati nulėksiu. 

.Nebūkimateity mes tekios p&ikutelės,
Kad Ėrelius <

įtaikytume už inūš labiau, kilnius: 
Ar bus dauginu jų £ojų ar akių? 
Ir tu gi jąu dąbąr matei, tikiu,

. .Kad-pažęmerjie. taiįp kaip Vištos lekia” 
, Kaį šių uiękų klausyti nusibodo.

Erelis Vištai taip atsakė: 
“Tiesa, bet ne Visai Tokia, kaip tau atrodo, —

- Erelis ir žemiau kaip vištos leistis gali. 
Bet-Viši0a debešiū pasiekt negali.

,*au b®k6,T • 
jėgų, ,

I Het jausdama, kas juose galinga ir brangu/-- 

f A. Krylovas PASAKĖČIOJ. pAaakečįj^rinkįnys, vertė

AGHJ, HEAP! DISEASE

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

I

I 1

1

5

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAYDWW&

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 1 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

IF YOU DRIVE AT THE 
Af/AWl/4/ SPEED STAY IN Jf 
THE RIGHT LANE

■* LA .x*.



J. ŠĄRAPNICKAS
filėr^štyjųplil eil^raš-

Apie kelionės įspūdžius Vancouver, B.C. Į
(Tęsinys)

1941 m. birželio 24 d. 3 vai. * 
popiet Kenstavičiaus vadovau
jamas partizanų dalinys Uk
mergės plente susitiko su pir- 
ma:s vokiečių kariais. Susitiki
mas buvo nuoširdus. .Tos pačios 
dienos vakare vokiečių majoras, 
vadovavęs vokiečiu daliniui, už 
ėmė Jono Jablonskio mokyklos 
patalpas, buvusią partizanų būs
tinę. Jis perduodant šias patal
pas vokiečiams buvo šaltokas ir 
į lietuvius partizanus žiūrėjo 
su nepasitikėjimu, visokių for
malumų reikalaudamas. Kens
tavičius tuojau paskartibino į 
partizanų štabą, paaiškindamas 
prašydamas, kad paimtų karius 
belaisvius ir sulaikytus civilius. 
Tuojau atvyko keturi sunkveži
miai ir visi belaisviai buvo iš
gabenti partizanų štabo žinion.

1941 m. birželio 25 d. 3 vai. 
ryto Kenstavičius 36 ginkluotus 
partizanus rikiuotėje nuvedė Į 
Kauno komendantūrą. Čia pasi
tiko komendantūros ginklinin
kas ir pagal sąrašą priėmė visus 
ginklus. Niekam neatvykus iš 
komendantūros pareigūnų, A. 
Kenstavičius pasakė padėkos 
kalbą, padėkodamas už draus
mingumą ir narsumą kovoje 
prieš buvusį Lietuvos okupantą 
— sovietus ir jų talkininkus ko
munistus.

Per visas kovas, A. Kenstavi
čiui partizanams vadovaujant, 
tik du partizanai sukilėliai buvo 
sužeisti.

1941 m. birželio 25 d. 1 vai. 
popiet A. Kenstavičius su kitais

kaliniais išvažiavo į Kretingą, 
nes tuo laiku traukiniai į Ma
žeikius dar nevažinėjo. Į Kre
tingą su Kenstayičiumi vyko iš 
Mažeikių A.Š. ir iš Ylakių P.J. 
Atvvkes i Mažeikius A. Kensta-

kaliniais 
nes tuo

Atvykęs j Mažeikius 
vičlus birželio 26 d. 8 vai. susi
tiko, senus draugus ir tuojau nu-

. ’ Į vyko j partizanų būstinę, kur 
z’ I pulk. Įeit. Pečiulis paskyrė Ma-

žeikių apskrities partizanų šta
bo viršininku.

Kenstavičius, baigęs partiza
nų štabe pareigas, gavo iš Lie
tuvos aktyvistų štabo įgaliojimą 
skirti Mažeikių apsk. miestų 
nuovadų viršininkus, valsčių 
viršaičius, savo kraštui patiki
mus lietuvius. Visi paskirtieji 
vadovauti asmenys minimoms 
pareigoms buvo Lietuvos akty
vistų štabo patvirtinti.

Iš Lietuvos aktyvistų štabo 
buvo pageidaujama, kad Lietu
vos administracija būtų kuo 
skubiausiai atstatyta ir visa 
ve'kla pasižymėtų sąžiningumu 
ir tautiškumu.

Be to, Kenstavičiui teko ne
priklausomos Lietuvos Mažeikių
apskrities viršininką Janušonį i 
už slaptų raštų, liečiančių nacio
nalistų veikimą 1940 m., perda
vimą bolševikams, paprašyti, 
kad apleistų tą vietą ir į jo vie
tą paskirti kap. Izidorių Jatulį. 
Mažeikių apskrities policijos va
du paskyrė K. Butkų, nes buvęs

dr. Prano Sutkų dukra,

gyvena, C- drąsino mus Saulius. — Niekas man
kai alėjo 'senukas, čio pirmuose girdisi 

jūs patys prasitarėte. Matot, se- "Annabel Lee” eilėraščio liūde- 
nukas invalidas. Taip nuskriau- sys poetinis ritmas.
dėte jį. Negėda? ” Pvz.:

— Mes nežinojome . . . Mes gyvenom prie jūros ta<la
— Negerai padarėte. Tikri Du geri, du laimingi vaikai,

O kaip Palikti vandenų ir šviesų —

MARIA DANA SUTKUTĖ. Ados ir
Homewood, Ill., šįmet baigia Homewood-Flossmoor aukštesnią- 
ją mokyklą. Puikiai kalba lietuviškai. Priklauso Spikettes tinkli
nio komandai ir yra gavusi specialius atžymėjimus iš ICA, Tri- pirštus laižysit.
hune (priemiesčių) ir Homewood-Flossmoor MVP kaip išskirtina

I ' Iš liktųjų netoliese stovėjo tarė jis, 
nedidelė trol>elė.

; - Na ir bailiai jūs! — Sau- 
! liūs prisikrovė glėbį ir nuėjo 
švilpaudamas. Tą patį padarė
me ir mes.

Netrukus mūsų laužas suliep- skautai taip nesielgia.
snojo. Gera buvo sėdėti jaukio- atitaisyti senukui tą skinaudą — ' gl°l>oje,
je vasarčs prieblandoje ir žiū- patys pagalvokite. j Palikti* vienu du amžinai . - -
rėti j laužo liepsnas. Į ........................ . " 1 ' • Mačernis

— šaunuoliai, — pagyrė mus
Rimas, — puikiai mokate laužą 
įkurti- Iš karto matyti, kad sto
vykloje ir žygyje ne naujokai- 
Ir malkų greit suradote.

