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TRYS IZRAELIO KARO LAIVAI 
PLAUKIA SUEZO KANALU

UGANDOS KARIUOMENĖ PAĖMĖ PASKUTINĘ 
lt>I AMIN KARO POLICIJOS BAZĘ

KAIRAS, Egiptas. — Trys Iz
raelio karo laivai, gavę reikalin
gus leidimus, įplaukė į Suezo 
kanalo vandenis. Izraelio karo 
laivai, iškėlę Izraelio valstybinę 
vėliavą, ramiai plaukia Egipto 
vandenimis be jokio trukdymo. 
Vietomis arabai iškelia abi ran
kas ir sveikina praplaukiančius 
Izraelio laivus, bet dauguma ne
kreipia jokio dėmesio. Į Izraelio 
karo laivus įlipo tarptautinių 
vandenų pilotai, kurie nurodys 
Izraelio laivam^, kuriomis yieto- 
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natą. \ I ? X -
Suezo kanalq vandenimis pra

eitą savaitę ja 
r(as Izraelio.
o trečiadienį pį-aplaukė trys. — 
raelio karo laivai. Izraelio vai 
džios ir karių tarpe šis žingsnis, 
skaitomas svarbiu..

praplaukė yįe- 
. f vedybinis laivas, 
ptaplaukė trys Iz- I

naudojimas^” Isyiniąi . įjąlėngVfcs 
prekybą, . nes pervežimai bus 
trumpesnis ir pigesnis.' Izraeli
tą! savo prekes galės'pigiau par
duodi-ir. daugiau uždirbti.
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n Amino icąricti 
jį: i skėlė rankas

kųtffds- idi Amino pbijMjos da
linys,- ’ginklu rankose . kovojęs 
prie^^Ugandos respubliką. Pats 
Idi Amin jau jjraeit|įsąyąitę su 
žmpįipmis pasiekė Libiją -ir ap- 
si gyveno Tripolio priemiesty  j e, 
bet paskutiniai karo - polici jos 
daliniai pasidavė, ~ .__

KRAŠTAS PRADEDA 
ATSIGAUTI

KAMPALA, Uganda. — Pasi
baigus karo veiksmams, kraštas 
grįžta prie normalios padėties. 
Idi Amino kariai neturėjo jokių 
atsargų. Bėgantieji kariai plėšė 
ne tik maistą, bet ir kitokius 
vertingesnius daiktus. Dalį pa
grobtų daiktų kariai išmetė pa
keliu je. Juos nusinešė radusieji, 
bet jie niekad nebuvo grąžinti 
savininkams.

Birželio mėnesį bus 
mažiau gazolino

SPRINGFIELD, Ill.—Gegužės 
mėnesį visiems Illinois automo
bilistams užteko gazolino. Gu
bernatorius J. Thompson paten
kintas, kad šįmet Memorial Day 
proga buvo mažiau užmuštų 
automobilių nelaimėse ir gazo
lino visiems užteko. Jis kartu 
pareiškė, kad birželio mėnesį 
gali būti sunkiau su gazolinu, 
bet jei gyventojai savaitgaliais 
be reikalo toli nevažinės, tai ir 
birželio mėnesį padėtis su gazo
linu nebus jau tokia bloga.

Afganistane išžudė 
virš 100,000 žmonių

RAWALPINDI, Pakistanas.— 
Gautame Afganistano sukilėlių

tvirtinama, kald 'šuknęJhų,musul
monų grupių-kova su sovietų 
ginklais ir amunicija aprūpin
tais; valdžios kareiviais pasiekė 

' kritišką laipsnį ir žiaurios kovos 
dabar vyksta visose 28 Afganis
tano provincijose.

Iki šiol valdžios kareiviai iš- 
^žudę daugiau kaip 100,000 civi
lių. Sukilėliai užėmę tris pro
vincijas: Bamyan, Ghoar ir 
Oruzgan. I,

Rabifibi Irane pataria 
j nėčlėlsiant bėgti

befiidhiorhehėš lyderiai pradėj o 
žydams patarti bėgti iš to kraš
to. Nepaisant mulos Khomeinio 
ir Irano valstybės lyderio užtik
rinimo, kad žydų niekas nepa
lies, žydai jaučia, kad antisemi
tizmas didėja. “Čia nėra jūsų si
nagogos. Eikite ten, kur yra jū
sų sinagogos”, vienas rabinas 
pasakė nustebusiai kongrega
cijai. -

Viena moteris paaiškinusi, 
esą, rabinas turėjo galvoje, kad 
mes turime iš čia emigruoti ir 
keltis į Izraelį, į Europą arba į 
Ameriką.
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Lietuviško šventoriaus koplyčia '

JUODIS MUZOREWA PRISAIKDINTAS 
RODEZIJOS PREMJERO PAREIGOMS

AMERIKOS IR BRITŲ VYRIAUSYBĖS 
PRIPAŽINS NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

— Lenkijos katalikai Varšu
voje stato specialų altorių po
piežiaus mišioms laikyti.

— Rusai sustabdė labai trum
pų radijo, bangų siuntimą j 
Amerikos ambasadą Maskvoje.

— Buvusi senatoriaus Tal- 
madge žmona nori, kad jis pra
laimėtų bylą. -

Gegužės 31: Petronėlė, Kan- 
cijus, Agile, Kupole, Gintautas, 
Milvydas.*"1 ,

Saulė teką 5:28, leidžiasi >8;1& 

• šiltas, galj lytl.

Khmer Rouge dezertyrai 
prinešė daug ginklų

BANGKOK, Tailandas. — Su
muštos Khmer Rouge kariuome
nės Kambodijoje pabėgėliai ka
reiviai, perbėgdami į Tailando 
pusę, prinešė daugybes visokių 
ginklų, bet didelė jų. dauguma 
patenka j Tailando komunistų 
sukilėlių rankas, praneša Tai- 
lan valdžios žmonės, ir,tais-su
neštais ginklais apsiginkluoja 
paties Tailando vidausf priešai 
— komunistai. ■ .<, 7.

Leido racicmuoti

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, nepatenkin-

SALISBURY, Rodezija; — 
Abel Muzorewa vakar buvo 
prisaikdintas nauju Rodezijos 
premjeru. Jis pradės eiti parei
gas birželio 1 dieną. Naują vy
riausybę pripažino britai, ameri
kiečiai ir visa eilė kitu Vakaru 
Europos valstybių.

A. Muzorewa buvo prižadėjęs 
gerbti visų krašto gyventojų tei
ses. Premjeras Smith gerbė 
juodžių teises, o Muzorewa pri
žadėjo gerbti Rodezijoje gyve
nančiu baltaodžiu teises. V

Kiekvienam buvo aišku, kad 
juodžiai laimės, nes krašte jie 
sudaro daugumą. Murorewa yra 
protestantu ministeris. Jis skel
bė taiką ir bendradarbiavo su 
premjeru Smithu. Kelios gink
luotų juodžių grupės bandė iš
ardyti rinkimus. Vieni bandė 
įsiveržti iš Mozambiko/ o kiti 
norėjo įsiveržti iš Zairės. Rode
zijos vyriausybė bombardavo 
sutrauktas ginkluotų juodžių 
gaujas. Abi valstybės-protesta
vo,- bet bombardavimas sustab
dė ginkluotų gaujų įsiveržimą ir 
.padėjo pravesti rinkimus.

Baltuosius nustebino Muzore
wa. Jis keliais atvejais pasisakė 
prieš komunistus teroristus bet 
kai buvo, išrinktas tai iškėlė 
kumštį.. į

Daktarai perskyrė 
suaugusias galvas

SALT LAKE CITY. — Mor
monų ligoninėje sėkmingai pa
daryta turbūt pirma tokia ope
racija, kuri truko daugiau kaip 
20 valandų. Dalyvaujant dvie
jose pamainose grupėms neuro- 
chirurgų, plastikos chirurgų, 
pediatrų ir anesteziologų, Utah 
universiteto Medicinos centre 
perskirtos jau 19 mėnesių am
žiaus dvynukės, kurios gimė su
augusios savo galvoviršiais. Jau 
pranešta, kad operacija, atrodo, 
bus pasisekusi.

BADAUS 700 MILIJONŲ

Valstvbės Departamentas pir
madienį perspėjo, ka i 700 mi-: 
liionų gresia badas ir kad Junjg 
tinęs Valstybės yra pasiryžu. ; 
sios dar šį birželio mėnesi su
daryti naują maisto šalpos 
konvenciją, jei kitos tautos tą 
pat nori da-yti.

Perspėjime pasakyta, kad 
bado ir nedavalgymo padėtis 
nuo 1971 metų žymiai pablo
gėjo. Tragedijos ateityje yra 
neišvengiamos, jei mes nepra
dėsime veikti jau dabar, kad1 
padaugėtų maisto produkcija 
pa<saulyje agrikultūros plėti
mu, — sakoma pranešime.

MOKSLININKAI PRISIBIJO 
“ŠILTADARŽIO EFEKTO” 

ORE

Nacionalė Okeanų ir Atmo
sferos Administracija skelbia, 
kad anglinio dvideginio dau- 
gėjimas atmosferoje gali pa
veikti orą pasaulyje, bet dar 
neansčiau, kai po 45 metų.Mok 
slininkai-esą susirūpinę dėl ga- 
lipio “šiltadaržio efekto” tai

mo ??ugčjimo anglies .dvidegi
nio. (carbon dioxide), kas įvyl 
sta-dėl to, kad
džia daugiau "KŪes radiacijos, 
bet iizblo’-iioja ilgesnes (ne^r a 
leidžia) Žemės 
šilumos bangas, ž 
kių bangų pasidaro 
vartojant anglis ir žibalo 
dūktus.

RADO SUPLEIŠĖJUSIUS MOTORAMS
LAIKYTI SOSTUS

FEDERALINE AVIACIJOS ADMINISTRACIJA ĮSAKĖ 
SUSTABDYTI VISUS -JUMBO JETS”

WASHINGTON, D.C.— Fede
ralinė aviacijos administracija 
įsakė patikrinti visus DC-10 lėk
tuvus, Amerikoj populiariai va
dinamus “jumbo jets”. Aviaci
jos specialistai, tyrinėdami Chi
cagos O’Hare aerodrome įvyku
sią didelę keleivinio lėktuvo ne- 

, laimę, išaiškino, kad ne tik nu
kritusio lėktuvo motoro sraigtai 
buvo supleišėję, bet taip pat bu
vo supleišėję lėktuvo motorų 
sostai, prie kurių pridrūtinamas 
didelis ir galingas sprausminis 
motoras. Pradžioje manyta, kad 
buvo pavargęs tik sraigtų meta
las, laikęs savo vietoje spraus- 
minius motorus.

ATOMAI ĮGRISO
PARYŽIUS. — Vieno laikraš

čio, atominės energijos entu
ziasto. laiškų dėžėje buvo rasta 
padėta metalinė radioaktyvi 

[lentelė, kurią ištyrę oficialūs 
specialistai pasakė, kad tos len
telės radiacija silpna, nepavo
jinga, bet viena prieš branduo
lių (atomų) energiją kovojanti 
grupė pasigyrė turinti dar 13 
radiaciją išleidžiančių plokštelių 
ir jas naudosianti “pwiiio tero
rui” — publikoje padidin.i ato
mų baimę, parodant kaip nesun
ku yra gauti atominės medžia
gos. Ta medžiaga gauta Lyono 
universiteto fizikos skyriuje.

Laikraščio Le Progres dėžu
tėje rastąjį metalą policija pa
šalino.

Vakar buvo nustatyta, kad 
yra supleišėjęs sostų metalas, 
laikąs motorus savo vietoje. Ma
nyta, kad supleišėjęs sraigtas
buvo O'Hare aerodrome įvyku-, 
sios nelaimės priežastimi. Dabar 
paaiškėjo, kad- prie - nelaimės k 
galėjo prisidėti ir metalas, ne
pajėgęs išlaikyti savo vietoje

Jaroszewicz serga
VARŠUVA. — Valdžios pra

nešimu, liaudies (komunistų) 
valdžios premjero Petro Jaroše
vičiaus sveikata blogėja: praeita 
penktadienį jis gavo širdies 
priepuolį. Jaroševičius, 70 metu 
amžiaus, buvęs armijos genero
las. dar 1954 metais- paskirtas 
premjero padėjėju, o 1970 me
tais pats liko premjeru.

pralei-Į sprausminių motorų.
1 Federalinė aviacijos vadovybė 
įsakė tuojau patikrinti visus 
DCTO keleivinius lėktuvus. Kol 
sostai nebus patikrinti, tai už
drausta lėktuvams vežioti kelei
vius. Tas pats įsakymas liečia 
ir užsieniečių nupirktus didelius 
kelevinius DC-10 lėktuvus.

Aviacijos vadovybė pabrėžia, 
kad šis patikrinimas užims dau
giau laiko, nes jis yra sudėtin
gesnis. Be to. pataisymas defek
tų kiek ilgiau užtruks. Lėktuvo 
motorų’ sraigtus buvo lengva 
patikrinti ir juos pakeisti. Pa- 

“tikririimą ~būvo- galima atlikti 
per tris valandas, o sraigtų pa
keitimas taip pat ilgai netruk
davo.

Aviacijos vadovybė žino, kad

skiedžiamas 
~iii dalis to- 

degalams 
pro-

BANKŲ SUKČIAI 
PRISIPAŽINO'

Buvęs Šveicarijos Kredito 
Banko vedėjas Ernest Khrme- 
ier, .59, ir jo pavaduotojas Clau 
dio Laffranchi, 52, pirmadienį 
prisipažino pirmąją teismo die
na kriminališkai nusukę $1.25 
bilijonus Šveicarijos frankų.

Abiems gręsia iki 15 metų 
kalėjimo. Teisiami vienokiu 
nusikaltimu abu bankininkai
ir trvs jų advokatai suktai ban j patikrinimas ilgiau užtruks, o 

ko pinigus iš Italijos perkėlę į Į lėktuvai ne taip greitai galės 
Texon kompaniją 
šteine.

Lichten- skraidyti.

Vištienos karalius
> laimėjo

LOUISVILLE. Ky. — John V. 
Brown pagarsėjęs ne tik Ken
tucky valstijoje, bet visoje eilė
je kitų valstybių savo gražiai 
keptos vištienos paruošimu. Jis 
mokėjo taip keptos vištienos 
pardavinėjimą sutvarkyti, kad 
į kelis metus tapo milijonieriu
mi. Į politiką jis nesikišo. Biz
nis jam sekėsi.

šįmet jau pareiškė, kad poli
tikai ir advokatai nemoka tvar- 
kvti valstvbės reikalu, daro be
reikalingas dideles išlaidas. "Jis 
ryžosi pamokyti advokatus, kaip 
tvarkyti valstijos reikalus. Pa
ėmė milijoną dolerių iš savo 
bendrovės ir pradėjo rinkiminę 
kampaniją. Jis pasiskelbė de
mokratu ir kandidatuoja prieš 
Kentucky gubernatorių respub
likoną. Jis yra įsitikinęs, kad 
gali laimėti rinkimus taip, kaip 
laimėjo dcr.'ok v»tu nominaciją.

Federalinė aviacijos vadovybė 
; ir toliau tikrina nelaimės prie- 
| žastis. Ji daug tikėjosi patirti iš 
• “juodosios dėžės”, kurion Įrašo
mi visi lėktuvo mechanizmo ju
desiai ir lakūnų pasikalbėjimai 
bei kapitpno įsakymai. Dabar 
paaiškėjo, kad ne visi lėktuvo 
judesiai -buvo užregistruoti. Iš
kritus motorui, susitrūkdė ir 
susisiekimo sistema. “Juodoji 
dėžė” daugiau yra užrašiusi, bet 
ne viską. Federalinei aviacijos 
administracijai užtruks ilgiau, 
kol nuštatys užregistruotų ženk
lų reikšmę.

O’Ha're“ aerodrome Įvyko pati 
didžiausioji Amerikos aviacijos 
nelairhė. Iki šio meto DC10 bu
vo skaitoma saugi ir tinkama 
priemonė keleiviams skubiai 
pervežti. Jeigu neatsiras ir 
daugiaosiSilpnų vietų, tai sostus 
ir sraigtu^ bius galima pataisyti 

ke- ’ir. lėktuvų^ toliau paudoti, bet

AFRIKOS “IMPERATORiUS” 
BOKASSA BANDO IŠSISUKTI

Jungtinių Valstybių ambasa
dorius Goodwin Cooke atšauk
tas į Washingtoną “pasitari
mams”, kai pasklido žinia^kad 
praeitą mėnesį Centrinės Af
rikos imperijos imperatoriaus 
kariuomenė paskerdė apie 100 
mokyklos mokinių, kurie pro
testavę prieš įsakymą moki
niams dėvėti kariškas unifor
mas.

Amnesty International sky« 
riaus žiniomis, mokiniai buvo 
nužudyti balandžio 18 dieną, 
bet tiek laiko ta žinia buvo sle
piama.

Bokasso žinią neigia...

dal’ V.’a hrngtone turi- priemo
nes patikrinti visas lėktuvo da
lis. Chicc'gos aerodrome rastos 
kelios nukritusio lėktuvo dalys, 
kurios turės būti ištirtos ir nu
statyta, kodėl jos atplyšo nuo 
lėktu^’.o. ir"hukrr6d ąsil^ejimo 
take' arba greta, esančioje 4emė 
je ar žolėje. Aerodromo darbi
ninkai patikrino, -ne tik patį įsi
bėgėjimo tak-ą. bet ir greta tako 
augančią žolę ir žemę.

Oficialiai paskelbta, kad i o- 
.įmanoma atpažinti nelaimes vie
toje žuvusių keleiviu
Pavyko atpažinti tiktai 12 įmo
nių pagal jų cteuftiš^o iftti Stpa • 
ži»ūno ženkląrgajSf^ bu 
4^'sKnatkinti.

Nušovė narkomanus 
baudžiusį teisėją

SAN ANTONIO, Teksas. — 
Antradienį nežinomi asmenys

•nušovė griežtą teisėją John H. 
Wood. Jam buvo pavesta spręsti 

“narkotikų bylas ir bausti nusi
kaltėlius.-Jis buvo labai griežtas 
stritais nusikaltėliais, kurie ban
dė jaunus vyrus ar moteris pri
pratinti prie narkotikų. Jis taip 
surašydavo sprendimą, kad nar- 
-kotikų pardavinėtojas gailėda
vosi iki mirties. Jis buvo nepa
perkamas. .t ’ 1
Narkotikų pardavinėtojai jo 

'bijodavo, nes jis- nusikaltėlius 
/Bausdavo be pąsigailėjimo. Po- 

tųojąu racionuos j jdęgaius, betĮticija įkinkė geriausius seklius,' 
JspSį.ir ĮoĮjių, kurię raęion^jnt^-kad • galėtų • . išaiškinti teisėjo 

ų *r?<iJi*oq * f žudiką. jxirua '

cionuoti gazoliną, jeigu jis ras.
tas Kongreso nutarimais gazoli- reikalinga. Kelt, gubernatoriai
no „^ląusįrnų, jvąkar^.pąskelbė 
patvarkymą,

tai *VJŪst^ęš?in0trpi^riūiĮ;Į^ J nesigriebs^

bus— Jumbo jet lėktuvas 
praktiškiausias žmonėms ir --- - --
leiviams pervežti, bet labai sun- ’'vyriausyfe Išakys dažniau ,tik- 
kus svoris išvargino plieną. į ’ * ’rihti* pagrindinių lėktuvo  .‘dalių 

m^ald’W2d'(’<»rgi.
’Avt£cų6&Vadovybė jša&ė vež4-

munistų partiją, meta laukaA
—Vietnamo valdžia valo ko

Maskvos politikos priešus. j



Floridos, pietinio Atlanto pakraščio, atos 
togaujantiems mediciniški patarimai

Floridos Atlanto pakraštys kams. Jei ligonis turi nuo reu-l 
daug tirščiau i__
vakarinis Floridos pakraštys — pirštus, tai Floridos oras iškrai- 
Fort Myers, St. Petersburg ir1 pytų pirštų nepataisys. Tuo at- 
toliau šiaurėn. Žiemą Atlanto 
pietiniame pakraštyje tempera
tūra vra aukštesnė apie 10 laips- 
r u Fahrenheit ir vasarą tem- 
reratūrn žemesnė už vakarinio 
pakrašč'o sritis, kaip St. Peters
burg. Čia. p:c*iniame Atlanto 
pakraštyje, vasarą ir rudenį sau
lėm dienų yra apie 65% ir žie
mą bei pavasarį saulėtų dienų 
yra daugiau 70%. Reliatyvus 
drėgnumas popiet ir nakty 60% 
ir rytą drėgmė pądidėja iki 
87%. Mažiausiai vandens kritu
lių iškrinta vasario mėnesį — 
1.89 colio ir sausio mėn. iškrin
ta 2 56 colio. Daugiausia van
dens kritulių iškrinta rugsėjo ir 
spalio mėnesiais — apie 8.93 co
lio. Aukščiausia temperatūra 
yra liepos ir rugpjūčio mėne
siais tokiu vidurkiu: aukščiau
sia 90.3 laipsnio ir žemiausia 
73CF.

Šitais mėnesiais vandens tem
peratūra apie 85-F. Vanduo pa
togus reumatikams maudytis. 
Pompano ir Fort Lauderdale 
Golštromo srovė teka vieną my
lią nuo kranto; vandens srovės 
greitis: 4.5 mylios per valandą.

Šitie klimatologiniai daviniai 
paimti iš 30 metų statistikos, 
kurią sudarė Pompano Beach 
Chamber of Commerce.

šitoje apylinkėje per 50 metų 
buvo net . vienuolika viesulų 
(tornado) šu žmonių sužeidi
mais ir namų nugriovimais: Vė-| 
jas vidutiniai nuo 12 iki 20 my
lių per valandą dienos metu ir 
naktį vėjas- sumažėja iki 10 my
lių per valandą.

MEDICINIŠKI PATARIMAI

Floridos oras gali sveikatą pa
taisyti, bet gali ir pabloginti, jei 
nemokėsi prisitaikyti prie oro. 
sąlygų ir gyvenimo aplinkybių. 
Bendrai paėmus, Floridos oras 
švelnesnis, šiltesnis ir daugiau 
tinkamas ligoniams ir pensinin-

mif ir sunkiai kvėpuoja, pro jo 
motelį už 15 pėdų kas minutę 
važiuoja apie 20 mašinų, kurios 
paleidžia dūmus, dulkes, anglies 

Ii,J nuodingą viendegį. žinoma, to
kio su širdimi negaluojančio 
sveikata čia tūri pablogėti, jei

apgyventas, negu mato iškraipytus rankų ar tokioje vietoje praleis kokias
dvi savaites. .Tokiam ligoniui ir 
kitiems su emfisemu, atsma, 
alergija ar brbnritų netinka to
kia v'eta. Tokiems ligoniams 
patartina nuošaliau šoninėse

veju pagalba gydymo ir švel
nesnio šiltesnio oro dėka proce
sas apstabdomas ir neprogresuo
ja, tai jau didelis laimėjimas. ’ Satvėse aps^venti, kur nerer 
Jei ligonis reumatikas ar su ki- kia kv«Puot* pagedusį automo- 
ta l'ga nemoka apsisaugoti nuo, 
perdaug vartojamo šaldymo sis
temos, tai liga gali pablogėti. 
Floridoje parduotuvėse, ban
kuose, valgyklose, perdaug at
šaldomas oras. Jei ore tempera
tūra yra 80 iki 85°, tai jau įėjęs 
Į kokią nors įstaigą ar parduo
tuvę, rasi temperatūra 65 ar 
70°F. Tai baisus 20 laipsnių skir- Į 
tumas. Įeini žmogus kaip iš pir
ties į ledaunę. Jei nenori, kad 
liga pablogėtų, arba kad. nenu
šaltum, prieš eidamas į valgyk- 
’as ar bankus, užsidėk ilgas kel
ies ir pasiimk -megztuką arba 
'eitą šiltesnį rūbą.

Floridoje, pietinio. Atlanto pa
kraštyje važiuoja. labaį daug 
mašinų, kurios duoefa dulkių, 
iūmų ir nuodingo anglies vięn- 
Jegip, ypač prie Atlanto pakraš
čio Ocean Blvd., AJA-ir Federal 
Hwy. Prie šitų: kelių daugiausia 
susigrūdę visokie moteliai, kur 
žmonės — turistai kenčia ' nuo 
dulkių, dūmų, triukšme ir . 'nuo
dingo anglies viendegio. Nepa
tariama ligoniams imti motelį 
prie pat kelio. Patartina imti 
šopinęsę gatvėse arba tiesiai ;ant 
Atlanto kranto,* kurį pučia . švie
žias oras iš rytų pų§ės. Jėį’^pasi- 

I imsi riiažą-motelį su yięriu ^kam- 
bariu, kur. pučia' tiesiai/į tave 
šaldymo sistema, tai tikrai gali 
-gauti nušalimus su pleuritais, 
laringitais ar pečių ir kaklo už
degimus ir sustingimus. 'Pavar
gęs iš kelionės per naktį neuž
mik prie pučiančio šalto oro 
(air condition). Kokią valandą 
atšaldęs kambarį, užsuk šaldy
mą. Blogas pavyzdys kaip ne
reikia Floridoje atostogauti: 
Sėdi’žmogus, senyvas pensinin-

Įkas, su pamėlynavusiomis lūpo-

Jei vykstate j Floridą su ma
žamečiais vaikais, tai labai sau
gokite va’kus nuo motelių mau
dymosi baseinų, nes labai daug 
vaikų prigeria. Šiaurėje, pagal 
įstatymą, maudymosi baseinai 
turi būti aptverti tvora. Cią Flo
ridoje baseinai tvora neaptver
ti. Važiuodami Floridon apsirū
pinkite vaistais iš šiaurės, nes 
čia vaistai ir gydymas daug 
brangesnis.