Dar po valandėlės pakvipo malkų krūvą.
katilas, sužvangėjo šaukštai, du- — Na, broliukai, tai ką dary* 
benėliai. Vakarienė buvo puiki, sime su tom malkom? — ryte 
Valgėme net ausys lapsėjo’. Per paklausė Rimas.
tą skanumą nė nepastebėjome, — Nieko nedarysim, — tarė 
kaip prie mūsų laužo atsirado Saulius. — Auštant kažkoks 
žilas, dviem lazdom pasirėmęs burtininkas mostelėjo lazdele irj 
senukas. ; toje vietoje išdygo didžiausia

— Sveiki, vyručiai. Gero ape- malkų krūva.
tilo, — pasveikino jis. i — šaunuolis tas jūsų burti-

— Labas, labas, — tarė Ri- ninkas, — nusišypsojo Rimas.
mus. — Prašom į mūsų būrį. į Užkandę senuko atneštų bui-

— Va, — tarė senukas, nu- vių, mes linksmi iškeliavome 
žvelgęs mus paslaptingu žvilgs- atgal į pastovyklę. Nakties žygis 
niu, — bulvių jums atnešiau, pasibaigė- 
Įnieskit j pelenus. Rytoj rytai

• I
. Į

Senukas nusikabino nuo pe-]

Sulindę į miegamuosius mai-< 
šus, ne apie miegą galvojonie.Į 
Šiaip taip po kelių valandų gin-i 
čų buvo priimtas Sigito pasiū
lymas anksčiau atsikėlus su
krauti senukui trigubai Midesnę

tinklino žaidėja. Priklauso lietuvių skaučių organizaci jai. Apdo- ties maišelį ir išpylė iš jo bul-Į
vanota už meno kūrinius. Mėgsta tapybą ir braižybą, gi sportiš
kame gyvenime vyrauja tinklinis ir čiuožimas.. Maria Dana Sut- 
kute yra priimta į Loyolos universitetą, kur sturijuos chemiją 
ar meną. Gintarėlė Sutkutė bus pristatyta visuomenei Chicagos 
Lietuviu Moterų Klubo rengiamam Gintaro Baliuje birželio 9 d., 
Conrad Hilton viešbučio didžiojoje salėje.

policijos vadas T. Kelpša buvo] 
išvežtas į Sibirą.

Antanas Kenstavičius yra 
drastiškai nusistatęs patriotas 
lietuvis ir sąžiningas, pareigin
gas. Už tai ir Lietuvos okupan-

ŽYGIS SU NAKVYNE

garsaus

11 was i child and she was -
a cliild 

Li this kingdom by the sea, 
But we loved with a love that 

was more than love, 
1 and my Annabel Lee.

Vėlesniais savo gyvenimo ''' 
1 metais V. Mačernis nutolo nuo
E. A. Poe. (iaila, ka<l V- Mačer- ■■'*■ 
nis labai anksti mirė, jis būtų rl= 
subrendęs į vieną iš rimčiausių -r 
lietuvių moderniosios kartos po
etų. *'

Nelda Žiliūtė, VII A kl.
(Iš Donelaičio mokyklos 

“Dvidešimt metų”)

Vida Didžbalytč, VII B kl. , „ .
(Iš Donelaičio mokyklos 

m f“Dvidešimt metų”)

® Daugeliui sraigtų tinkamas 
raktas Amerikoje yra vadinaT 
mas Monkey wrench. Jį išrado 
Londono šaltkalvis Charles ' 
Moncke.

BR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIENOSt GALIA.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYD*T(> 

JO VISUOMENES VEIKĖJO IR RAJYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Gu*Mn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiantitu 190S 

... n*«tn ‘wttui. J*bJon«kic ir Totoraičio 1aun*> diena* ir suffl 
' rtpinlauL ------ -- --------—__— -------——:———- <*-0®

* a , — dantyi, priežiūra, sveUUta ir zrežis
KieUi* riršellai*. Mėtoje *4.00 dabar tik
KJnwial* ririelial* ŪK_________________________ _

Or- A. J. Ovaxn - AUKŠTA KULTŪRA — 2 LAURO S ŽMONES.
Kelionėj po Europą įspūdfiri. Dabar tik ----------------

$3.88 
$2A8

$2J8
MIf p«t wž*l**kytl Mitu, atsiuntus čukl arte swney yriu 
nurėdytu* kelnes pridedant 58c. persiuntime Sleiteass.

1732 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. W80I

X A KISS IN THE DARK. Plkintlšką Ir Intymią noutyM:
apnšynai, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilių*, gyva kalba, gražiai iileiic 
150 p*L Kaina $230.

©r. Jums B. KmŽIim, HISTORY OF LITHUANIA. Lietavoa iatoriJe 
antrauka nuo pat senąją amžią iki pokario metą. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja 1X00.

Dr. Jums B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimyną i»žorija 
211 paL Kaina $8.00. Kietais virieliais $4.00.

Dauguma
kitas knygas
piniginę peili

knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b

n» BMtlL Kalstei StraM, CMesf«, HL Mftt

Pi

žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos ■ 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scene

ves.
— Labai ačiū, — kalbėjo' Ri-1 

mas, — mums bus tikros vaišės. į 
Gal paragausite vakarienės?

— Dėkui, ką aš čia senas su,
jaunais veiksiu ... }

Senukas, savo kaulėtom ran-i 
kom vėl įsikibęs į lazdas, pama
žu i___ ___

Jau temo- Budinti skiltis nus
kubėjo į paežere plauti indų, g!uu1 1/1U

įmes nė krust ’ įmokėjo anglu kalbą.
— Na, tai ko sėdit? Per daug' .. _ . ... _ -

košės prisivalgėt? — f

v... Mačernis, kurdamas savo 
po'eziją ir ieškodamas naujų for
mų savo kūrybai, pasirinko

• konservatyvios revoliucijos ke
blią, o ne nepriklausomybės lai- 
ikų kartos poetų tradiciją. Jo 

Lsiinko'iavo'tro'wi'itok? Ip0^^ d“S i^kos turėjd kon-
! taktai su Vakaru hteratura. Jis 
'domėjosi anglų literatūra irIš pažiūras brolis Rimas buvo m as buvo’ mūsų, sporto vadas, 

mokytojas, kapitonas ir kas tik-j 
tai nori. Už jį mes ir numirti 
galėjome net nesumirksėję.

— Tai va, — ____ _ __ ______ ____
ranka brūkštelėjęs per savo pasakvti? {matomi. V. Mačerniu “Pajūrio

Mes susižavalgėm. Nejaugi]
Rimas žino apie malkas? Gal jis 
matė ?

visai nepanašus į skautų vado
vą. Palyginus neišvaizdus, ne
didelio ūgio, liesas kaip šakaliu
kas.

Pačią pirmąją stovyklavimo 
dieną išrikiavo jis mus aikštėje 

Į ir atrodė nedaug už mus pačius 
vyresnis. Nuo to karto jis tapo 
mūsų vadovu. Dar daugiau: Ri

to, padedant vietiniams komu
nistams, buvo suimtas ir kalėji
me kelis kartus sumuštas iki są
monės netekimo, kad išduotų 
kitus pogrindžio veikėjus. Ne
žiūrint žiaurių kankinimų, savo 
draugų neišdavė ir buvo kalėji
me patalpintas į mirtininkų ka
merą. Tik dėka prasidėjusio ka
ro tarp vokiečių ir sovietų iš
liko gyvas.

Kada nuvykęs pas A. Kens- 
tavičių kalbėjau apie galimybę 
parašyti atsiminimus apie po
grindžio veiklą, suėmimą, kali
nimą, kankinimus, jis tik tiek 
atsakė: “Esu lietuvis ir kiekvie
no lietuvio prigimta pareiga yra 
priešintis okupantui ir kovoti už 
gimtojo krašto Lietuvos nepri
klausomybę”. Tai ir viskas.

(Bus daugiau)

V. Mačerniui daug įtakos tu-
__ ____ paklausė rėjo Allen Poe‘ {° P0621;

pasakė Rimas,' Rimas. — Gal norite man ką j *.

trumpus plaukus. — Būsit geri, 
draugausim. Kosės prisivirsit, 
teks ją patiems ir valgyti- |

Apie tai aš ir norėjau papa- 
sakoti-

Mūsų pastovyklė tą dieną iš
siruošė Į iškylą su nakvyne. Va
karėjant pasiekėm numatytą- 
iškylos vietą prie ežero. Pasista- ' 
čius iš miškd medžiagos palaprj 
nes, budinti skiltis paskelbė:

— Vakarienei košė!
— Na, vyručiai, — sukoman

davo likusius Rimas, 
į mišką malkų.

Netrukus ežero 
krūmai subraškėjo, sutraškėjo. {

— Ei, čionai! — pasigirdo 
kažkieno balsas.