Florida poilsiui yra geras 
kraštas, jeigu griežtai laikysitės 
mediciniškų higienos taisyklių. 
Jei atostogaudami nesilaikysite
higienos mediciniškų patarimų | 
ir nušalsite ir sveikata pablo
gės, kaltinkite patys save. Per
daug saulės naudojimas, ypač 
šviesiems blondinams, kartais 
gali būti pavojinga, jei tokie as
menys turi ant odos kokias pig
mentines dėmes, odos pakilimus, 
plaukuotus spuogelius. Tai rei-; 
kia labai kreipti dėmesį, kad jie ! 
nuo saulės neparaustų, nepadi- 
dėtų. Jei pastebėtumėte tokius 
pakeitimus, tai tuojau kreipki
tės pas gydytoją, kad neišsivys- 
tytų į piktybinius auglius.
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LISA MARIA WENCKUTE, Florence ir Antano Wencku duk
ra, Itasca, Ill., šįmet baigią Lake Park aukštesniąją mokyklą. 
Yra įtrauktą j į mokyklas garbės studentų sąrašus; studentų 
tarybos narę. jPriklaūso namų ekonomijos kJubūi,-skaučių or
ganizacijai. Yra mokyklos dūdų orkestro narė. Nominuota 
į svetimų kalbų draugiją ir NHS (National Honor Society) 
garbės sąjungą. Gilina lotynų kalbos studijas. Lošia tenisą 
ir raketės sviedinį. Aktyviai prisidėjusi prie skaučių organi
zacijos; lėšų Telkimo vajaus. Skambina pianinu. Mėgsta siūti, 
megzti, šokti. Rudenį pradės studijas Harper kolegijoje.

Gintarėlė Lisa Marie Wenckute yra 19-to Gintaro Baliaus 
komiteto- pirmininkės Sylvijos Wenckuvienės anūkė.

Rusai, kurie yra Lietuva pa
vergę, neleidžia žmonėms skelb
ti apie Lietuvos didvyrius ir jos J 

tuviai, kurie savo kraštą myli, 
savo kraštą gina ir nebijo pri
pažinti savo lietuvybę prieš visą 
pasaulį.

Ieva Zabarauskaitė, VII A kl. tik vieną kartą (197&XIL12) pačių lietuvių
(Iš Donelaičio mokyklos 

“Dvidešimt metų”)

Neleiskim okupantui mus apgaudinėti!

Plačioje lauko lygumoje,Irime sekti žibutes pavyzdžiu ir
praėjųg didiesiems sniegams ir, 
šalčiamas, kur ne kur ilgėdamo
si Šiltų saulutės spindulėlių, pa
siilgusi. švelnaus vėjelio gaivi
nančio glostymo, sustingusi že
melė nubraukė nuo savęs šal
tąją žiemds antklodę ir trupu
tį nedrąsiai savo sustingusias, 
parudavusias žoles atskleidė be
sišypsančiai saulutei ir plačia
jam, mėlynajam dangui. Ta
čiau atgyjančiai žemei neilgai 
teko gėdytis, rodant savo senas, 
sudžiūvusias žoles; saulutės ši
limos atgaivinta, savo galvelę į 
naują pasaulį pakėlė mažoji 
mėlynakė žibutė-

Mažytė žibutė, nebijodama 
nei šalčio, nei dar visiškai nenu
tirpusio sniego,, pirmoji atsklei
dė pavasario atėjimo žinią, šyp
sojosi ji savo mažomis akytė
mis kiekvienam šios žemės gy
ventų ui,’ širdį gaivino savo ty
ru mėlynumu, mintis svaigino 
savo neapsakomu, švelniu kva- 

}pu. Jau ir žolytė kėlėsi pasisvei- 
I kinti sų maloniąja žibute. Jau 
paukšteliai parskrido į gimtąją 
žemę ir savo džiaugsmingu čiul- 

{bėjimu kartu su ankstyva žibu
te sveikino atgimstančią gam-

savo Jaunystę puošti paprastu
mu, kukhĮngjį švelnumu ir teik* 
ti gėrį pasauliui.

Gražu, malonu buvo plačioje 
lauko lygumoje, bet atskridusi 
gegutė su savo “ku*kū ’’sujau
dino visus. Kukavo gegutė, kad 

į atbėgs jani vaikučiai į pievas,dr 
lygumas skinti naujųjų žiedų, 
pasivolioti minkštoje žolėje ir 
pasiklausyti nuostabių paukš
čių balsų. Gegutė graudžiai ku- 

j kavd, kad priešai užėmė myli- 
]mą gimtąjį kraštą ir daugybę 

r j žmonių lizdelių išdraskė, išmė
tė porSibiro dykumas. Nutilo 
susigraudinusi gegutė, nutilo ir 
linksmas pauščių čiulbesys.meilę. Tai yra neteisinga! Lie-i BRANGUS TAUTIEČIAI! 

tuviai tnrio Vvačfa mvli j _ Tamsūs debesėliai uždengė su-
Mūsų opozicija išranda vis naujus, žemus ir nepadorius kovos i simąsčiųsią saulutę ir aštresnis 

metodus Reorganizuotai Bendruomenei šmeižti ir niekinti. ~
Štai DRAUGE (bal. 23 d. vedamajame) Bronius Kviklys rašo- 

Per visą savo 22 metų gyvavimo laiką ši lietuvybės tvirtovė buvo
¥ — gudelinės ‘ręprgij 

bendruomenės ir Chicagos nacių — gyvosios lietuvybės griovėjų 
į nepamatuotai užpultą5?.' čia Kviklys kalbą apie protestą prieš 
komunistinių filmų rodymą Jaunimo Centre. Jo šitoks išsireiš
kimas yra niekšiškas melas!

1) Martynas Gudelis, geras patriotas ir mūsų draugas, nieko 
bendro tiesiogiai su mūsų organizacija neturi, ir mūsų Bendrui j 
menę vadinti ‘gudeline” yra tik Kviklio išsigalvotas absurdas.

2) Mes niekada nepuolėme Jaunimo Namų, mes juos gerbia
me. Kviklio minėtas protestas buvo suruoštas Jaunimo Namams 
apsaugoti! Buvo protestuojama prieš komunistinių propagandinių 
xilmų rodymą, kuris būtų Jaunimo Namus visai sukompromita
vęs. Žinomą, bet kokią sovietų propagandos kritika Kviklį, kaž- 
kodėl, labai jaudina, ir jis bijo ta tema teisingai kalbėti.

3) Kviklio išgalvota nesąmonė, kad mes tą demonstraciją ruo
šėme drauge su naciais, yra irgi” niekšiškas' melas.” Nacių atsira
dimas demonstracijoje, greičiausiai, buvę provokacijos aktas. Kas 
jiems apie demonstraciją pranešė, męs tikrai nežinome, bet yrą 
davinių, kūne rodo, kad naciai bųyę- kviesti mums labai ne? 
palankių žmonių.

Ta pačia proga norime įspėti tĮetuvisKą visuomenę, kad pa
našiai, kaip anuo metu buvo bandyta Jaunimo Centre, sovietinių 
filmų brukimas ir visuomenės disorientavimo akcija tebesitęsia? 
Neseniai tokie filmai buvo rodomi privačiose salėse Chicagos šiau- 

i rėje, o dabar jau sovietų propagąndįątąms pąvyko. įkelti kpją į 
Marquette Parką. Girdėjome, kaęi vįęnaą so.\’ietįD,is filmas Hc~ 
tuvių kalba ir lietuviška tema bus rodomąs vienoje užeigoje. 
Nenorime to filmo čia reklamuoti, tad adreso neminime Tačiau, 
gavę kvietimą to filmo žiūrėti, būkite atsargūs. Nors pats filmas 
gali būti labai nekalto pobūdžio, yis tiek tai yra sovietinių agentų 
— propagandistų Bandymas įkelti koją į mūsų kolonijas.

Mes pilnai suprantame didelį visų mūsų sentimentą pamatyti 
lietuvišką filmą, bet mes turime neužmiršti, kad tas filmas siun
čiamas ne lietuvių kenčiančios tautos, bet okupanto propagan
dinės mašinos. Filmas yra sovietų cenzorių aprobuotas. Be to — 

xbus bandoma parodyti tik .ųekaltą mūsų taut, sentim. kutenantį, 
.filmą, o po kiek iaiĮp\ kąi tą priimsime, jau pradės kišti tikrą 
propagandą, kuri gali būti ypač žalingą mūsų jaunimui. '

— Prez. Carteris atšaukė JAV 
ambasadorių iš Pietų Afrikos.

vėjas pradėjo pūsti. Mažoji ži
butė giliai palenkė savo galvelę, 
nutinki jos žali lapeliai ir iš jos 
tyrų, ųnėlynų. akyčių nuriedėjo 
rasos ašarėlės.

žibutė yra paprasta, mėlyna 
gėlytė, bet poetų apdainuota ir 
visų męgstama. Taip ir mes tu-

Alvydė Eitutytė, VII B kl

(Iš Donelaičio mokyklos 
“Dvidešimt metų”)

Vokiečiai atskrido 
pirmieji

NEW YORK, N-Y. — Didieji 
Vokietijos keleiviniai lėktuvai 
DC-10, patyrę apie galimą mėr 
talo nuovargį ir galimybes vis
ką patikrinti, pirmieji atskrido, 
gad būtų patikrinti galingieji 
sraigtai ir kitos metalo dalys. 
Truko tris valandas atskridų- 
siems lėktuvams patikrinti. Visi 
tyivo geri.

Komisijos pirmininko paklau
sė, ar pavojinga DC-10 skristi. 
“Pavojus yra toks, koks susida
ro keliaujant kitais Ižktuvais”.

— Ar tamsta skristum “Jum- 
bo-jetu”?

■— Ne tik pats skrisčiau, bet 
ir savo šeimą paimčiau, — atsa
kė komisijos pirmininkas.

I

Įsakė patikrinti 
metalo nuovargį;

Federalinės aviacijos komi
sijos pirmininkas Langhorne 
Bond, pareiškė, kąd' didieji m’l- 
žiniški lėktuvai, vadinami “jum
bo jet” ir žymimi DC-40 nume
riu, turi nuo antradienio nak
ties nesileisti į jokią kelionę, 
kol bus nepatikrintas lėktuvų 
metalo nuovargis.

Lėktuvai ■ gali laisvai ’ baigti 
savo kelionę, bet nepradėti nau
jos, kol nebus patikrintos tam 
tikros dalys. Aerodromuose per 
tfiš” valandas galima . tą darbą 
atlikti. Specialios elektroninės 
mašinos parodo, kur metalas 
supleišėjęs — pervargęs. Jeigu 
viskas tvarkoje, lėktuvai bę 
baimės gali ir toliau skristi. J[ei- 
gu reikėtų keisti- dalis, tai gali ir 
Jįękf $^rul£i.-

Amerikoje jau veikia dido
kas skaičius automobilių, nau
dojančių gazoholį — gazolino ir 
alkoholio mišinį. 50 bilijonų ga
lonų alkoholio paskirta automo
biliams varyti.’ Reikia bent kiek 
kitaip nustatyti motorą.

I

f the woman I

lt

per tautinį sentimentą — palaužti mūsų tvirtą nurista-

T F U % *

— Utah valstijoj nukrito ne
didelis’ keleivinis lėktuvas, už
mušdamas tris keleivius.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. by a panel of experts, used as
directed. But Anaęin gives you 
more pain relievęr than any

-» t -■ tąbfet. Givęs. you safety you
Like aU leading headache expect with SUęųgtįi yoų 

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

More strength than any reg
ular headache tablet And __ ____
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. ..

f SOME' CHICAGO MCTOR<XUB"t/PŠ’on' ”
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HGHJ.H'EAPT DiSEASE

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’ re 
making decisions about the. 
future, too.

And that’s where Ų.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E pay when held k?
maturity rį 5 vr*n» the first vaarl-

arc rrp arcd if k«t, stolen or deatro^ad^ 
V/hen they can be cashed at your
bank, Inter—-t k not rabjeel to dtate or 
inrnnje tax**, and federal tax may If ’ 
deferred nfttSl rMemjrticti. —

stock - 
nij^męrięa, 

Join the Pąj roUSavinįtPla*:

. Svarbiausia gi reikia ątmžnti, kad šitoji filmų propaganda yra 
skirta — pėr tautinį sentimentą — palaužti mūsų tvirtą nurista- 

; tym^, kad Lietuvą yra okupuota, kad tauta kepčią. O jei mes pri- 
■ imsime visas “kultūrinio bendradarbiavimo" prienąopes mūsų tau- 
! tineį valiai silpninti ir migdyti, sovietų propagąnd^tams pus visai 
nesunku mus, kaip pabirusios šluotelės stabarus, visai suskaldyti 

. ir mūsų valią koyoti už Lietuvos laisvę palaųžtj.

žinę ir su pilnu supratimu, prie kO tas viskas veda!
REORGANIZUOTA BENDRUOMENE



IT’S AMAZING

Minkšti viršeliai $10.00

Minkšti viršeliai $15.00

$10.00

Pridėti dolerf pašto išlaidoms.

F^srrs CF MANCHURIA.BRįDES AEF 
compelled To VJEAR IRON SriOES . rO£ 
Toe first six momths cftheir -—j 
MARRIAGE, So them VtOnT 
WANOER Away FROM

homf y

TMt EnEBTY 
VACJI OF OkgSUCF 
OF BFEAO )S 
SUFFKiShT tOEn^sle 

A PERŠOKTO 
v/ftix fl MILE!