Nuskubėję pamatėme Saulių 
prie krūvos sukapotų ir dailiai 
sukrautu žagarų.

— Juk tai radinys! Stverkim 
po glėbį ir tvarka.

— Tai tikriausiai kokio žmo
gaus malkos . ..

— Didelis daiktas krūvelė ža
garų. Prisirinks daugiau, miške

Pirmyn J

pakrantės

CONSTIPATION
Doctor {proven ingredient 
requires no jirescription

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets „ z 
or Unflavored Pills. EX-LAX

v į

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

i vaizdų ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir minčių 
gelmes. 1 «

%

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinlą:
L J. AufurfaHyf* - ValėlOnlanė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina SI.—.
2. Jurgi* Baltrvialtla, ŽEMES PAKOPOS. fflegijoa, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 187 psL Kaina $3.00.
K Butkv Juzė, EILERAičIAI IR RAITAI. 15S psl. $1.80.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Hilu rinktinė. 1« 

paL Kaina $3.00.
B. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 txl. $3.00.
6. Anatollfus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psL $2.O».
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

-AnyHflą Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagstės, SAULELEID2IO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

[lai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagstės, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl, $1.00.
18. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 pat $2.50, 
18. Alfonsas Tyrvells, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pel. $8.00.
17. Jenas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

06 paL $1.00.
18. Adomas Jasae, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

1 Norėdami įsigyti Mas ar kitu knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
railing arba užsakyti paltu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

80 p*L «JO.

1781 So. Halated Street, įCMcaro, IUlneb BMW

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krakto lalrrė ir lletn- 
gerbūvls, privalo susipažinti su že'miau iivardlntomi* knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti NauJienoM.
Joana Kipočlnskit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

Juozas Kap*£lntka*r IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje be|si- 
kmlančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai llio- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETES {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. .LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskinlnkuoae, Kaune. Naučakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus apražymal, k* ji ten matė, koki** 
kalbas girdėjo ir M lai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat 
Dversta Į anglu kalba.

M. ZoUanlco SATYRINES NOVELES. Genialaus rusą rąžytojo 
80 Mtyrinią novelių. 190 pust, kaina $2.

D. Kuralffa, KELIONE | ANAPUS GELEŽINEI UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumę neapgauna Intnriato ir agltpropo propaganda tel 
dteaskavlaiaL AM knygos paražytaa lengvu, gn£u stiliumi.

Pn». F. Ptkarkll*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 paL dokumentuota Istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $X ’

Vincą* žemattt*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARASTOJE, 
M n*L Kaina IU8. >

th Ir Utt WdlnlM yn eraurte
NAUJIENOSE,* inf te. HALSTED St/ CMKAEb, ILL. «$«N

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

Minkšti viršeliai

$10.30

$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
——V

Minkšti viršeliai ---- ---------------------$15.00

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

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti doleri pašto išlaidoms.

| - NAUJIENOS^CHICAGO K IM*

$10.00



r £
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Privargęs metalas
TV'

Kryžiuočiu pilis

tom į pafnažgų bangas (bolševi-

SAUJIENŲ raktinė atdaie kasdien, ižskyrui sekmadienius, nue
9 vai. ryto iki 5 vai. ra karo. šeštadieniai! — iki 12 vtL

Š. m. 
tinuke ‘ 
ponas Kazys Oželis savo straips
nyje “Mums aišku” rašo:

C

Gerb. inž. K. Oželis savo šta- 
ripshyjė pamini ptof-. J-. Blažį. 
Jis sako: Profesorius Jiifgiš Bla
žys gydytojų korftof'itoijoš “Ffė- apykantos pilni). Vėliau — įpra- 
--------- . ....... 1 tom į pafnažgų bangas (bolševi- 
šimtmečio leidiūyjė (1958) .yra Kai itgi pamhžgorilis pila). Č da- 

uai uvyiuuauoui.ivjv ------ .minimas kaip plačids erudicijos bar supratom, kaip “Naujienos’*
nebeprimenu kokiais metais, psichiatras plačių, pažiūrų visuo- virto okupanto įrankiui

stebėdavomės “Naujienų” ne
apykantą nepriklausomai Lietu
vai (bolševikai irgi yra tos hė-

A. PLEŠKYS

VOLDEMARININKŲ ISTERIŠKAS IŠPIJO
LIS IR NERVŲ PAKRIKIMAS

gegužės 17 d. dvisavai- būVb paskelbtas kdnkUtšaS už šai negimtai — bė pagrinde.
Laisvoji Lietuva” Nr. 10, geriausią šūkį — obfelsį s’pbudbs Toliad savo stfaipsnyje gerb. 

piątiiiifhui. Konkursą laiiiiėjo šis jflž. K. Oželis pats klausia ir
t* trr „l ‘ i -j vii _ ... nyjc ____ “Lais- posakis: “Laukiftlš žrnėfuš lai- pats atsako: “Ir koks višė to
Is Washingtono suskrido didokas būrys specialis- j Lietuvos” Redakcinės ko- kfaščių neskaito’-. • tikslas? Labai aiškus! Anksčiau

tų, kad galėtų nustatyti lėktuvo nelaimės priežastis.' į&gijos bičiuliai, žinodami, kad ■...
Pirmadienio rytą specialistai paskelbė, kad pati pagrin-! NESKAITAU “NAUJIENŲ”, re-- 
dinė nelaimės priežastis buvęs pervargęs inėtalas. Kas daguojamų Martyno Gudelio, ato,J 
yra “pervargęs metalas” ir kaip jis galėjo mirtin nu- kreiPe-ma^° demesį i s.m. Nau- L r

« r j &. j j ienų” Nr. 97 ir 99 tilpusias Zig- torhitoš Lithuahfea ’ penaiasde-
nesti 272 žmones? į Gutos „Laisvas mintis.,. ... - . -

Lėktuvo DC-10 pakilimo take raštas nuplautas vie- Dar nepriklausomoje Lietuvo- 
nas motoro sraigtas (sriubas). Pradėjus lėktuvui smar- je, nei — —
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Praeitos savaitės penktadieni, geg. 25 dienos po
pietę, Čhicags O’Hare aerodrome nukrito didelis kelei
vinis lėktuvas, kuris sukrėtė visą Amerią ir visą pa
sauli. Vos iškilęs 600 pėdų aukštumon milžiniškas lėk
tuvas krito galva žemyn ir užmušė visus jame buvusius 
keleivius, lakūnus ir buvusius patarnautojus.

Lėktuve buvo 272 keleiviai, kurių tarpe 3 lakūnai 
ir 9 patarnautojai. Dabar pasirodė, kad lėktuve buvo 
dar du vaikai. Maži vaikai, kuriuos kelionės metu tėvai 
laiko rankose arba ant kelių, neskaieomi keleiviais, ne
įrašomi į sąrašus ir už juos neįmami pinigai.. Nelaimės 
vietoje rasti du. žmonės, kurie lėktuve nebuvo, bet ne
laimėje žuvo. Vienas buvo toje vietoje, kur nukrito lėk
tuvas, o antrasis žuvo greta esančioje mažoje kavinėje, 
kurią lėktuvo karštis padegė.

Daugelis liudininkų matė, kaip įsibėgėjusio didelio 
lėktuvo motoras atplyšo ir nukrito ant įšibėgiiiio lau
ko. Aerodromo bokštelio sargai, pamtę lėktuvą ištiku
sią nelaimę patarė kapitonui bandyti nusileisti, jeigu 
pajėgs. O’Hare aerodromas-tuo metu buvo labai judrus,

kįau bėgti, likusieji sraigtai neatlaikė pradėjusio eiti 
motoro, jie lūžo ir paleido motorą ant įsibėgėjimo tako. 
Specialistai nustatė, kad didžioji nelaimės priežastis 
buvo metalo pavargimas. Sraiptams gaminti naudoja
mas pats stipriausias metalas. Paprasts piūklas jo ne
plauna, medžio liepsnos jo neminkština. Reikia turėti 
specialius įrankius sraigtams ušdrožti, nupiauti ir pri
sukti. Kol šie specialaus reto metalo sraigtai nepavarg
sta, tai jie labai stiprūs. Niekas jų nenulaužia ir nesu
lenkia. Kai kietas metalas pervargsta, tai jis pats su- 
pleišėja, nustoja galios ir nepajėgia atlaikyti stipraus 
svorio.

Kaip ir kodėl metalas pervargsta? Kiekvienas, kad 
ir kiekčiausias, stipriausias metalas, laiko tiktai tam 
tikrą jėgą, svorį. Jeigu metalas priverstas pakelti dau
giau, negu jis gali, tai jis trūksta ir plyšta. Metalas, ku
ris mums atrodo-vientisiniu kūnu,iš tikrųjų nėra vienti
sinis. Jis yra sudėtas iš nepaprastai mažų dalelyčių, 
kurios vadinamos kristalais. Tų kristalų paprasta aki
mi ar paprastu mikroskopu negalima įžiūrėti. Viskas 
akiai ir mikroskopui atrodo veintisiniu kūnu. Tiktai 
elektroninis mikroskopas parodo sugulusius metalo kri
stalus. Juos jungia vadinami elektronai, stipriai laikan
tieji vieną kristalą prie antro. Bet kai svoris, ar jėga 
yra stipresnė, negu traukiamoji elektronų energija, tai 
metalas sunyksta.

Suplyšęs metalas jau yra tiktai pusė pradinio metalo. 
Juo labiau suplonėja metalas, tuo jis silpnesnis. Lėktu
vo motoro suplonėjęs sraigtas buvo silpnas, neišlaikė 
motoro. Kitus slaigtus spaudė dar didesnė jėga, jie ne-; 
pajėgė atlaikyti ir paleido motorą.

Tai buvo pagrindinė nelaimės priežastis, bet buvo 
ir kitų, kurios tuo tarpu dar nežinomos. Reikia neuž- 
užmiršti, kad ne tik kiti du lėktuvo motorai gali nešti 
lėktuvą, bet jį galėtų nešti ir vienas. Kodėl kiti du moto
rai najėgę iškelti lėktuvą 600 pėdų aukštumon, nepajė
gė nutupdyti lėktuvo ir išgelbėti keleivių? Šitas prie
žastis dar turi ištirti.

Tuo tarpu aviacijos vadovybė įsakė visiems DG-10 
lėktuvams patikrinti sraigtų metalo pervargimą. Įsa- 

jkymas galioja ne tik Amerikos bendrovių įsigytiems 
lėktuvams, bet ir užsieniečiams. Vokiečiai pirmieji pra- •' - ii.
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meninkas, nuoseklus tolėrantas, 
tiesos mylėtojas”.

Bet gerb. inž. K. Oželis nutyli, 
kad prof. J. Blažys buvo pasiųs
tas į Mariampolės kalėjimą, ku
riame kalėjo prof. Augustinas 
Voldemaras, patikrinti • jo proti
nį Stovį. Jis buvo nuteistas ka
ro lauko teismo. Prof. J. Blažys 
grįžęs iš Marijampolės, privati- 

dėjo savo'didžiuosius lėktuvus patikrinti. Nesuplei-jnia™ 
sejusiūs sraigtus turintieji lėktuvai gali toliau skristų Į yra protinis (^hinis) ligonis, 
o supleišėjusius sraigtus turi pakeisti, kad neatsitiktų Į kqs bUvb parašytą jo oficialia^

- j aerb- _> me rapėrte iki šiol nėžinoma 
(“Naujienos” 1979Š I 22., A. Ž. 
“Kalbėkime atvirai”).

Juk kitaip neįmanoma išsiaiš
kinti ir prof. A. Voldemaro pir
momis dienomis grįžimo į bol- 
šėVikų okupuotą Lietuvą, kaip jo 
protiniu pakrikimu. Gaila, kad 
vodemarininkai šito įvykio nesu
geba išsiaiškinti arba aiškina vi- * ' - - - - . . . 4 . . • « J _

pajėgs. O’Hare aerodromai tuo metu buvo labai judrus, Įdaugiau tokių nelaimių, kuri ištiko O’Hare 
kiekvienę minutę kildavo’' du įvairaus dydžio ir įvairaus drome.
svorio lėktuvai* Kontrolieriai manė, kad lėktuvas gali 
išsigelbėti, jeigu jis bandys kilti. Jie ėmėsi viso
kių priemonių sDC-10 lėktuvui sustabdyti. Lėktuvą 
vis dėlto atplyšo nuo žemės, pakilo 600 pėdų aukštumon, 
o iš ten krito visu smarkumu, užmušė visus keleivius, o 
vėliau sukėlė didžiausią gaisrą, matomą 20 mylių at
stumo je.

Visi keleiviai buvo žuvę ir nebuvo jokios vilties jų 
išgelbėti. Tada bandė sręsinti gaisrą ir gelbėti lavonus 
ir ieškoti nelaimės priežasčių.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

VILNIAUS KRAŠTO NAUJOJI 
ADMINISTRACIJA

(Tęsinys)
Baigus tvarkyti suolų eiles, diktasis kauniš

kis tarė:
— Smetona trukdė žmonėms gerai gyventi. 

Kaimyninė Lenkija teikė žmonėms šviesesnį gy
venimą, o Sovietų Sąjunga, žiūrėk, kokius moka 
atlyginimus savo darbininkams

Čia jau neištvėriau ir pažėriau atsakymus į 
jų išvedžiojimus:

— Apie Lenkijos gerbūvį ir ten “šviesų” gy
venimą gerai žino šio miestelio gyventojai, neš 
ahoje Merkio upės pusėje už administracijos li
nijos buvo laukai, pievos, ganyklos, miškai ir jie 
visi turėjo leidimus administrasijos linijai perei
ti ir lankydavosi H. Varėnoje.

Apie Sovietų Sąjungos socialistinį gyvenimą 
Alytau įgulos kariškių sunkvežimių šoferiai ir 
rįutlonarmieęai daug ko papasakojo šio mieste
lin gyventojam? 1939 — 1940 m. raudonųjų bazių 
laikais.

: Itas liečia Tamstų išvedžiojimus* kad 200 vo
kietukų sportininkų galėjo pagrobti Lietuvą, pri- 
mintina, kad Kaune buvo daug locilijos, karo mo
kykla ir keli kariuomenės pulkai.

Kas liečia Smetonos pabėgimą su banko pa
grobtais pinigais, tai grobimas turėtų būti nu
statytas valdžios sudarytos komisijos. Dabar iš 
spaudos žinome, kad jo santauas iš Lietuvos ban
ko atnešė vienas banko direktoriuš ir apie grobi
mą spaudoje niekur nekalbama.

Kai liečia Smetonos bėgimą per žalią sieną 
ties Kybartais, tai jis valdžią perdavęs Merkiui, 
galėjo daryti kaip norėjo ir net bffeti per pasie
nio upelį, kaip laisvas pilietis. Juk piliečių bėgi
mas pėr plačią ir sraunią Merkio upę varėnie- 
čiams ne naujiena ir net dažnas reiškinys. Pa
vyzdžiui, per Merkio upę bėgo Plečkaitis, Skil
tas Feliksas, Skliutaitė Gertrūda, Arasima- 
vičiai ir kt.