^^*£WCWE

Lke pj^bp Bs^es of the7^ .
COCHIWERU ZA)S£CrS PT5OPUCF A 
Pich. Rep DyE". ^keouem'tuv uSEO 
in Coloring Somf of the 
cts-rsian 4

Dainininkė Estelle Bogden, 
Mildoje vengusi giedoti Lietu
vos himną, prie mikrofono la
bai gražiai jį sugiedojo, tiksliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, BI.. 60608 ,;

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

— Sovietų valdžia prašo tur
kus uždrausti Amerikos lėktu
vams U-2 skristi Turkijos erdve

’štardama visus himno žodžius 
Jokubonis baigė iškilmes, patai 
damas nue ti prie kel:ų pamink
lų. kurie bus at’dengti.

Korespov. den tas

džiaut Lietuvi 
k>*e VoHetijo:

Juozą* Kapačlntk**, IŠEIVIO DALIA. Atsimlnlmtl. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankgteaulųj 
kuriančio Ir patvariai įs . ___________
atruota. 300 pat Kaina 7 dol.

CIKAGIETBS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- .LIETUVO^, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuoae, Druakinlnkuoae. Kaune. NaudakiuoM. 
Klaipėdoje 
kalba* gfrt 
ižrersta

M -— __ _________
80 Mtyrlnlu novelių. 199 Pual^ kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriau* paatabmnę neapgauna IntuNato Ir agltpropo propaganda b«f 
■žmaakavlaaL Abi knygot parašyto lengvu, gražiu rtillnmi. „ .

Prtf. F. FakarMK KRYŽfUOČfŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 paL dokumentuota literinė studija apie prflau likimą. 
Kaina «L v '

Vincu žaanaMt. LIUBLINO UNIJOJ SUKAKTtBS PARASTĄJĮ, 
M paL Kaina SUB. - ' v-'.- .

B» Ir kiti laUHalai gntaaxS ( n * "*■' . 'JSST *

maujiemobk, imu. HAUTro ft.. Chicago, ill. Meet 
iMMtūd sfarfM vatoutoMto aaGa utoiEaiUp*!**)* -----

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

Šitokiais lietuvių spaudos dar
buotojų darbais teisėjai turėtų 
susirūpinti, nes tikrai gėda, kaip 
teisėjai rašo, su šitokiais dar
bais pasirodyti prieš jaunimą. 
O juk tas melo šlamštas ir pla
tinamas jaunimo tarpe.

Jeigu JŪS tikrai būtumėte su
sirūpinę lietuvių spaudos gry
numu ir norėtumėte išaiškinti 
kas leidžia ir platina tokius me-

zuotos Lietuvių Bendruomenės 
lietuviškų 
narys. Jo 

paįvairinta 
gyvenimo 

pavyzdžiais. Jis patarė visiems 
lietuviams siekti gimtiniam

žinau ar tokį tikslą turi garbės 
teismo nariai, išėję ginti bend
radarbiautojo. Bet tie, kurie pa
sisako prieš okupantą, tie negali 
pasirašinėti savo pavardžių, nes 
daugumas turi ten giminių ir jie 
gali nukentėti. Manaū, kad gar
bės teismo nariams tas turėtų 
būti aišku.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwnfoa*, A KISS IN THE DARK. Pikantižkų ir Intymių nuotyki: 

ipraiynai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stiliui, gyva kalba, anfiai iileiiu 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juma B. KaoČIut, HISTORY OF LITHUANIA. LietUToa laterite 
santrauka nuo pat aenuJu amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 145 
paL, kainuoja S3.00.

Dr. Jomm B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK VJ 
taste bruožai, paliečiant to laiko Lletuvo* valrtybėi ir jo* kaimynu Ltorija 
211 paL Kaina $8.00. Setais tirieliaii $4.00,

Dauguma šio knygų yra tinkamo* dovani 
kitai knygas gailina M$ytį atsilankius j Nai 
piniginę

lo pamfletus, tai per Naujienų 
redakciją galėčiau prisiųsti Jums 
smulkesnių davinių.

Taip, garbingieji garbės teis
mo teisėjai, kai spręsite kitą by
lą, nepatikėkite vien bendradar- 
biautojų parodymams, bet iš
klausykite ir kaltinamųjų pusę. 
Tada nereikės raudonuoti, nei 
užsitarnauti bendradarbiautojų 
vardą. Darydami sprendimus, 
darykite nuoširdžiai ir teisingai, 
bet nepilkite žibalo į ugnį.
Apolinaras

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 _ .
or Unflavored Pills.

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

Tel. 476-2206

poezijos veikalai
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui ižskleirti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių Sakas 
tinginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
Juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti' žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausu* pasirinkimas poezijos leidinių:

L J. Augwrtaltyt* - ValčIOnlėnė, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 
mito, 128 psL Kaina $1.—.

2. Jurgi* B*tfruialtl*, ŽEMAS PAKOPOS. Elegljoa, giesmė*, poemo* 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

J. Bufkv Juzė, EILtRAŽČIAI IR RAITAI. 155 psl BIJO.
4. Vincas Joniką*, LYDtJAU VIEiNIĄ VtTROJE. Bliu rinktinė, 18F 

pd. Kaina $3.00.
B. Kleopas Jursollonh, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 100 nd. $2.00.
8. Anatolllu* Kalryi, AUKSINA SAJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2-0u.
7. Nadas Ratfonl*, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTR. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Hiustracijomis. $5.00.
8. Mada* Ra«tanl», THE FOREST OF ANYKičIAl, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl $2.00.
9. Baly* Ru«a, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 05 paL $1.00.
10. Statys Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 p«L, $3.00
11. Statys Sattvarvt, AUKOS TAURA, 5-jl lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
12. Petrą* Sapata*, SAULALEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinA

Uai, 92 psL, $1,00. -IRr
13 Patra* Sapafaa, PLAUK, MANO LAIVELI. HlėraKial, 112 pel- $1.00.
14 Eupanl|u» Gruodi*; AGUONOS IS SMALIS. Eilės. 70 • - "
15 Elena Tumlecė, KARALIAI IR iVENTTEJI. ................
18. Alfeotat ~ “ .......... ... ‘ “
17. Jenet Vela

” ^8. Stomas Jaeea, BOK PALAIMINTAS.

Norėdami įsigyti Ku <r kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų

Kaip pavadinti tą žmogų, ku
ris čiulba meilės dainelę Rodi
nos draugijos vadovams, o grį
žęs čia bando vaidinti šventuo
lį? Kaimo žmonės tokius vadina 
veidmainiais. Būtų įdomu, kaip 
garbės teismo nariai vadina to
kius žmones?

Garbės teismo nariai pareiškė 
pasipiktinimą ir dėl asmenų, ku
rie rašydami apie okupantą ir jo 
bendradarbius, nepasirašo savo 
pavardės. Labai gerai tiems, ku
rie liaupsina okupantą. Jie gali 
pasirašyti pavardes ir tuo sau 
užsitarnauti porą savaičių ap
mokamų atostogų, per Rodinos 
draugiją, okup. Lietuvoje. Ne-

MCNG TftE AMERICAN
MDIAMS, VHS REGARDED 
AS SACKED,THE PE^ACI/ Fcg

Kodėl LŽS garbės teismo na
riai įpylė žibalo į Kuprionio už
kurtą laužą? Tie teisėjai prira
šė visokiausių teisių: juridinių, 
moralinių, net human rights 
įtraukė. Bet užmiršo vienintelę 
teisę ir pareigą, kurią turi išei
vijos lietuviai, tai kovoti prieš 
okupanto agentus ir jų klapčiu
kus. žinoma, kad išeivijos lietu
viai negali neišduoti paso ar vi
zos norintiems pasitarnauti oku
pantui ar pareiškiantiems meilę 
Rodinos draugijos vadovams. 
Bet tų lietuvių pareiga iškelti' tieji lietuvių laikraščiai (ne vi- 
viešumon visus tuos, kurie tiek s;) talpina poleminių laiškų (as- 
nusižemina, kad nueina prašyti meninių, organizacijų, veikėjų) 
malonės, padlaižiauti okupanto (tikslu “parodyti teisybę”, kitą 
agentams. Tik keista, kodėl tie j apšmeižti dažnai su anonimi- 
Rodinos’ draugijos auklėtiniai niais parašais)... Ju nuomone, 
ten ir nepasilieka. Niekas čia 
nieko nerašo apie Alseiką ir ki
tus. Kurie aiškiai pasisakė savo 
įsitikinimus, nuvyko ir negrįžo. 
Ir niekas čia jų nepasiilgsta, 
niekas apie juos ir jų darbus 
čia nerašo.

norėjo skelbimo veltui (for 
nothing), kuomet čekį už tą 
skelbimą grąžino daktarui. Koks 
šmeižtas apie nekaltą, garbingą 
daktarą amerikiečiui. Amerikie
tis redaktorius gerai pažino dr. 
Balčiūną, nepatikėjo kunigų 
šmeižtui, perdavė laišką dakta
rui, sakydamas: žiūrėk kokie 
jūsų laikraščio redaktoriai. O 
laiškas buvo pasirašytas kunigo 
su visais savo titulais. Daktaras 
buvo šmeižiamas tik dėl to, kad 
jis nepritaria bendradarbiavi
mui su okupanto agentais. Nie
kas negirdėjo, kad vienuolyno 
vadovybė tuos kunigus būtų 
kuo nors nubaudusi ar papei
kusi. Reiškia, ir Marijonų vado
vybei toks šmeižtas ne nusikal
timas. Ir jie, kaip ir tie teisin
gieji teisėjai, tą laikraštį skaito 
pavyzdingu. O kiek tokių laiš
kų jie yra prirašę? Kas žino?

To negana. Rėdatkorįai, prisi
dengę šventumo skraiste, leidžia 
tokį šlamžtą, kur ne tik kad nei 
vienas straipsnio autorius nepa
sirašo, bet nedrįso net spaustu
vės vardo pažymėti. Kadangi jį 
platino vienuolynai ir bendra- 
darbiautojai, tai manau, kad jį 
matė ir garbės teismo teisėjai. 
Nusikaltimų aiškinimo moderni 
technika lengvai nustatė, kokio
je Chicagos lietuvių laikraščio 
spaustuvėje tas darbas buvo at
liktas.

Gegužės 12 d. didžiausiame 
Čikagos lietuvių telkinyje — 
Marquette Parke, Gold Coast 
Inn salėje, buvo tjkrai nuotai
kinga popietė. Tą dieną šios apy
linkės ribose įsikūręs ir jau ant
rus metus veikiąs kuklus dai
nos vienetėlis — Dainininkų 
Būrelis — paminėjo savo pirmą
sias veiklos metines ir “įsipili e- 
tinimo” krikštynas.

Per pirmuosius veiklos metus 
Būrelis įvairiuose renginiuose 
jau dešimtį kartų atliko progra
mą.-Jo repertuaro pagrindą ir 
turinį sudaro lietuvių- liaudies 
dainos ir kitokia kūryba.

šiose Dainininkų Būrelio 
krikštynose kūmais buvo dr. 
Vytautas P. Dargis ir Teodora 
Serapinienė. Visi svečiai (kurių 
buvo apypilnė salėj buvo pavai
šinti tradiciniais . “kūmų pyra
gais” — tortu ir šokoladais.

Dainininkai padainavo keletą 
danielių, kurių tarpe buvo ir 
originali vysk. M. Valančiaus 
“Ubagų daina”. Sudainuota at
sisėdus, ubagiškai, laukiant 
“alūžnos”. Svečiai nebuvo šykš
tūs — metė į ubagų kepurėlę. 
“Ubagėliai” už tai nuoširdžiai

Andrei KirHenko 
neteko galios

MASKVA. Rusija. — Laikraš
tininkai labai atidžiai seka galią 
turinčių sovietų vyrų poziciją 
Sovietų valdžia labai retai pa
skelbia kabineto narių turimą 
arba prarastą galią. Buvęs So
vietu saugemo ministeris And
rei Kir. lenko neteko savo galios. 
Praeitais metais Brežnevo kai
rėje jis buvo trečiuoju, tuo tar
pu šiais metais jo visai nėra.

Brežnevas ne tik atleido jį iš 
už'mamų pareigų, bet nieko Ru
sijos gyventojams nepranešė. 
Apie naujai iškilusius ir galią 
praradusius sovietų pareigūnus 
patys rusai dažnai sprendžia iš 
paskelbtų oficialių fotografijų.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio trakto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H vardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juoof Kapečlntkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei* 
' m nuo boUevikTĮ Ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 

psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ii, $1.00.
_____________ _ 80 t*L 0.50.

Tyruli*. METŲ VINGlXl. Lyriko* rinktinė, 180 pti. $3.00. 
lafeto, SENOVBS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltologljo* posmai.

Poezija. 115 psl. $3.00.

visiems dėkoja.
Pranas Beinoras grynai 

maitiškai dar padainavo vieną! kelis maršus ir akompanavo ke- 
dainelę ir paskaitė iš Butkų Ju-j lioms giesmėms.
zės kūrybos. | Pagrindinę kalbą pasakė dr.

Visoms dainoms armonika į Vytautas P. Dargis, Reorgani- 
pritarė žemaitis Kostas Venckus.