Kas liečia nužudytąjį Aleksandrą Baraus
ką, tai jis ilgai buvo sargybos viršininku perei
namam punkte ,per Merkio upės tiltą Varėnoje 
ir jį visi pažinojo, bet niekas juo neėiskundė. Dėl 
jo žudikų eiviliniuose rūbuose, tai jų nepažino nė 
jo žmona, perlojietė Bičinskaitė, ilgai gyvenu^ 
Varėnoje.

. .... Baigus kalbėti, abu Kauno teatro dekoraci
jų tvarkytojai scenoje, pakeltu balsu sakė:

$
J

f

Iš kur gerb. inž. K. Oželis tai 
žino, juk “Naujienų” jis neskai
to, o vadovautis savo liguista 
fantazija ar nugirstais moterėlių 
plepalais nepatiekiant jokių 
faktų ir iš “Naujienų” ištraukų, 
yra labai nerimtas elgesys. Ši
tokie gerb. inž. K. Oželio išsi- 
reiškimai, kuriuos pacitavau 
anksčiau, nėra niekas daugiau, 
kaip šlykšti demagogija, bjau
rus šmeižtas ir klastingas melas 
niekinti “Naujienoms” ir jų re
daktoriui. Niektauziams apibū
dinti žemaičiai turi tokį priežo
dį: “Sapnuoja nemiegodamas”.

Panašiais oželiškais išsireiški
mais pasižymi bolševikinis 
“Gimtasis kraštas” ir Hitlerio 
laikais Vokietijoje ėjęs žydams 
šhieižti, rodos, savaitinukas “Der 
Stuermer”. Paskutiniuose “Gim
tojo krašto” numeriuose oželiš- 
kbs demagogijos pastebėjau 
kiek mažiau. Matyt, ir bolševi
kai pradeda kultūrėti.

Inž. K. Oželis visai išėjęs iš 
lygsvaros ir nebesuvaldydamas 
savo pakrikusių nervų, prisiskai
tęs apysakos “Limuzinas Nr. 4” 
jau tiesiai pradeda grasinti: “Už 
Martyno Gudelio “Pateisinimą” 
it “išteisinimą” Limuzino Nr. 4 
puslapiuose Martynas Gudelis 
tūri atsiteisti.

Aš labai stebiuosi, kad “Lais
vosios Lietuvos” redakcija ati-

duoda spausdinti straipsnius, jų 
net neperskaičiusi. Bent taip 

į reikia suprasti, perskaičius šį 
' inž. K. Oželio, pilną pagiežos, 
neapykantos ir demagogijos, 
straipsnį. ? Ų1 T:

Gerb. inž. Oželiui kaip veik- 
liam visuomenininkui Jr pa
skaitininkui • aš patarčiau nueiti 
pas psichiatrą gydytoją pasitik
rinti sveikatą. Gal su juo jau 
kas nors negerai. Bent aš susi
darau tokį įspūdį.

Ir pabaigai gerb. inž. K Ože
lis taip rašo: “Ir koks gi mūsų 
veiksmas? Jei ryžtamės tęsti 
kovą ir priešintis bolševikui- 
okupantui — turime atsiribo
ti nuo agentų, mūsų tarpan 
įspraustų. O visų svarbiausia: 
niekšingo tautos išgamos, žudi
ko paleista kulka — nekaltai 
pralieta kapitono Prano Gudyno 
kraujo auka — yra mums tau
tos pareiga — vieningai jungtis 
tautos laisvei atgauti”.

Šis paskutinis gerb. inž. K. 
Oželio isteriškas rėksmas ir su
jauktų . skambių žodžių raizgr 
nys nieko aiškaus ir konkretaus 
nepasako. Ten pat įdėtoje nuo
traukoje, kap. Prano Gudyno 
50 m. mirčiai paminėti, tesu- 
skaičiau tik 19 žmonių. Tai tiek 
diktatūrimnkai — voldemari- 
ninkai “vieningai tėsųjungė 

(Bus daugiėU)

— Šitaip išvedžioti gali tik liaudies priešas, 
bet ne j'ošioš draugas. (Ko'muništų šainpratoje 
liaudis, tai kompartija)i

Nenorėdamas tolimesnių diskusijų su ‘Tiau- 
dies žmonėmis” JUOS atsiprašiau, kad jų išvfedžio 
jimai buvo labai lėkšti, kompartijos pakišti in
vazijos laiku žmonėms raminti, bet dabar jau 
pasenę ir nustoję bet kokios propagandinės vfertės.

Atėjus kasininkui, perdaviau bilietus ir 
rengdamasis eiti iš salės, dar kartą atsiprašiau 

. pokalbininkus, sakydamas:
— Prie žmonių jūs vertėte atsakyti- Į labai 

■Jėkščius klausimus, tai ir padariau. Dabar apgai
lestauju, kad nesugebėjau liežuvio laikyti už 
dantų.,.

Publikos per vakarą buvo skystoka ir paja
mos mažos, bet tie kauniškiai per visą vakarą 
Šnabždėjosi pakampiuose su pogrindininkais ko
munistais varėniečiaiš.

VINIUS 1940 METŲ VASARĄ ,
Pasitobulinimo mėnesiais kursai mokyto

jams Vilniuje prasidėjo 1940 m. liepos mėn. 1 d. 
Kursų pradžioje kažkaip išniro kalbos apie Ęrė- 
vės-Mickeviciaus kelionę į Kremlių pas Moloto
vą. Vienas kolega pasiūlė šeštadienio popietėje 
atvykti į Vilniaus gelžinkelio stotį pasiklausyti 
naujienų iš Krėvės-Mickevičiaus, jei ne tiesiog, -------X

tai per kitus jį sutinkančius asmenis. Dar ir da
bar stovi to povakario vaizdas: 7val. vakaro Sau
lėtas oras, saulės spinduliai žaidžia geležinkelio 
stoties trečiosios klasės grindyse. Iš rytų pūškuo 
damas atšniokštė, didžiulio garvežio traukiamas 
trijų vagonų traukinys.

Lietuvių prisirinko skaitlingas būrys Stoty
je. Kai kas galvojo, kad traukinys atvyko tiesiog 
iš Maskvos. Atsimenu dviem kolegom pasakojau, 
kad mūsiškis traukinys galėjo riedėti toliausia 
iki Kodanovo geležinkelio stoties, tai buvusi Ru
sijos — Lenkijos pasienio stotis apie 30 kilomet
rų į vakarus nuo Minsko miesto.

Mat, .mūsų ir Lenkijos geležinkeliai yra Va
karų Europos geležinkelių platumo, o rusiškieji 
geležinkeliai šiek tiek platesni ir mūšų geležin
kelių riedmenims netinkami.

Vilniaus geležinkelio stotyje pasitiko Krė
vę jo pažįstami it susitelkė stoties svečių .kam
baryje.

Po pusvalandžio traukinys išriedėjo Kauno 
linkme. ..Vienas asmuo, palydėjęs Krėvę, priėjo 
prie mūsų dviejų ir pasisveikino šU mumis. Tai 
buvo mano pokalbininko gerai pažįstamas. Ben
drai, risi lietuviai, lūkVriąvę Vilnfcus stotyje, 
ėjo iš stoties mažais būreliais. a > mu*

(Bus daugiau)
-------- - ■■ -X. -h.■ , t aa MI
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*KUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pvhski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU $ 6446 
Trumą ligonius pagal susitarimą, 

fei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Prostatos, inkstų ir slapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL A V E. 
St. Petersburg, FL 33710 

Tel. (813) 321-4200

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

,938 S. Manheim Rd,, Westch«et»r, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Falinėje alyvoję ir įlašinti į akis

Prof. A. Varnas Mindaugo vainikavimas

TEL, — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susi turima

Dr. DANIELIUS DEGeSYS

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

fikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agar susitarimą. Uždaryta tree

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIi 
.INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofise telef.: 776-2880
Rezidencijos telaL: 448-5545

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ir marijuanos rūkymas.
Ne .v England Journal of Me

dicine, rinitas ir labai respek- 
lun’amas medicinos žurnalas, 
1.75 mulais paskelbė Sidney 
Farber vėžio ligą centro gydi
mo rezultatus. To vėžio ligų gy
dymo centro gydytojų grupė 
ty.ė THC veikimą vėžio ligomis 
sergantiems ir chemoterapiją 
gnmant.ems ligoniams.