Popietė buvo tikrai nuotaikin- pirmininkas.

niais parašais)
“yra ir pavyzdingų laikraščių, 
kurie išsiverčia be kenksmingos 
politikos”. Kodėl tie teisėjai, 
nors ir pasirašę po savo spren
dimu, nedrįsta pasisakyti aiš
kiai, kurie tie geri ir kurie tie 
blogi laikraščiai? Kadangi pra
džioje savo sprendimo jie aiš
kiai pasisakė už okupanto bend
radarbius, tai reikia manyti, kad 
tie blogieji laikraščiai, jų nuo
mone, yra tie, kurie pasisako 
prieš bendradarbiavimą su oku
panto agentais, o gerieji yra tie, 
kurie tam bendradarbiavimui 
pritaria. Ponai teisėjai, jeigu 
jau sykį pradėjote teisti, tai rei
kia ir a’škiai pasisakyti savo 
sprendime, o ne miglas pūsti.

Jūsų informacijai, duosiu ke
lis pavyzdžius, ką daro ir rašo 
Jūsų vadinamoji geroji spauda. 
Draugo redaktoriai, kunigai, ra
šo laišką amerikiečiui laikraščio 
redaktoriui, kad dr. Balčiūnas

$XN 
r*Ij» atiiunto č»kl «rt« m«nrr yri*
avndytM kilis®* Rridedanf Mc.

keliu 
ga ir linksma. Po atlikto krikš- > organizacijų veiklu; 
tynų akto ir meninės dalies, sve- ■ kalba buvo gyva, 
čiams besi vaišinant ir grojant į gražiais lietuviško 
smagiam K. Venckaus orkestrui, 
popietė tęsėsi dar ilgai.

Daugelis svečių panašių pobū- j kraštui laisvės ir nesidėti su lie 
vių pageidavo susilaukti ir atei- j tuvių tautos pavergėjais, 
tyje.

Dainininkų Būrelis ir jų kū
mai visiems atsilankiusiems sve
čiams, padėjusioms “apsikrikš
tyti”, nuoširdžiai padėkojo, pa- 
reikšdami viltį vėl panašioje 
nuotaikoje pabuvoti su jais.

Krikštynų Dalyvis

Garbės teismo teisėjai, ginda 
mi okupanto bendradarbį, pri 
rašė pamokslus. Jie rašo: 
“.. .Vakarų pasaulyje išeinan-

Prae'tą sekmadienį, geg, 27 d., 
L:etuvių Tautinėse kapinėse pa
gerbė mirusius ir Lietuvių Tau
tinėse kapinėse palaidotus gar
bingus lietuvius. Kalbėtojai pri
minė, kad kapinėse palaidotas 
dr. Kazys Grinius, buvęs Lietu
vos Respublikos prezidentas. <li- 

’ dysis lituanistas prof. Vaclovas 
i Biržiška, ilgametis kovotojas už 
į Lietuvos nepriklausomybę ir 
į demokratinę santvarką dr. Pijus 
i Grigaitis, Dėdė šernas ir visa 
1 e;lė k’tų iškilių lietuvių.
i Iškilmės buvo pradėtos lygiai 
vienuoliktą valandą, orkestrui 
grojant laidotuvių maišus, o 
susirinkusiems pradėjus žings- 

: niuoti apie kapines.
Priėjus prie estrados, kapinių 

■ phmininkas Jonas Jokubonis, 
J pasveikinęs į iškilmes atvyku- 
Į s«us žmones, paprašė Ameri- 
. kos Legiono Don Varnas posto 
i vadovybę pravesti ceremonijas 
j žuvusiems kariams pagerbti. J

Visiems sugiedojus Amerikos 
himną ir legionieriams pagerbus 
už Amerikos ir kitu tautu lais- v

• vę žuvusius karius, Zalūbos va- 
I do vau j amas orkestras sugrojo

!>R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIENCSE GALIAI GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussm — MINTYS IR DARBAI. 258 psl., liečiančius 1908 

-whim. Jiblonakic ir Totorsičio i»uni* dienas ii sus!
rttptalMB. _______ ;____ _____________________

> » . — UAM1T3, prietiūis., sveiXxsx Ir jrcžlJ
KleUls vlrtellai*, neto j e $4.00 dabar tik ----------------
MlnkĄuu nrielial* Uk_________________ ____

t>r. A. J. - AUKBTA KULTŪRA — 2LAURŪB ŽMONIS.
Š^juouė* po Jturopą UpMtteL Dabar tik ----------------

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

I
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įsitraukti į tą patį ‘kūrybinį” darbą, į kurį įsitraukė di
delė prisitaikėlių dauguma.

Nesitenkinę tuo, kuo buvo priversti tenkintis dide
lė nuvažiavusių dauguma, jie pradėjo ieškoti galimybių 
įžengti į privilegijuotųjų eiles ir pareikšti jiems savo 
norą išsakyti savo jausmus ir išdėstyti norą kartu dirb
ti. Vienas jų, gavęs progos savo fantazijoms išdėstyti, 
pakėlė Lenino įkurtą ir lietuviškai išverstą Pravdą ir 
pareiškė, jog tai esąs pats geriausias lietuviškas laik
raštis. Jis čia pat pridėjo, kad jis minėtą lietuviškai lei
džiamą laikraštį ne tik pats užsisakė, bet ir savo bičiu
liams patarė tai padaryti. Kad šitoks frontininko elge
sys nenustebintų kitaip galvojančių kovos draugų, “gen 
ties teismas” įsakė uždrausti kritikuoti naujus Pravdos 
prenumeratorius. Ne tik žurnalistų Sąjungos nariai ši
tokioms pakaitoms nesipriešino, bet tyla pritarė ir ki
tiems žingsniams.

Patys įtakingiausieji frontininkai jau ne tik savo 
tarpe, bet kitiems pataria šitokį žengsnį žengti. Jie 
sako:

— Turime bendradarbiauti su dabartine sovietine 
Lietuvos vyriausybe...

Tokia mintis skleidžiama ne tik savųjų tarpe, bet 
ją drįsta skleisti ir kitų tarpe. Ta mintis bandoma skie
pyti karinėse, šeimose, pobūviuose. Jeigu nedrįstame 
dar pakalbėti konferencijose, tai gerai parinkti agėn- 

Iki šio meto senųjų Amerikos lietuvių dauguma, pra- į tai konferencijų koridoriuose jau pasakoja, kad ben- 
dėjųsi kovą prieš rusų priespaudą praeito šimtmečio vi
dury ir šio šimtmečio pradžioje vedė gana atkaklią ko-
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Pinigus reikia siusti pašte Stoney 
'Orderiu kartr m njbakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien. Išskyrus sekmadienius, nu#
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 11 vai

Planuoja dirbti su okupantu
dradarbiauti su tarybine valdžia reikia, nes visas mūsų 
“kultūrinis” gyvenimas eis niekais.

GINTARELĖ SUSAN RENE VILEIKYTĖ, Barboros ir Richar
do Broniaus Vileikių dukra, Palos Heights, Ill., birželio mėnesį 
baigs Alan A. Shepard aukštesniąją mokyklą. Yra aktyvi 
dramos ir iškalbos klubų narė. Priklauso skaitymo teatrui ir 
rašo straipsnius literatūriniame žurnale. Yra garbės studentų 
(National Honor Society) bei scenos artistų draugijos narė. 
Laisvalaikius pašvenčia talkininkaudama Šv. Alexndro para- 

. pijoje. Tolimesnėms studijoms pasirinko Northern Illinois 
r universiteto pedagogikos fakultetą.

vą prieš rusų okupaciją ir visas caro atstovų rusinimo pa
stangas. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyveną la
bai aiškiai pasisakylavo prieš caro tarnų darbus 
Lietuvoje, ir prieš caro valdininkų pastangas rusinti 
Lietuvvą ir kitus pabaltiečius.

Rusams panaikinus Lietuvos nepriklausomybę, lietu- 
tuvių dauguma, pačioje ietuvoje ir Amerikoje, pasisakė 
prieš naują rusų pavergimą ir didelį lietuvių išnaudoji
mą. Užmiršę tarpusavio ginčius, lietuviai, sudarė Ame
rikos Lietuvių Tarybą, padėti lietuviams atgauti karo 
metu prarastą valstybę ir laisvę. Pačioje Lietuvoje jie 
sudarė Vyriausią Komitetą Lietuvai Išlaisvinti. Visos 
vietinės organizacijos pačioje Lietuvoje ii Amerikoje 
pajėgė sudaryti reikalingas organizacijas visoms poli
tinėms, kultūrinėms ir finansinėms jėgoms sukaupti.

Rusų karo jėgoms pavyko pavergti kitas tautas, 
bet niekur pasipriešinimas ^nebuvo toks stiprus, kaip 
lietuvių tautoje. Lietuviai priešinosi pačioje Lietuvoje, 
dar didesnį ryžtą lietuviai rodė Amerikoje. Visos rusų 
agentų pastangos suskaldyti lietuvius, nuėjo niekais. 
Lietuviai buvo nesuskaldomi ir nesukalbami. Tas lietu
vių užsispyrimas buvo didžiausia kliūtimi rusų ekspan
sijos planams.

Lietuvą rusai pavergė, kraštą įjungė Į sovietų im
periją ,bet užsienin išvažiavusių lietuvių jie neįtikino 
ir nepajėgė jų valios palaužti. Susipratusių lietuvių ne
pajėgė frontus visur atidarinėjančius savo pusėn pa
traukti. Vietoje lietuvių reiškiamos neapykantos oku
pantui, vietoje pasipriešinimo išnaudotojų planams, 
okupantui pavyko įtikinti frontų mėgėjus nutraukti 
kovą prieš okupantą ir pradėti su juo bendradarbauti. 
Pradžioje jie bandė išsiderėti lengvatą pačioje paverg
toje Lietuvoje. Jie nebuvo patenkinti tomis lengvato
mis, kurias gaudavo kiti turistai. Jie norėjo būti ilgiau 
pavergtoje Lietuvoje, jie norėjo pamatyti kaip valdžios 
žmonės gyveno, ką jie planavo ir kaip jie patys galėtų

Patys kovojo prieš okupantą pačioje Lietuvoje, 
patys ragino kitus nieko bendro neturėti su Maskvos 
parinktais agentais Vilniuje ir jo apylinkėse, patys, 
pralaimėję mūšį, bėgo į užsienius ir stengėsi rodyti sa
vo neapykantą didžiausiam lietuvių tautos priešui, o 
dabar keičia savo taktiką, atsisako nuo fronto, bet tie
sia okupantui ranką ir ieško kelių su pavergėju bendra
darbiauti.

Jeigu fronto vadai vien tik šunuodegautų okupan
tui, tai didelio pavojaus nebūtų. Okupantas džiaugiasi 
pakeista palitine pozicija, bet jis nesitenkino vienu vien 
pagjmimu, kad Tiesa yra pats geriausias Lietuvoje lei
džiamas rusų laikratis. Jie reikalaus, kad visa tai, kas 
skelbiama Tiesoj turi būti taikoma praktiškame gyve
nime. Jeigu Tiesa yra pati geriausia, tai jos skelbiama 
politika yra patį geriausia. Jeigu Tiesa gera Vilniuje, 
tai tiems patiems “perekulčikams” bus įsakyta skelbti, 
kad ji geriausia ir Los Angeles mieste. Jeigu-laisvi lie
tuviai nepatikės girininko skelbiamomis naujomis ko
vos priemonėmis, tai jas kartos nieko apie politiką ne
nusimanantieji daktarai ir pasakas apie lietuvišką Pra-
amžių skelbusieji žurnalistai.

A. PLEŠKYS

VOLDEMARININKU ISTERIŠKAS IŠPUO
LIS IR NERVŲ PAKRIKIMAS

(Tęsinys)

Tiek diktatūrininkai voldema- vadinti? Einant jūsų paties žo- 
rininkai “vieningai tesujungė džiais ir išsireiškimais, tai buvo 
tautos laisvei atgauti” lietuvių, niekšo ir teroristo darbas. 
Lietuviai, pergyvenę tris dikta- Ir dabar, vardan, jo, jūs kvie- 
tūras: Voldemaro, Stalino ir č’ate lie+uvius vienytis. Sunkiai 
Hitlerio, nuo jų dabar kiek įma- jums seksis įpiršti voldemarinę 
nydami šalinasi. diktatūrą.

Kpt. P. Gudyno mirties minė- 
1 su 

kova tautos laisvei atgauti. Visą Į 
šį keistą vaidinimą voldemari- 
ninkai surengė ir lyg. muilo bur
bulą mėgino išpūsti tik “Nau
jienoms” apšmeižti.

Žvilgterėkime į kpt. P. Gudy- 
ną. 1926 m. gruodžio 17 d., su

žinoti. Jeigu gyvenimas Lietuvoje pagydė Margerį, tai laužęs kario priesaiką, nakties 
jis greitai pagydytų ir surambėjusį girininką... ?

Kas kaltas dėl kpt. P. Gudyno 
m’rties? Jis pats ir prot. Ausus- 
tinas Voldemaras. Jis 1926 m. 
gruodžio 17 d. labai aktyviai 
prisidėjo prie te’sėtos demokra
tinės valdžios nušalinimo: mi
nistrų areštavimo ir visos tau
tos demokratiniu būdu išrinkto 
'eimo išva’kymo.

Jeigu prof. A. Voldemaras bū
tų la’kęsis duoto pažado prez. 

J sėto demokratinės Lietuvos mi- i dr. K. Griniui, kad laikysis de- 
'nrstro pirmininko Mykolo Šleže-1 mokratinės konstitucijos, niekas 

XT T O1 T T T T7T TT V T A T RT7VTPT£IAI vičiaus but^ ir atstfitęs jam į jokio pasikėsinimo prieš jį ne- 
VI O 1 L1L1UV1A1 D l£il‘ 1L1V a krūtinę pistoletą ir grasindamas .būtų vykdęs. Bet prof. A. Vol- 

T T>TJTrr-Q V i T T T T1? IV O išveda- G-erb. inž. K. Oželi, demaras savo duotą žodį sulau- 
S K E L d K 11 E o •A* AL J fcaįp reikia tokį kario elgesį pa- <žė, į savo paties duotą pažadą,

Jeigu iau Vilniuje leidžiama lietuviška Pravda ta-.jimas nieko bendro neturi
po pačiu geriausiu lietuvišku laikraščiu, tai kuriam ga
lui žmonėms reikėjo eiti į aukštąsias mokyklas, džiovin
ti smegenis skaičiuose, o vėliau teisybę mėgstantiems 
žmonėms didžiausią žmonijos melą vadinti tiesa.

Kadangi Vilniuje rusų leidžiama Tiesa, tai geriau
sia jam nuvažiuoti į Vilnių ir į laisvąjį pasaulį neišva-

•• -it . > :: 
į demokratinę konstituciją ir 
visai lietuvių tautai spjovė į vei
dą. Įvedė diktatūrą ir terorą ir 

.sutrypė pač.as pagrindines žmo
gaus teises — patiems gyvento
jams išsirinkti valdžią.

Tautininkas A. Merkelis kny
goje Antanas Smetona taip ra
šo: “FaAstinė Gelež-nio Vilko 
organizacija, kuria rėmėsi prof 
A. Voldemaras ir kuri daugėjo 
bei plito visame krašte, ėmė 
sauvaliauti, terorizuodama opo- 
zicininkus”.

Apie vieną to teroro epizodą 
parašysiu vėliau.

Kok;os gali būti priemonės 
pašalinti tautos uzurpatoriui, 
teroristui ir diktatoriui? Laukti 
’o natūralios mirties, leidžiant 
iam toVau terorizuot’ nekaltus 
žmones arba turi atsirasti idea
listų, pasišventėliu, rizikuoian- 
č’u savo gyvybe, kad paleidus 
v’ilka į diktatoriaus pakaušį^

Su šia paskutine galimybe tu
ri skaitytas kiekvienas diktato- 
™us ir jo palyda. Tas ir įvyko 
1929 m. gegužės 6 dieną. Demo
kratiniu ir diktatūrinių jėmi su- 
rikirtime ir žuvo kpt. P. Gudy- 
nas, neatnešęs lietuv’ų tauta4 nė 
mažiaus'os naudos, tik pragaištį 
ir gėdą, prisidėdamas išvaikyti 
Lietuvos demokratinę valdžią ir 
įvesti diktatūrą, šį kartą demo
kratinės jėgos pralaimėjo.

Tas voldemarininkų išpuolis 
minint kpt. P. Gudyną nėra nie
kas daugiau, kaip noras pakenk
ti demokratiškiausiam lietuviu 
išeivijos dienraščiui “Naujie
noms”. Neturėsime “Naujienų”, 
nebeturėsime laisvos lietuviškos 
spaudos. Visiems bus užrištos 
burnos ir dėl vykstančių įpege* 
rovių nebeturėsime kur pasisa
kyti-. O,- be to,' ^Naujienos” yra 
tąs .vienintelis dienraštis, kuris 
labiausiai ir griežčiausiai pasi
sako prieš Lietuwvos okupantą.

Jei gerb. inž. K. Oželiui rūpi 
Lietuvos . laisvė, iepriklausomy- 
bė, demokratija, tiesa ir teisybė, 
natarčiatri jam šiandien pat už- 
s'sakyti “Naujienas”.

Tokius demagogimus straips
nius kaip “Mums aišku” te- 
spausdina tik labai žemo lygi 
spauda.

Iš visos išveijos lietuv4škos 
spaudos nei vienas laikrašt’S 
tiek nepriekaištauja demokrati
nei JAV valdžiai, kiek “Laisvoji 
Lietuva”. Nerasime nei vieno 
numerio, kuriame nebūtų koks 
nors užsipuolimas ar priekaištas 
JAV demokratinei valdžiai ar 
tai buvusiai respublikonų ar da
bartinei demokartų.

(Pabaiga)

•— Edw. Gierekas viską pa
tvarkė, kad valstybinė televizija 
duotų galimai greitesnes ir tiks
lesnes žinias apie popiežiaus vi
zitą į Lenkiją.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Mūsų naujasis pokalbininkas kvietė mus į 
alinę atsigaivinti, o gal nuo nereikalingų akių 
pasitraukti. Prie staliuko visiems trims susėdus 
alinės kampe tas ponas tarė:

Lietuviai brangiai apmokės -sovietinėms 
broliškoms respublikoms už mūsų krašto “išva
davimą”. Juk pats esi meškeriotojas, — sako ma
no kolega mokytojas, ir puikiai žinai, kaip žuvis 
savo gyvybe užmoka mekeriotojui už masalą ant 
meškerės kabliuko, kuriuo meškeriotojas privi
lioja ir ’’išlaisvina” tą nelaimingą žuvelę iš-, 
vandens.

‘ Kolegai primygtinai teiraujantis apie Krė
vės nuotaikas, mūsų pokalbininkas tarė:

— Pirmas diskretiškumas keleriems me
tams... Ministras buvo neramus, bet mums ke
liems atskleidė nedžiugę naujieną:

— Molotovas buvo atviras. Jis, žinodamas 
mano atvirumą ir įkyrumą, pasakė “Jeigu Rusi
jos carai, pradedant Jonu IV Žiauriuoju, siekė 
;»rasivei žri prie Baltijos jūros, tai ne dėl savo as- 
j ttrtiškų užgr;dų, bet todėl, kad-to reikalavo Ru
sijos valstybės tautos išsivystymo.eiga. Būtų 
nedovanotina, jeigu Sovietų Sąjungos vyriausy

bė dabar nepasinaudotų proga, kuri gali kitą 
kartą nepasikartoti. Sovietų Sąjungos vadovybė 
nutarė Baltijos valstybes įjungti į Sovietų Sąjun 
gos šeimą.

Mūsų pažįstamasis komentavo:
— Graudu, kad tiesai ir melui vienodi žo

džiai. Caro laikais, kaip ir labar komunistams 
valdant tą pačią Rusiją, dabar vadinama SSSR 
josios didybei, galybei ir gerbūviui nebuvo 
ir dabar nebėra naudinga kurios nors tautos 
laisvė.

Kaip caro laikais, taip ir dabar, Molotovas 
visiškai nekalbėjęs apie pačią baltiečių valią. Jis 
tik tvirtinęs, kad Sovietų Sąjunga taip nori ir 
jiems, komunistams, taip reikia. Atseit, Sovietų 
Sąjunga nutarė. Pabaltijo vastybes įjungti į Ru
siją. Jis pabrėžęs, kad turįs priemonių tą reikalą 
taip sutvarkyti, kad atrodytų pasauliui lyg mes 

I patys to norime. Atrodo, kad “liaudies seimas** 
bus tas padaras, kuris Pabaltės laisvas tautas 
pavers okupanto tarnaitėmis.

POKALBIS SU PAŽĮSTAMUOJU
Lietuvių literatų jaunoji karta pervertinda

ma XIX amžiaus klasicizmą, apie 1920 metus su
darė' avangardinį literatų “Keturių vėjų” sąjūdį 
Lietuvoje. Tas sąjūlis turėjo gausių pasekėjų ir 
daug simpatikų. Susitikau Vilniuje tokių simpa- 
tikų — Vladą ir teiravausi pas jį:

— Tai kaip laikosi “keturvėjininkų” sąjūdis 
po 1940 m. birželio mėn. 15 d. okupacijos?

— Visi “keturvėjininkai” sąjūdžio daly
viai, — sako Vladas, — atsidūrė keblioje padėty
je. Mat, komunistai laiko save ir reklamuojasi 
radikalais ir liberalais. Juk jisms kitų nuomonė 
nereikalinga. Jie pradėjo savintis keturvėji
ninkų” ir kitų srovių atsiektus literatūrinius lai
mėjimus ir net taikėsi jų vardu pasinaudoti. Mat, 
komunistai šautuvais ir meduoliais verčia būti 
jų sustingusių idėjų reiškėjais. Iš okupuotos Len 
kijos žinome, kad Vokietijos politiniai nacių bei 
fašistų sąjūdžiai taip smurtinškai nedaro. Juos 
saisto savigarbos ir išdidumo jausmai. Nors jie 
žmones ir tautas naikina ir engia, bet praeities 
įvykių , ir Iteratūrinių kūrinių nėperdažo.

Tuo tarpu Stalinas ir jo pasekėjai viską 
tempia ant savo komunistinio kurpalio.

Jie ja uprisitraukė sovietinei literatūrai nė 
vieną senosios kartos rašytoją: Vienuolį-Žukau- 
ską, Putiną ir kt

Gyvieji liberalai “keturvėjininkai’’ laikosi 
šaltai, liberališkai ir santūriai, išskyrus Cvirką, 
kuris iš liberalų pasidarė totalistu ir nuėjo tar
nauti diktatūrai- r

Komunistai savinasi, kai kūrių miruėių “ke
turvėjininkų” kūrinius, bet jie taip daro su vi
sais mirusiais meninikais pas save SSSR.

Mūsų lietuviškieji liberalai nenusimena, pa-
4 — NAL

siaiškindami, kad jei iš Kristaus dvylikos apaš
talų atsirado Judas, tai “Keturvėjininkams” 
Cvirkos tarnavimas komunistams vieni niekai.

— Kokia rusų komunistų okupantų ir mūsi
škių komunistų taktika susirinkimuose, mi
tinguose ir įvairiuose sambūriuose? — pa
klausiau.

—Atrodo, kad rusiškasis komunizmas yra 
nustojęs internacionalizmo (rusai sako žydišku
mo) ir virtęs tautiniu rusišku komunizmu, bet 
mums lietuviams svetimu. Mūsų komunistai yra 
rusų pataikūnai ir internacionalizmą mato ru
siškume.

Keista, kad prieš okupaciją mūsų komunistai 
dėjosi idealistais socialistais, bet po okupacijos 
jie atsimetė nuo universalumo ir idealistinių so
cialistinių siekimų. Visi mano pažįstami, buvę 
komunistai idealistai pasirodė karjeristais. Jie 
jau dabar nesidomi socialistine ateitimi; Jų tiks
las išsilaikyti valstybės tarnyboje.

į _ - ’T « - . ’ 4 -į •

Komunistai organizuoja daug mitingų atvi
rame ore ir šiaip susirinkimų uždarose patalpo
se. Bet komunistų mūsų krašto šeimininkų sukta 
taktika maždaug tokia: kelti klausimus patiems, 
duoti į juos atsakymus, žmonių minias išjungti 

lis diskusijų, tuojau daryti sprendimus, Juk ko
munistai turi eiti pirmyn ir pirmym -

(Bus daugiau)
lIENOS. CHICAGO a, ILL. Thursday, May .31. 1979
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JR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

<938 S. Manheim Rd., Westchester, ik.
v ALANUOS: 3—9 darbo dienom i« jj 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai
TeL: 562-2727 arba 562-2728

OR. K G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

' GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski- Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

UETUVISKA1
St. Tel. 737-514S
Pritaiko akinius

^contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta

OIL ^RANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba 
261? W 71 

rikrina akis.