Chemoterapijos metu daugu
ma ligonių pradeda blogai jaus- 
c s, jiems atsiranda vėmimo 
iarsmas, pranyksta apetitas ir 
svoris pradeda kristi. Vienai to
kių ligonių grupei buvo duoda
mos tabletės turinčios THC, gi 
nitą grupė tokių pat ligonių gavo 
tablė es be THC priemaišos- Tie 
ligoniai, kurie gaVo THC pradė
jo geriaus jaustis. Jie nustojo 
vėm>, jų apetitas pagerėjo, 

jo ir jų nuotai- 
Kiti vėžio ligų ty

rinę oja', darydami panašius 
bandymus su triuši ris ir pelė
mis nustatė, kad THC gaunan
tieji. vė. io liga sergantieji gy-

mai, gydyti. Be marijuanos, ji 
sakėsi, galįs apakti. Glaukoma skausmai sumažėj 
yra'liga kuri pasižymi padidin- ka pas? a sė. 
tu akies viduje spaudanu. To
kio spaudimo įtakoje akies re
gėjimo nervai atrofijoj si ir, jei
gu spaud mas nebūna sumažin
tus, ligonis apanka. Teismo me- vuL'liai gyveno 1/3 laiko tarpo 
tu gydytojai liudijo, kad mari- ilgiau, n-gu tie, kurie THC ne
jauna xai kuriais glaukomas Ii- gavo. Ka: kurie iš tų tyrinėtojų 

ti ypač tais atvejais kur ji ga- noma, kad nauji THC derivatai gos atvejais yra efektingas vais- nei tviriino, -kad darant bandy- 
eilyje gali būti pritnikj-ntį ir tas. Randall ka.p-tik ir turėjo mus su vėžia celių kultūromis,

MARIJUANA GYDYTOJO AKIMIS
š'uo metu Jungtinių Ameri- Vais buvo pastebėta, kad THC 

kos Valstybių spaudoje mari- raminančiai veikė epilepsijos 
juanos klausimu vyksta gyvos pr epioiio metu atsiradusius 
diskusijos. Vis daugiau ir datr traukulius, šis gydymo metodas 
g:au girdisi balsų, kad marijua- dar nėra pntaikintas žmonių 

j nos vartojimą reikėtų legalizuo- epileptikų gydymui, bet yra ma-

:li būti pritaikinta kai kurių ligų u
gydymui. Marijuana buvo žind-i žmonių epilepsijai gydyti. 

„Ima gilioje senovėje. Jau prieš!
g.aukomą kuri nepasidavė gy- pavyzdžiui, pridėjus THC į vė- 

Teismo žio celių kultūrą, vėžio celių au-Indijdje per eilę šimtmečių! doma kitais vaistais-
3!4 tūkstančių metų Kinijoje ir marijuana buvo vartojama as t- sprendimas buvo palankus R. girnas buvo sutrugdytaš. Mano- 
----  i-----‘ ---- u..------!mos priepuoliams raminti. Ast- Randall ir jis gavo leidimą pirk- ma, kad THC stabdo RNA ir 

mos priepuolio metu žmogans ti ir surūkyti 75 cigaretes savai-' DNA molekulių sintezę, 
plaučių bronchai susitraukia ir t ės. bėgyje, 
žmogui pasidaro sunku kvėpuo- 1971 metais 
ti. šiuo metu yra žinoma, kad stituto gydytojas,, d 
tiek marijuanos dūmai, ‘
I’MC įkvėptos dulkės išplečia juanos veikimą open angle glau- ^ai kurių virusų bei bakterijų

gana plačiai buvo vartojama 
įvairių ligų gydymui. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse mari
juanos ekstraktas iki 1937 me
tų buvo vartojamas kaip vaistas 
nervams raminti ir skausmams

į malšinti. 1937 metais marijua- 
: nos vartojimas buvo uždraustas
ir ji buvd priskirta prie narko
tikų grupės. 1941 metais mari- vartojant kitus vaistus- 
įjuana buvo visiškai išbraukta 
i •

* Čekoslc'vakų medicinos litera- 
GLA akių in-' toroje 1976 ir 1977 metais bu- 

[ R. S. Hei- vo aprašyta, kad THC skiedi- 
tiek per, pirmą kartą.aprašė inari- niai buvo gana efektingi gydant

bronchus ir, kad taip išplėsti: 
bronchai laikos ilgiau, negu

"Žiūrėkite, broliai, Į savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingu kO 
ny< nedaug galingy, nedaug aukštos kilmės yra pasaukta" -— 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže- 
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
nylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų Širdys palin 
kasios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody 
ti tikrais ir ištikimais Kristaus paseki jais ir padaryti savo pašaukimą ir iš 
ru.kimą tikrą.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. MuzikanL 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 į- Q42

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

sukeltas žaizdas- Deja,, objekty
vių davinių šiam teigimui pat
virtinti mes neturime.

Turint galvoje, kad marijua-

komės gydyme- Šos rūšies 
glaukoma pas kai kuriuos as
menis nepasiduoda įprastam

___  ___  _____ ____ , konvencionaliniam gydymui. Dr.1
iš Jungtinių Amerikos Valstybių tų geras vaistas astmos pripuo- R. s. Helper gydė 12-ka tokių'na pasižymi nedideiu nuodingu- 

glaukomos liga sergančių. Jis !nu daug kas galvoja, kad THC

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3«ndr« praktika, MOTERŲ llgce 
Ofisas 2652 WEST 5Yth 51K3ET 

Tai. PR 8-1223
JF1SO V Ali.: pirm., antrai, trečiac 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sfcžtadie 
'iaia' 2-4 vaL popiet ir kitu laiku buvo intensyviai tiriama. 1963į 

nagai susitarimą. j metais Izraelyje dr- R. Mechou- {
“ pan pavyko ištirti pagrindinę

F ŠILEIKIS, 0. P. | veiksmingą marijuanos rnedžia- 
ORTHOPEDa^PROTEZISTAS j gą ir nu statyti jos cheminę su- 

S i Ta medžiasa buvo pava-
STr ■ Arch SuDDorm) ir t t ! dinta delta-9-tetrahydrcčanna- 

binol. Sutrumpintai ji vadina
ma trimis raidėmis, būtent, 
THC. Žinant THC cheminę 
struktūrą susidarė galimybė tą 
medžiagą pasigaminti sintetiniu 
būdu. Sintetiniai pagaminta 
THC medžiaga buvo galima 
tiksliai dozuoti ir pravesti įvai
rius bandymus. Darant bandy 
mus su experimentiniais gyvu- reikalinga jo akių ligai, glauko-

Taigi, atrodo, marijuana bū-

DągaJ, gngitarTTną

West 63rd St, Chicago. 1H. 6062< 
Teief,. PRoepect 1-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Zarmakopėjos. Paskutinių pen-’ iiams stabdyti. Deja, nevisi žmc-
kiolikos metų eigoje marijuana nės marijuaną vienodai toleruo-j jiems davė rūkyti marijuaną. 