TEL. — BE 3-5893

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

3907 Weil 103rd StrMt 
Valandos pagal susitarimu

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200
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EONAS SEIBUTU 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

SUNAIKINIMO SĄMOKSLAS
Leidinys, kuriame naujoje šviesoje regima žydų tragedija

Izraelio vyriausybės pareigu-! Jis kaltina šias valstybes, 
nas, premjero 
no vy
jas ir jo įstaigos direktorius Elissar rašo, kad 1933 m. perė- 
Eliahu Ben-Elissar išleido heb- mus naciams valdžią Vokieti- 

jrajų kalba knygą “Kesher Ha-Įjoje, Hitlerio tikslas buvo ne iš- 
hashmada” (“Sunaikinimo są-| žudyti žydus, bet juos ištremti, 
mokslas”). Knygos autorius!nes tuo metu Vokietijoje buvo, 
pats pergyveno baisiuosius įvy-|Pusė milijono žydų, Austrijoje;

įkius, nes jo' šeima buvo sunai-l— 200.000 ir šimtai tūkstančių 
kinta Lenkijoje. Premjeras Be- Čekoslovakijoje bei kituose oku- 
ginas parašė šiai knygai įžangą, puctuose kraštuose, šiam tiks- 

____ ________ kurioje ragina “kiekvieną izrae- lui buvo patvirtinti Vokietijoje 
ūais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku pasiskaityti-ir susipažinti

Ofiso tęlęf.: 776-2880
Rszidendjos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

sendr* praktika, spės. MOTERŲ Ilge 
Ofisas 2652 WEST 5nh S*i ROET 

T*L PR 1-1223
1FISO VAI..: pinu.. sntracL, trečiau 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SUtadie

V KM— . | --

oagaĮ susitarimą.

ku-

jos ambasadorius Vašingtone 
pasiūlė JAV sekretoriui Sum- 
r.er Wells neišnaudotą tais me
tais Britanijos-Airijos kvotą, 
kuri siekė apie 80,0LO, perleisti 
Vokietijai ir Austrijai. Į tai 
Wells atkirto, kad “kongreso 
patvirtintos įstatymu kvotos 
nėra nuosavybė specifinių kraš
tų”. Wells paklausė britų dip
lomatą, kodėl patys britai ne
pasiūlo žydų pabėgėliams apsi
gyventi savo dominijų ir koloni
jų kraštuose. Britų ambasado
rius atsakė: “Jei JAV vyriausy
bė bandytų priversti Nevados 
ar Montanos valstijas priimti 
užs.enio emigrantus, susidurtų 
su tokiomis pat problemomis, 
kaip ir britai”.

Kanados imigracijos įstaty
mas leido iš Europos įvažiuoti 
.ik ūkininkams su pakankamu 
kapitalu įs.kurti žemės ūkyje, 
ir žydų pabėgėliai tuo pasinau
dot negalėjo-

Pora metų prieš 11 D. karą 
britų ir amerikiečių iniciatyva 
buv.‘ sudaryta orgamzacija pa
gal Evian konferencijos nutari
mus, kuri turėjo rūpintis pabė
gėliai iš Vokietijos. H- Schacht, 
Vokietijos ūkio planuotojas, ku
ris prieš pat karą buvo' pašalin
tas iš šių pąfeigų, paruošė pla
ną iškelti žydus iš Vokietijos. 
Pagal ši Hitlerio patvirtintą pla
ną visi žydai turėj o išvykti iš 
Vokietijos penkerių mėtų laiko
tarpyje. Jų įsikūrimo išlaidos 
turėjo būti padengtos iš fondo, 
kurio lėšas sudarytų žydų orga
nizacijų aukos ir Vokietijos val
džios atlyginimai už Vokietijos 
žydų nusavintą turtą, šių fondų 

jos ir Austrijos į kaimynines lėšos turėjo būti naudojamos 
valstybes. Šveicarija, Vengrija,'gaminiams pirkti Vokietijoje.

Toks fondo lėšų naudojimas bū
tų sustiprinęs Vokietiją ekono
miškai. Keletą mėnesių užtru
kusios derybos neprivedė prie 
susitarimo, nes vakariečiai iš 
šio plano nenumatė jokios eko
nominės naudos, gi svarbiausia 
— žydų apgyvendinimo proble
ma buvo sunkiausia, nes nė vie- ~ 
na Vakarų pasaulio valstybę ne- r"” 
norėjo priimti žydų pabėgėlių.

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Al padarysiu ij tavęs didelę tautę ir palaiminsiu rave ir tu būsi 
palaiminimas". — 1 įAozės 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
nastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš* 
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa 
čiuL Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, ai 
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų. kurie yra jo O 
rūmas žadamas tik nugalėtojams.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
TeL737-8601

metu buvo sudeginta šimtai si
nagogų, sunaikinta . tūkstančiai 
žydų krautuvių, namų ir dirbtu
vių. šis pradėtas prieš žydus te
roras turėjo tikslą priversti Va-

lUbVDlb Old naikina oiuo . -

KlvxlljCxu Menachan Begi- rių savanaudiška politika prive- karų demokratines.. va s y 
yresnysis politinis patarė- dė prie skaudžių įvykių. Bea- priimti žydus Į. s^q kraštus.

&

Gestapas,, vykdydamas žydų 
trėmimo akciją, slaptai nakti
mis vertė juos bėgti iš Vokieti-

Įsu tikraisiais žydų žudynių kal- 
] liniukais.
1 Pasinaudodamas “The ToYon- 

* - ------ho Star” dienraščio š.m. vasario
Aparatai - Protezai. Mtfa han-*f
dažau Special; pagalba tOjoma. p d. laidoje korespondento Da- 
rĄrca Sopotu) ir t t vid Landau pranešimu iš Jenr

Uib W»«t 63rd St^ Chicago. KL 60629 
TtUL j gRospagt 6-5084

. ■ ..J" 
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA i R. ŠERfiNĄS
Tat WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš fvciriy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

vid Landau pranešimu iš Jeru
zalės, čia pateikiu skaitytojams 
minėtos knygos pagrindines 
mintis ir išvadas su atitinkmais 
savo komentarais.

Eliahu Ben-Elissar savo knygo
je “Kesher Hahashmadą” istori- 
nais faktais įrodo, kad šešių mi
lijonų žydų sunaikinimas, ku
rį atliko Hitlerio žudikai II D- 
karo metu, įvyko dėl demokra
tinių Vakarų valstybių suokal
bio neįsileisti žydų iš Vokietijos.

i Jugoslavija- ir Čekoslovakija at
vykusius pabėgėlius sutikdavo 
grubiai — sutelkdavo Į grupes 
ir prievarta grų^mdavo į Vo
kietiją. • •

Dėl tokio nežmoniškumo Ben- 
Eiissar savo-, knygoje kaltina 
Vakarų valstybes^-kurioms va
dovavo Britanija įę.JAV. 'Kriš
tolinės nakties” įvykiai JAV-se 
sukėlė tokį • dį.dęlį / pasipiūtini- 
mą, kad prezidentas Roosevel- 
tas buvo priverstas atšaukti sa; 
vo ambasadorių iš Berlyno. Ta-_ 
čiau, kaip rašo Ben-JJissar, prė-

1933-1934 m- atitinkami įstaty
mai ir 1935 m. paskelbtas gai
šusis rasiu istatvmas. Dėlto ke
letas tūkstančių žydų legaliai 
emigravo j kitus kraštus, užpib 
dydanii emigracines kvotas tų 
valstybių, kuries dar įsileido 
naujus imigrantus- Tai buvo tik 
lašas grėsmingoje jūroje, nes 
didžioji žydų masė negalėjo pa- ..................... ...
judėti iš Vokietijos dėl Vakaru Zidentąs. atsisakė prąšjti kon- 
pasaulio valstybių atsisakymo Padidinti peršekiojamiems 
jiems padėti. • Šydams pabėgėliams imigracinę

Paskatinti žydų emigracijai kvotą, kuri nuo Gi- b^° 
vokiečių nacių vyriausybė pra- Įtvirtinta-Britanijai Airijai 
dėjo teroro veiksmus. 1938 m. &&Ž75 ir V okie . 
lapkričio m. Gestapas, pasiuntęs 27,(^)0. 
save' agentus į gatves, suren-' 
gė “krištolinę naktį”, kurios'

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

[ SOPHIE BARČUS
raduo Šeimos valandos

Vis©* program©* {Į WOPA

Liatuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiėC^ "Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8i3OT£U0*3(T

7ed«|. Aldone Oeukm 
•ief

“>• 5c

HEmlock 4-2413

MAPLEWOOD AV« 
'*-r 'LL 40429

/------------------- -
g “Lietuvos Aidai’
—KA?« B^AZQtlQNYTR

Programos vodėfa

Kasdien nuo, pįnna<b’enio iki 
penktadienio 9 vai vak.

viso, laidos iš WOPA stotie* 
banga 1490 AM.

■>L Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71*1 įfcrH* J 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

acą tUiuU jmimaK kuri< 
..,t iij užsisakyti Nauji snas, pra- 

toitie aUiųsli jų sAwua. Mes 
ųemĄ ąrųsjme Naujiena* dvi •*

— Šveicarijos banke dirban
tis bankininkas suplanavo vįęno 
bilijono 200 milijonų dolerių 
apgavystę. Prisipažino, kai poli
cija prispyrė prie sienos.

i — Izraelio premjeras Begin 
Austrijai paleido iš kalėjimo 16 arabų, 

kurie anksšiau buvo skaitomi
1Q38 m- lapkričio m. Britam pavojingais Izraelio saugumui.

Fisherman’s Pie 
Nets Cheers For The Cook

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

"■’THE ‘
FISHING \
CONNECTION^
Frank Zumbrov _ _ ________

NICKS AND SCRAPES WEAKEN MONOFILAMENT LINE
Small nicks and scrapes, so inconspicuous you’re apt to miss them 

at a quick glance, can weaken monofilament fishing line enough 
to cause you to lose a fish. So, next time you’re fishing, reel in the 
line after a half hour or so, run your fingers lightly over the final 
few feet.

Feel any rough spots? Look closely and you may be surprised 
to find spots nicked so deeply there’s only a fraction of the original 
thickness of line left. If you got a good hard strike or hooked a 
fish that decided to put up a running, darting fight, the line might 
just snap at that point and leave you cussin’ over a lost lunker.

Dragging line over rocks, sandy bottoms, coral, barnacle-covered 
piling, submerged trees or other underwater objects can cause this 
type of damage. The smart fish- 
erman checks his line after about /
every twenty casts and, when he 
notes roughness, cuts off the f K
damaged section of the line and ’
ties his hook or lure into a new / *
portion of the line. —
’ AH monofilament line is not • r . *** j
alike in its ability to withstand 
such abrasion and you’re better \
off using a top quality line. While \
it may cost a little more than low-priced bulk line, it’s by far the 
least expensive part of your fishing trip. In fact, if your line fails 
it really doesn’t matter how good the rest of your tackle is—you’ve l 
just lost your fish.

The DuPont Company, which has been marketing "Stren* 
monofilament fishing line for 20 years, asked its researchers to 
make a tougher line, without sacrificing important properties such 
as excellent knot strength, controlled limpness, shock resistance, 
and impact strength. Out of their research has come a new “Siren”. 
It is much tougher than other lines, when dragged over 240-grit 
emery cloth under controlled conditions in the laboratory. That’s 
a tough test designed to simulate the type of abrasive wear you i 
get from underwater obstacles.

The new product, according to Du Pont, is so much better than 
existing monofilament lines that they term it a major research 
breakthrough. The new “Stren" is available In pound test ratings 
from 2 to 80 pounds ‘ 
“New” on the packs*“, 
blue and golden 
follow from rod 4 
when the fis1' 
or one that 
watching the . j , _ -7, ___________ -_______________
often see the shgat line movement that indicates he’s taken the 
•bah before you feel any tug on the line. By setting the hook as 
soon as you see the line twitch j-bu often get a fish that you'd lose 
by waiting to /eel the Dibble. . . „

4 can be easily recognized by the word 
w "Stren” Is available in both clear/ 

■nt colors that make it easy to see and 
* . down to the water, That can be important 

4_ ifter is one of those which gently mouths 
A the bait, rather than striking hard. By 

: t the point where it enters the water van can

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of complete protein 
as well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s £ie is an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the fresh Pink salmon flavor. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”; cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lemon-buttered green beans. 
A catch of Pink salmon from the kitchen cupboard means 
“smooth sailing” and savings, for the creative cook!

Fisherman^ Pie
jar (2 1/2 oz.) sliced 

mushrooms* drained 
(optional)

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
slices American cheese, 
cut into strips

* Lemon wedges, garnish
Preheat oven to 375°F. Drain and flake salmon. In medium 

bowl, thoroughly combine eggs, crumbs, chili sauce, milk, 
mushrooms, onktps, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 34) minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes er until cheese is partially melted. Cut into wedges. 
Yields about 6 servings.

2 
1/2

1/3
1/4

can (15 1/2 oz.)
Libby’s Pįak Salmon 

«ggs
cup cheese cracker
crumbs

cup chili sauce 
cup milk

1

4

NARIAI
Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
| 3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7*3401

I
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettt 3-35’u

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. 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, DI. 974-4410

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

■   ~, j,  ■-—12.-1 — i1.’? "! . _
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Žuvautoji! ir Medžiotojų Klubb
’ ; f ‘Vi'suollfta'niė Tilffljb narių susl-

, 3,r Į rinkime J klubo^YgJdjliall^į
Kvalifikuota bu-’ Įjelns metams buvo išrinkti šS

Marian l'rnikytė iš Brig.. 
" ton Parko, 1..................................
‘challerė. Al‘-kesčių departmen. 
- to vedėja Peat Marvick Mitčhiiį 

and C pakviesta pravesti vie- 
’iią iš daugelio seminarų Mid-’ 

west Verslininku konferenci. 
joj C. Hilton viešbutyje birže-, 

' lio 1 ir 2 d.

cepirin. Jonas Butkus, seljA 
t Alfonsas Vidutis, ’Ižd. K. Staį 
’ ponkus, parengimų vadovė 
Aleksandra Lukienė ir parariu 

Į girnų vadovės pSVAdūbfojąs 
j Petras Vasiliauskas. Trečiad^.