.............  "'°1 f K.i kurie yra jautrūs tiek Marijuanos Įtakojė 10-čiai ligo
tumams riek sintetiniai pa- nių intrauk.uHarinis spaudimas 
ntam THC. Tokiems ilges-įžymiai sumažėjo. Iš dvvlikcs Mexico, Florida, Louisiana, II- 

tik du lįerodė pagerėjimo. Pa-.linois ir Washington) leidžia 
našius rezultatus’ gavo ir kiti 
gydytojai. Vėliau Georgijos me
dicinos kolegijoje dr. K. Green 
darydamas eksperimentus su 
triušiais pastebėjo, kad viduri
nės akies p audimui mažinti 
THC milteliai ištirpinti minė-

nis marijuanos vartojimas su
oka k v pavimo takų gleivinės 

chronišką uždegimą, kuris ilgai
niui sumažina plaučių pajėgu
mą.

Prieš koletą metų Jungtimi! 
Amerikos Valstybių pilietis, Ro
bert Randall, kreipėsi į valsty
bės teismo instituciją reikalau
damas, kad teismas jam leistų 
pirkti ir rūkyti marijuaną lega- 
r.ai. Jis savo prašymą pagrindė 
tuū? kad marijuana jam buvo

derivatai ateityje bus pritaikin
ti kai kurių ligų gydyme. Šiuo 
metu penkios valstijos (New

naudoti marijuaną gydymo tiks
lams gydytojo priežiūroje.

Nežiūrint čia paminėtų THC 
ypatybių, reikia atsiminti, 

marijuana yra halucinoge- 
medžiaga ir jos vartojimas 

(Nukelta Į šeštą puslapį)

gerų 
kad 
ninė

TECHNOLOGY

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Apdraustas perkraustymas 
iš J va irių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376-5996

Peach Time Is Here

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 1EIMOS VALANDOJ 

Yb« programai Ii WOPA,

Lletuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedija Aldena Daukua 

Telef.2 HEmiock 4-24U 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60429

A ‘Tietuvos Aidai*
-KAZĖ BRAZDŽIONYTr

Programos vede|»

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

— Jei žinote aemenh, kur^ 
galėtų užsisakyti Naujienas, >rs- 
šome atsiųsti jų adresus. Me 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

The Well-Dressed Astronaut Of The ’80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 
life- support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator spėce 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed when

.1

2

1/4

2

teaspoon almond
extract

egg whites, stiffly
beaten

Sweetened sliced fresh

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. .Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
package (4-serving size)

vanilla flavor pudding
and pie filling

cups milk
egg yolks

Combine pudding mix and U4 cup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
ocoaionally. Spoon Into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1)3 cups « 6 aerringx.

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their space 
suits.. Excess body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process — 
from pants to helmet and 
gloves — takes about fivf 
minutes.
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-35’. 2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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MARUI’ANA GYDYTOJO i Šeštadienį ir biržeiip 3 d. 8

...A_ M -_ _ Aupličioje.-N-Mtulenėk i-
(Alkėfla S o-a» ps..| j dalyvauti mišiose ir pasiind- 

be gydytojo’priežiūros nėra Teis-p'** v*slls mirusius klubo na. 
tinas. Marijuana kai kuriems asJ :ius. 1 rečios miškKs Imis Hepos 
men'ms sukelia psichinius su*. 8 <1. 11 vai. ryto, sekmadienį, i 
Likimus. Jos įtakoje žmogelis*’ Rbfe Didžbalis, rti.it. į
valia sumažėja ir toks asmuo! _ Ju^nas Pelnys, Brook, - 
lengvai pasiduoda kilų įtaigoj?;

. mui. ■ ■ - I
Marijuanos rūkymas gali pa-, 

veikli ir judėsiu kontrolę!" Pri
sirūkę marijuanos asmenys ne
gali vairuoti automobilio arba 
dirbti su mašinomis. Marijua
nos lapuose Ik* THC yra dar

* virš 20 kitokių cheminių jungi- 
nių, kurių cheminė sudėtis ir fi
ziologinis veikimas žmogaus or
ganizmui dar nėra ištirti.

Dirva 16 nr.

lyn N. Y., iš anksto be ra gini
mo pratęsdamas prenumeratą, 
pasveikino Naujienas 65 metų 

i sukakties proga, o savo gerus 
linkėjimus parėmė $10 anka. 
Ta proga jis rašo, kad Naujie
nas paštas jam pristato netvar
kingi: kartais atneša po 2-3 nu
merius, o retkarčiais visai ne- 

1 atneša. Jo laiškas išverstas j 
anglų kalbą ir pasiųstas į paš
to atitinkamą skyrių. Dėkui už 
informaciją ir už auką.

> Amerikos Lietuviu Piliečiu c

— Stasė Balčiūnienė iš Villa 
Vytis, Bethany Beach, Dela
ware, tapo Naujienų prenume, 
ratore ir rėmėja. Užsakymo 
laiške ji tarp kita taip rašo:į 
“Nežinau tikrai, kiek dabar

Pašalpos Klubas yra užprašęs yra Naujienų prenumerata, 
dvejas mišias už mirusius klubo j Įdedu $20 čekį. Manau, kad 
narius birželio 2 d. 8 vai. ryto užteks pusmetinei prenuniera-

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

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

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

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

— Baleto šokėjai: Birute Bq 
rodįckaitė**" Velėta Karosai!!- 
iii- Jaunutis Puoilžiūrtas daly* 
vans J „ Puodžiūno Baleto stur 
dijos inokiitių programoje bir J- 
želio 2 <1. 7:3i) Vai. vak. Jauni
mo cftutre. Bus išpikklomi du 
baleto kūriniai.Visuomenė kviė 
čiama atsilankyti.

— Lietuvos ’ Gen. konsule^ 
Juzės l)aužvardienės ir Ginta
ro debiutančių nuotrauką įdė-’ 
jo Southtown Economist ket- j 
virtadienio laidoj. Šiemet Gin
taro balius bus birželio 9 d. C.

Nam«i, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tente — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

fH|

EAL ESTATE

ket-’l

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

DĖL VISU INFORMACUU KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

biutantės: Svajonė Kcrelytč iš 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-//47 
Lemonto, Marija Dana Sutku------------------------------- ----------- ----------------------------------- ------
tė iš Homewood. Zuzana Vilei-

| kytė iš Palos Heights,Lisa Ven' bizniu sklypus pardavimui jai Į Parduodamas žema kaina 4 kamba- 
ckutė iš Itasca, Rima žukaus-'26-tus metus veikiančioj įstai jJ7 
kaitė iš Hinsdale, Vaiva Kuče.' gOj> 0 pirkdami pasiteiraukite, 
naitė, Simonetta Giedraitytė .

t- . i- j i -v A-i „ Du butai, medinis su skiepu ir ga- 
ir Katrytė Ruddy is Čikagos. ražas_ švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 

Čikagos Lietuvių Troy.
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su j

Registruokite savo namus DAR SENA KAINA

MARY KATHRYN RUDDY, Jean ir Jono Richardo III Ruddy 
dukra, Chicago, Ill., gegužės mėnesį baigė Marijos aukštesniąją 
mokyklą. Priklauso Canticle muzikos grupei. Pašvenčia nemažai 
valandų, pagelbėdama politinių rinkimų veikloje. Laimėjo spe
cialius atžymėjimus už jodinėjimą. Mėgsta muziką ir intensyviai 

: studijuoja meną. Sąlygoms leidžiant, tikisi šią vasarą apsilankyti 
Lietuvoje, susitikti su niekad nematytais giminaičiais bei pajusti 
senelių gimtinės dvasią. Sekmadienį, gegužės 20 d., gintarėlės 
Mary Kathryn teta Constance Baltūtytė-Hofer suruošė jai priė- 
mimą-arbatelę savo rezidencijoje, sukviesdama šių metų debiu- 
tantes, Chicagos Lietuvių Moterų Klubo valdybos ir Gintaro Ba-
liaus komiteto nares bei kitas viešnias. Mary Kathryn Ruddy shi
dijuos Southern Illinois universitete.

tai. Prašau tuojau pradėti siųs, 
ti žemiau nurodytu adresu”. 
Dėkojant už dėmėsi Naujie
noms ir jų platinimo vajui, ge-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias! 1 visa* šiai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- r„ Knio mainm. dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį v; Ų^^onu skelbti vi
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. -

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie M* 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems ikaitytijams.

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

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namui* 
totorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude 
niniame Naujienų pikniką.

Visa* ir visus kviečiame 1 didžiąją talką,

siems skaitytojams. Taip pat 
dėkui jos artimiesiems, kurie 
atkreipė dėmesį į Naujienas 
ir galimai turėjo teigiamos ita_ 
k°s. , - ..

— C, Ambrose, Rosemont, 
Que., Canada, pratęsdamas 
prenumaretą, parėmė Naujie
nų leidimą $7 auka. 83 už ka
lendorių atsiuntė Charles K. 
Rakūnas iš Santa Monica, Cal. 
$2 atsiuntė Jonas A. Kulius iš 
Brighton Parko. Tos apylinkės 

Į tautietė užsisakė Naujienas 3

mėn. tinkamesniam susipažini
mui, todėl pavardės prašė nes
kelbti. Dėkui visiems.

— Poniu Anna Gaushas iš 
Hot Springs, Ark., vasaros me
tui atvyko pas savo sūnų ir 
marčią, gyv, Lemonto apylin
kėje. Ponia Eugenija Stalilio- 
nis iš Somonauk, apsigyyeno 
Alsip, Ill. - -

Prenraneratos pratęsimo, užsakymą, be! giliau skaitytoją remzimr 
prašom* pasinaudoti žemiau esančiomi* atkarpomis.

MADJI5KO9 
1729 SO. HALSTID ST 
CHICAGO, IL 60664

Mažinčiau* torirašinėjlmo Išliidi*. Priede

Pavardė Ir vardai

Adreso

» Užsakau- Naujiena* kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojai. Priede  doL
Pavardė ir vardai _______________  -

kuria

Adresas

Sponsoriaua pavardė, vardas Ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dot

Pavardė Ir vardas

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* mripa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

Pavardė tr vardas

i tratu

Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

Du butai, medinis su skiepu ir ga-J LABAJ gVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar- 

--- ------ quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
______ __ geležies (Hard ir trecias gražiame beismante. Daug 

tos muziejuj birželio 2 d. atida ware) prekių krautuve. Nebrangus, vertingų priedų, 
romą numizmatikos paroda. 
Galėsite pamatyti pilną rinki
nį lietuviškų monetų laimėju
sį pirmą premiją pinigų paro
doje, Čikagoje. Taip pat bus 
Klaipėdos krašto laikini pini
gai, vokiškos Ostmarkės ir šeįn 
feldo stovyklos pinigai. Paro
da bus iki birželio 10 d. šiokia
dieniais paroda atdara nuo 1 
v. 30 min. ikį 4 vai. popiet. Jos * 
sponsorius yra Frank Passic išj 
Michigan valstijos.

Balių ruošia
Moterų klubas fe

i___ Balzeko Lietuvių Kultū-

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

vertingų priedų.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas', gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liukrus ofi- 

įso patalpa. Daug priedų, Marquette 
; Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE
— Toronto Lietuvių Namai i * * 1

- Į organizuoja orkestrą. Vadovu
pakviestas A. Pralgus-Pralgatr

- skas-. LN šachmatų turnyrą A 
klasėje laimėjo J. Chrolevičius 
ir R. Vaičaitis, o B klasėje — 
B. Brakas ir C. Gauris.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

— Vytautas Smetona, 20 me
tų pianistas iš 'Klevelando, ga. 
vo 1978 m. muzikos 81,000 pre
miją. Premijos" mecenatas Lie
tuvių Fondas. Vertintojų komi 
siją sudarė Stasys Baras, Alek
sandras Kučiūnai ir Algi Šim
kus. i

MARIJA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 e 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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
* ’ 't - --- • -3 ’ - -

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA______r____ ____
rlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

- •
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, kieiriančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyventtno pradžiai.

- Omahos Tautinės Są-ffOS SUBRENDUSI PORA
skyrius š. m, birželio mėn. 3' ’ ieško pirkti namą Pilzen apylinkė- 
dieną, sekmadienj, 1 vai. p. p., p yei. 226-5892
Veys formoje, 36 g-vė, ruošia' - -
gegužinę. Visuomenė prašoma j HELP WANTED MALE-FEMALE 
& . . • J Reikia Darbininkų ir Darbininkiųatsilankvtt, ‘

' ■ • ■ b. ?

— Juozas Kapočius, Lietuvių
Enciklopedijos leidėjas, yra at
vykęs į Chicago, kur prabus 
ligi birželio 4 dienos'. Kas no
rėtų įsigyti Lietuvių Enciklope
dijos leidinių, prašomas telefo- 
nuoti 858'3837. (Pr.)

ELECTROS ĮRENGIMAI, - 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose • greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Av®.
Tel. 927-3559

i

CHESHIRE MACHINE 
OPERATORS
Will train mechanically inclin
ed men for setup, operation 
and maintenance of high speed 
packaging and. mailing equip
ment. Many Company Bene-

Vumtio 16 gimnazijos an(į Overtime.
mokinių tėvų, rėmėjų ir pri
jaučiančių informacinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį, 
įegužės 30 d., 7 v. v. Jaunimo į 
gegužės 30 d., 7 v. v. Jaunimo 
iš Pietų Amerikos, žurnalistė 
Jūratė Statkutė de Rosales, ku 
rios sūnus mokosi Vasario 16 
gimnazijoje, malctiiai sutiko 

"dalyvauti susirinkime ip pasi
dalinti mintimis. Visi laukia
mi.

Vasario 16 gimnazijai rem ■ 
ti Komitetas Čikagoje

Lietuvoje žmonės neturi tei
sės laisvai išpažinti savo prigim
tą lietuvybę, nei tikėjimą. Dėl 
to lietuviai ten jaučiasi labai ne
laimingi ir gal pavydi mums čia 
Amerikoje tos laisvės, kurios 
mes per daug turime ir ne vi
suomet įvertiname.

Raimondas Bagdonas, 
VII A kl.

(Iš Donelaičio mokyklos 
“Dvidešimt metų”)

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

Kreiptis: -

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-377=

APPLY IN PERSON 
10 AM to 3 PM 

REO PACKAGING COMPANY 
2350 W. 58th Street

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

A. T V E R AS
Laikrodžiai ir brangenybės

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

Siuntmi&i į Lietuvą 
ir kitus kraitus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Ąrehir Ar. 

Chicago, III. 60632. T»Ū Y A 7-59W

Matary PvWla 
INCOME TAX SIKVIC1

Tail pet derom! vertimi, dainių 
iškvietimai. pildomi pilietybė® pre* 

tymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

XI Frank lapeli* »wv rui

-

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 motam*

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės j SLA jsfrašyti.

>e
Galit® kreipki* if tiesiai i SLA Centrą: *

;.f. ‘?- - - ■ w 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

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 relieve backache.

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m mmutesl There’s no stronger 

, backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Wets Take obty as directed. ’ *

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTS -

Tuo reikalu Jums gali dau 
j padėti teisininko Prano šulo 
j paruošta, — teisėjo Alphons' 
i W e 11 x peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
I išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gauna1 
(ma Naujienų administracijoje, 
į 1739 South Halsted St, Chica 1 
’ go, ILL. 60608. Kaina $3.00, .
su formomis — $3.90. «

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

State Farip Life Insurance Company

advokatas 
CHARLES P. KAL A Associates 

2649 Wart 63rd Strrat.
T®l. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. I

No. 79

SKAITYK PATS IR PAILGINK
DAR* kjTUŠisĄlTfTI./

_j t .-f1
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” ‘ j
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