— Viliais Bražėnas iŠ Fort nį, birželio niėių&fehd,,4>lųbU 

w M vers, Fla., pakviestas pagrin- rengia pikniką-gegužinę Lakę 

“dinin kalbėtoju i______ _____
.viky aukas bei kankinius.bir
želio 17 d. Klevelande. Minėji- 

' mą ruošia Amerikos Lietuvių 
Tarvbos skvrius.

.. — Standard Fed. Taupymo 
ir Skolinimo B-vės centrinėje 
įstaigoje, 4192 Archer Avė., da
bar yra The Peoples Gas Light 
and Coke Co. informacinė pa
roda apie energijos vartojimo 
ir taupymo būdus bei metodus. 
Taip pat yra rodomi filmai ir 
duodamos informacinės broši
ūros. Ta vertinga paroda bus 
iki birželio 10 d. ir lankoma' 
darbo valandomis.

minint bolše-! Seminole parko 9-tame pavi; 
Ijone. Svečiai bus pavaišinti 

i karštais pietumis,kava ir pyrą 
1 gaiš. Programoje^ meninė dai 
lis, šokiai ir loteriją. Visi kvie^ 
čiami dalyvauti. . -t .

H

■• *•’***

ritMBiypayt1?

Namai, žemė — Pardavimu! 
REAL TESTATE FOR-SALI

. Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

FŠEALE5TATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. ;
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ;

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia T-ll1

— Monterssori Draugija ir 
Vaikų Nemeilų direktorė Da
na Dirvonienė birželio 3 d. 1-3 
vai. popiet supažindins vaikus 
ir jų tėvus su nameliais bei 
mokslo priemonėmis ir regis
truos nuo 2,5 iki 6 metų vaikus 
sekantiems mokso metams. Re
gistracijos mokestis $15. Na
melių adresas: 2743 W. 69St., 
tel. 476-4999. Taip pat galima

čio skyriaus metinis narių susi
rinkimas buvo gegužės mėn. 1 d. 
Į valdybą išrinkti šie skyriaus 
nariai: pirm. J. Valauskas, sek
retorė O. Galvydienė ir ižd. V. 

m7$17L00f"Po"$12.0S“auiojo ^riayfiih?as- -komisija

šie būrelio nariai: V. Augusti
nas. P. Balčiūnas, G. Jasinskie
nė, V. Jomantienė, K. Jurgėla, 
A. Kindurys, J. Liaukus, A. Ra
gelis, A. Būrelis Nr. 31, kurio 
vadovė yra I, Valausikienė, pa
siuntė 1979 m. $156.00. Būrelį 
sudaro ir po $12.00 aukojo šie 
nariai: A. ir V. Gruzdžiai, V. 
Jacobsen, L. ir E. Kačinskai, A. 
ir A. Karmai, V. ir V. Kriau.. 
čiūnai, A. ir dr. I. Mačioniat, K. i 
ir V. Paleiauskai, dr. J. ir'O.

—Vaasrio 16 gimnazijai rem 
Ii būrelis Nr. 18, St. Peters
burg,FIa.„kurio vadovė yfa S. 
Vaškienė, pasiuntė- aukų 1979

išrinkta šios sudėties: pirm. A. 
Plepys ir nariai J. Barbys ir N. 
Navickienė. Rudens talkos rin
kliavai atlikti išrinkti šie sky
riaus nariai: S. ir S. Vaškiai, O. 
Kindurienė, A. Miliauskienė, O. 
Galvydienė, J. Valauskas, R. Ple- . 
pienė ir V. Kriaučiūnas. Balfo 
centro valdybos buvo apdovanoti 

: garbės ženklais šie nariai: A. Mi- 
’ liauskienė, O. Galvydienė, V. 
.Kriaučiūnas, A. Plepys, R. Ple- 
. pienė, O. Kindurienė, T. Liutkie- 
.nė ir S. ir S. Vaškiai. J. Valaus- 

Petrikai. J. Pupelienė, M. Sla- ^as pakeltas garbės nariu. Pažy

mėjimus įteikė prel. Balkūnas.

_ , — Lietuviškoji radijo valandė-
— St. Petersburgo Balfo Petersburge progresuoja,

1 darbo apimtis didėja, lėšų surin
kimas aktualėja. Tam tikslui ge
gužės mėn. 7 d. įvyko valandėlės 

. komiteto ir organizacijų atstovų 
posėdis, o gegužės mėn. 18 d. Lie-

bokienė, A. ir S. Stuikiai, J. ir.
J. Žostautai ir J. Valauskas. ;

— Patiksl'.nama, kad Vasario 
16 gimnazijos mokinių tėvų, rė
mėjų ir prijaučiančių informaci-. 
nis susirinkimas įvyks šį ketvir
tadienį, gegužės 31 d., 7 vąl. vak. 
Jaunimo centro 203 kambaryje. 
Viešnia iš Venecuelos žurnalistė 
Jūratė Statkutė de Rosales, ku
rios sūnus mokosi Vasario 16 
gimnazijoje, sutiko dalyvauti su
sirinkime ir pasidalinti mintimis. 
Visi laukiami.

Lietuvių Chicagos Spaudos 
I Klubo susirinkimas įvyks penk
tadienį, birželio 1 d., 7:00 vai. ‘ 
vak. Field House esančioje Ke- 
dzie ir 67-tos gatvių sankryžoje.

■: - Valdyba

Lietuvių Pensininkų S-gos 
metinis susirinkimas bus bir
želio 6 <L, trečiadienį, 2 vai. po
piet šaulių namuose, 2417 W. 
43 St, Po susirinkimo bus kava 
ir užkandžiai.

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai FĮu mūro namas ant 37 Į^dų sklyi 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga-( 
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
froy.

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamb

Nauji Jangai, naujai išdekoruot; 
tuoj galite keltis, priešais Marquet 
parką. ,

LABAI SVARUS 2 butų namas 
garažas, elektrinės durys, atskiri g 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,0C
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Ma 
quette Parke. 2 butai po 6 kambarį 
ir trečias gražiame beismante. Dai 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 au 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nai 
jas stogas, gazu šildymas, apsaui 
nuo potvynių, aluminum langai, g 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro narna 
2 butai ir profesionalui liuksus of 
so patalpa. Daug priedų, Marquet 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS z aukštu mūro narna 
apie $18,000 pajamų. Geros sulygo 
Marquette Parke.

te dalyvauti mišiose ir pasimel
sti už visus mirusius klubo na. 
rius. Trečios mišios bus liepos 
8 d. 11 vai. ryto,’ sekmadienį.

Rožė Didžbalis, rast.

— 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.)

— MUZ. A. JURGUČIO piani-1 

ino ir akordeono klasės mokinių 
! koncertas įvyks Jaunimo -cen
tre birželio 3 d. 2 vai. popiet.

(Pr).

— JAV (R) LB Brighton Par
ko Apylinkės Valdyba šaukia 
visuotinį narių metinį susirinki
mą, kuris Įvyks š.m. birželio 
mėn. 3 dieną 1 vai. popiet Šau
lių namuose, 2417 W. 43rd Ct. 
Visų narių dalyvavimas yra bū
tinas. Kviečiam ir naujus narius 
šiame 
Įėjimas 
ko bus

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

f
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

LEMONT, ILL.

3 bedroom aluminum sided 
home on 2 acres, 3 car garage. 

Immed|iate possession.
WOLSK1 REALTY 

kiemo. Nariai kviečiami at- 
257-2234 or 257-2815

Bridgeporto Lietuviu Namų 
Savininkų Druagijos pusmeti
nis susirinkimas iwks šešta
dienį, birželio 2 d. 1 vai. popiet 
3908 So. Union Avė., įėjimas 
iš kiemo. Nariai kviečiami at- 
silankylti, užsimokėti duokles, 
pasitarti daugeliu davykų. Po 
susirinkimo bus vaišės. Kvie
čia valdyba.

Stella llgiilakis, pirm.

Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Pašalpos Klubas yra užprašęs 
dvejasmišias už mirusius klubo

NAUJT SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreiplaM 1 visas tkaT 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį,‘tuviu klube įvyko viešas valan- 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- tr->štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos c^e^es rėmėjų ir suinteresuotų va- 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis I landei ės veikimu susirinkimas.

nePrMausomybės atstatymo ir visuotino j Septynios organizacijosjau duo

da atstovus į valandėlės komite
tą. Rėmėjai nutarė susiorgani
zuoti, didinti skaičių ir išsirinko 
komisiją iš dr. I. Mačionienės ir 
A. Grabausko. Visos organizaci
jos prašomos įsijungti ir asme
nys ,prisidėti komiteto nariais : 
o kiti kviečiami-įstoti į rėmėjus, f narius birželio 2 d. 8 vai. ryto 

intn3ŪM Valandėlės stotis WTIS, banga j šeštadienį ir birželio 3 d. 8 v.
intorė M MisKinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau . .. ? v . | ,
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- AM 1110. Transliacija sestadie-| ryto, sekmadienį, Tėvų Jėzui- 
oimame Naujienų piknike. •'’-.-aesp® niais 5:30 vai; p; p.-'v . tų kopličioje. Nariai malonėki-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
Kaityti ir platinti Naujienas, atsirado''mecenatų, kurie prisidėjo prie Ha- 
tinimo vajaus labai verting unis dovanomis naujiems ifcattytzjamf.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridenclnlo rieštraSe, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijp dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais p-en girnai*.

lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.

susirinkime dalyvauti, 
visiems laisvas. Po vis- 
kavutė.
A. Abraitis, Apyl. pirm.

— Horoscopes or Astrologies, jv 
Tarot Card Readings. Saturday* 
11 to 5 no appointment necesJ 

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm: 17171'Mes kak 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— KRIVŪLĖS KLUBO pava
sarinis piknikas įvyks birželio 
10 d. 12 vai. Vyčių salėje ir so
delyje, 
skanūs 
tingas 
kviečia

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

WANTED REAL ESTATE 
■ - ’ r- Nori Pirkti

VEDUSIŲ SUBRENDUSI PORA

ieško pirkti namą Pilzen apylinkė
je. Siūlyti vakarais.

Tel. 226-5892

DĖMESIO s
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98_ pusmečiui automobilio. 
Liability apdraudimas pensininkam:

Kreiptis: ~
Ą. LAURAITIS n

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

grąžomą pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

KAOJIBNOS 
1739 SO. HALSTAD ST. 
CHICAGO, IL seses

aažlndaaas susirašinėjimo Išlaidas. Priede

Pavardė Ir vardas

Adresas

» LHsfcaų- Naujienas kaip dovaną tavo 
yra naujas skaitytojai. Priede  d

Pavardė Ir vardas ___________________ -

kušla

Adresas

Spousorlaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardas

Adresai

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė .ir vardas.

< MARU A NORELKIENS

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, BL 60629. — TeL W A 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, i 
riams patėrnauja tik savišalpos.pagrindu.

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

’ ” . Į i J
rauda — Endowment 
:a jaunimui, siekiančiam 
mo pradžiai.

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

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

__ mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galkc kreiptis ir tiesiai i 3LA Centrą;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

SLA — apdraudžia ir Taupomąja ar 
Insurance, kuri ypač naudi! 
aukštojo mokslo ir jų gyve:

Wf W. 30th St 
T»L (212) 563-2210

—™—

Gros geras orkestras, 
valgiai ir gėrimai, tur- 
Laimės šulinys. Visus 
VALDYBA. (Pr.)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

I

AUTO BODY AND FENDER 
COMBINATION MAN 

EXPERIENCED, STEADY.
CALL 776-5888 

3518-24- WE&T 63 STREET

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

REIKALINGAS BARTENDERIS — 

vyras arba moteris. Part Time. Skam
binti: 247-0582 arba 247-1804.

4207 So. Sacramento,

— Niekas netiki, kad senato
rius Edward Kennedy nekandi
datuotų prezidento pareigoms. 
Jis neleistų šimtų tūkstančių do
lerių, jei nekandidatuotų.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

— Įsigalėjus mulai Chomeini, 
Irano žydai bando išvažiuoti į; 
užsienius.

I

— “Keleivių” parsiųstos foto
grafijos rodo, kad Venera yra 
labai rami ir gana nuobodi.

• Pašto ženklų rinkimas yra
Į labiausiai paplitęs pomėgis visa

me pasaulyje.

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? 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., 
Chicag. IL. 60629.

Laikrodžiai ir brangenybes
<- - - * X - ■< —

Pardavimas ir Taisymas A 
2646 West 69th Strėet ‘ 
Tel. REpublic7-1941'

Siuntiniai I Lietuvą 
ir kitus kraštas 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ąv. 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-59H 

< ___—J

Notary Fvblk 

INCOME TAX SIRVICI

Taip pat daros! vertiraai, giarinių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LI
........ . r"u" run FA&a

State Farm Life Insurance Company

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan’?.
Wore you take Doan’s PHls for 

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

To reduce pain, soothe inflammation 
„M muscles loosen-you can move more 

freefy m minutes' There’s no stronger 
a backache madicatton you caabuy with

out a region tpao MOMENTUM 
-Wet* -

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo; 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells .peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomfc 
formomis.----------  '

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 

. go, ILL'f$)60K^Kaina $3100, 
su

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A. Associate* 

2649 Wert 63rd Street,

Tol. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 mėty, patarnaudama klientams.

$ naujiinm, ctiKAM t, ILL. Thuraday, May <1, 1871




